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Tavoite

Alueellisten, oppilaitosten koot ja tarpeet huomioivien skenaarioiden laatiminen
ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan ja strategiatyön tueksi. 

Lopputulemana saavutetaan neljä skenaariota kuvauksineen ja seurannan 
indikaattoreineen strategisen suunnittelun tueksi nyt ja tulevaisuudessa.

”Ammatillisen koulutuksen vaihtoehtoiset tulevaisuudet 

Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä 2030”



Mitä skenaariot ovat?

”Skenaariot ovat tulevaisuuden käsikirjoituksia. Ne ovat tulevaisuusajattelun rakentamia 
näyttämöitä mahdollisille maailmoille, joissa tietyt kehityssuunnat ovat vahvistuneet ja 
kärjistyneet tai yllättävät tapahtumat ovat muuttaneet niiden kulkua. Skenaarioissa on 
toimijoita, tekoja, tunnelmaa ja tilanteita, joihin niitä edeltävät tapahtumain kulut ja polut 
ovat johtaneet. Skenaariot eivät ole ennusteita – vaan testityökaluja tulevaisuutta 
koskevan nykyhetken päätöksenteon tueksi.”

”Skenaarioiden tarkoitus on valaista polkuja vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin
ja avata ajatteluamme myös sen suhteen, mitä emme tiedä,
emmekä osaa vielä edes ajatella.”

Lähde: Heinonen, Sirkka & Karjalainen, Joni (2019) Sähköistyminen vertaisyhteiskunnassa : uusi tarina 
Suomen tulevaisuudelle. Tutu-julkaisuja 1/2018, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.



Tukikysymyksiä 
tavoitteille

Mikä on ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallinen rooli 
tulevaisuudessa?

Mitkä ovat tulevaisuuden työelämän tarpeet ja miten ammatillinen 
koulutus vastaa niihin?

Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa ja mikä pysyy samana?

Miten teknologinen murros muuttaa ammatillista koulutusta?

Miten ammatillinen koulutus on mukana ratkaisemassa ilmastokriisiä ja 
kestävyysvajetta?

Miten ammatillisessa koulutuksessa huomioidaan koulutettavien 
henkilökohtainen tilanne ja tarpeet?



Menetelmät

Työpajat

Megatrendien ja kriisien huomioiminen 
muutosvoimina

Impact - Uncertainty matrix

PESTEC

Ajureiden ja muuttujien määrittely

Skenaariot



Organisointi:
Ryhmät, verkosto, toteutus

Ydinryhmä
➢ Koordinointi

➢ Valmisteleva työskentely

Verkoston 
työpajat

➢ Ideointi, ryhmätyö, laaja 
substanssi

Asiantuntijatuki
➢ Tulevaisuuden 

tutkijoiden tuki 
suunnitteluun ja 

prosessin läpiviemiseen
➢ Pajojen fasilitointi

Etätoteutus 
ydinryhmässä ja 
pajoissa
➢ Teams
➢ Jamboard



Skenaarioiden rakentaminen: prosessi

Työpaja 1 
9/2021

Välijakso 1

Työpaja 2
10/2021

Välijakso 2

Työpaja 3 
12/2021

Jälkityöskentely

➢ Skenaarioiden 
kuvaaminen 
kommentointivalmiiksi 
3. työpajaan

➢ Skenaarioiden esittely, täydentäminen 
ja hyväksyntä

➢ Seurantaindikaattorien valinta ja 
seurannan suunnittelu

➢ Eri skenaarioiden vaikutusten arviointi 

➢ Pitkän aikavälin arvioinnin 
suunnittelu

➢ Vaihtoehtoisten 
toimintastrategioiden 
suunnittelu ja arviointi

➢ Työn tavoitteet
➢ Muutosajurien tunnistaminen ja 

arviointi
➢ Keskeisimpien muutosajurien 

valinta

➢ Skenaarioaihioiden esittely
➢ Skenaarioiden rakentaminen, 

syventäminen ja 
havainnollistaminen

➢ Skenaarioiden muuttujien 
vahvistaminen

➢ Skenaarioaihioiden 
valmistelu 2. työpajaan



Muuttujat



KOULUTUKSELLISEN YHTEISTYÖN KULTTUURI 
KOULUTUSEKOSYSTEEMISSÄ:
• Julkisrahoitteiset koulutuksen järjestävät toimivat syvässä yhteistyössä; 

virallisia kumppanuuksia ja/tai yhdistymisiä. 
• Ekosysteemi tarkoittaa tilojen ja henkilöstön synergiaa, yhteistä 

kehittämistä ja yhteisiä asiakkaista. Työelämä on osa ekosysteemiä.
• Ekosysteemiajattelulla pyritään varmistamaan kilpailukyky niin matalan 

kulurakenteen koulutustoimijoita kuin teknologialla tai 
asiakaslähtöisyydellä kilpailevia koulutustoimijoita vastaan.

