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Trädgårdsbranschen uppdaterar sin utbildningsstrategi
Trädgårdsbranschens läroanstalter, organisationer och arbetsliv har startat ett projekt för att utveckla en
utbildningsstrategi för trädgårdsbranschen. I projektet utreder man trädgårdsbranschens nutida och framtida
arbetskraft- och yrkeskunskapsbehov. Målsättningen är att utreda hur den nutida yrkesutbildningen
innehållmässigt fyller arbetslivets behov. Vid uppbyggandet av funktionella studiestigar evalueras
examenshelheternas ändamålsenlighet och möjliga förändringsbehov definieras.
Samtidigt dryftas läroanstalternas arbetsfördelning, specialisering och nätverkande samt bildandet av
behövliga kunskapscentrum. Dessutom är en målsättning att utveckla utbildningens kvalitet och möta
arbetslivets behov genom att befrämja samarbete och nätverkande mellan läroanstalterna, mellan
branscherna samt mellan läroanstalterna och arbetslivet.
Slutresultatet blir en nationell utvecklingsstrategi för trädgårdsbranschens utbildningar för åren 2014-2034. I
strategin beaktas trädgårdsbranschens visioner och utvecklingsskenarier för framtida årtionden samt deras
inverkan på trädgårdsbranschens yrkeskunskapsbehov och utbildningens framtida strukturer. Målsättningen
är att skriva ner trädgårdsbranschens utvecklingslinjer för de kommande 20 åren så att arbetslivets
förändrade behov och läroanstalternas specialiseringsmöjligheter beaktas.
Utbildningsbehovet utreds både nationellt och regionalt samt enligt utbildningsprogram. I projektet medverkar
blomster- och trädgårdshandelns, trädgårdsproduktionens samt grönsektorns aktörer. Regionalt är projektet
indelat i 5 delområden: 1) Östra Finland och Lappland, 2) Södra Savolax och Kymmene, 3) Satakunda och
Egentliga Finland, 4) Västra Finland, 5) Birkaland, Tavastland och Nyland.
Projektet har startat i augusti 2012 och ett strategiutkast blir färdigt i januari 2014. Bakgrundsutredningar
görs bl.a. genom förfrågningar till läroanstalter och arbetslivet. Under projektet ordnas workshop, seminarier
och infotillfällen med temat utveckling av utbildningen inom trädgårdsbranschen. Projektet kommer även att
presenteras på olika tillfällen inom trädgårdsbranschen och på projektets egna hemsidor.
Projektets styrgrupp önskar att hela trädgårdsbranschen aktivt deltar i utvecklandet av strategin. Idéer,
förslag och övriga kommentarer gällande utveckling av trädgårdsbranschens utbildningar kan förmedlas till
projektets representanter, vars kontaktuppgifter hittas längre ner.
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