X-AKSELI VASEN PUOLISKO



TIUKKA KILPAILUTILANNE MONINAISTEN KOULUTUSTOIMIJOIDEN 
VÄLILLÄ:
• Julkisrahoitteiset koulutuksen järjestäjät ja vaihtoehtoiset 

koulutustoimijat ovat äärimmäisessä kilpailuasetelmassa keskenään. 
Tietoa ei jaeta, ja kukin toimija valikoi omiin vahvuuksiinsa 
soveltuvimmat koulutustuotteet. 

• Työelämän omat koulutusratkaisut yleistyvät ja tehostuvat. 
• Toimijat ajavat tiukasti etujaan rahoittajien ja työhallinnon suuntaan. 
• Markkinoinnin merkitys korostuu asiakkaiden segmentoinnin myötä. 

Suhde työelämään pirstaloituu.

X-AKSELI OIKEA PUOLISKO



SAMANLAATUISTA KOULUTUSTA TEHOKKAASTI:
• Koulutuksen järjestäjien rahoitus ei riitä tuottamaan räätälöityjä 

ratkaisuja esimerkiksi tuen tarpeisiin tai yksilöllisiin polkuihin. 
• Toimenkuviin ja opiskeluun liittyvät sitovat mitoitukset yleistyvät. 
• Koulutuksen määrämuotoisuus ja vaateet lisääntyvät. 
• Koulutuksen arki, prosessit ja työelämäyhteistyö ovat systemaattisia ja 

rutiininomaisia. Johto määrittää toimintaa.

Y-AKSELI YLEMPI PUOLISKO



MONINAISTEN TARPEIDEN 
HUOMIOIMINEN JA YKSILÖLLINEN KOULUTUS:
• Asiakaslähtöisyys on uudella tasolla ja kaikkien tarpeet huomioidaan 

yksilöllisesti. 
• Rahoituksessa on tiettyyn pisteeseen asti huomioitu edellytykset toimia 

näin, mutta suurten massojen koulutuksessa tilanne aiheuttaa haasteita 
kokonaisuuden hallinnalle. 

• Prosessimainen johtaminen, ennakointi ja seuranta korostuvat. Koulutus 
on erittäin työelämälähtöistä.

• Opetus- ja ohjaushenkilöstön vastuu ja valta korostuvat.

Y-AKSELI ALEMPI PUOLISKO



Aihiot lopullisille kuvauksille (12/2021)

KOULUTUKSELLISEN YHTEISTYÖN 
KULTTUURI KOULUTUSEKOSYSTEEMISSÄ

TIUKKA KILPAILUTILANNE MONINAISTEN 
KOULUTUSTOIMIJOIDEN VÄLILLÄ 

SAMANLAATUISTA 
KOULUTUSTA 
TEHOKKAASTI 

(VOLYYMEILLE)

MONINAISTEN 
TARPEIDEN 

HUOMIOIMINEN JA 
YKSILÖLLINEN KOULUTUS



Skenaario 1:

• Perinteinen koulutusmalli, rahoitus pitkälti verovaroin

• Työelämä muuttuu, mutta koulutus etenee tasaisemmin. Työelämä 
säilyy vakaana kumppanina.

• Alueellinen valta kasvaa

• Tehokkuus suurten volyymien koulutuksessa – teknologiasta tukea

• Keskusjohtoisuus - koulutuksen järjestäjien yhteistyöstä voimaa, 
ekologinen kestävyys

• Henkilöstölle vakautta, mutta osaamista vaaditaan

KOULUTUKSELLISEN YHTEISTYÖN 
KULTTUURI KOULUTUSEKOSYSTEEMISSÄ

SAMANLAATUISTA 
KOULUTUSTA TEHOKKAASTI



Skenaario 2:

• Eriarvoistumista ilmassa. Yksilöiden vastuu kasvamassa. Koulutusmalli 
sopii osalle opiskelijoista, osalle ei.

• Julkisen koulutuksen työelämälähtöisyys perustuu tutkintoihin

• Työpaikoilla oppiminen harvoille ja valituille – suuremmat volyymit 
oppivat yhteiskunnallisesti tietoisilla työpaikoilla

• Teknologiasta kustannustehokkuutta julkisrahoitteiselle koulutukselle

• Kestävästä tulevaisuudesta kilpailuvaltti – siihen erikoistuville

• Esimiesjohtoisesta työskentelystä henkilöstölle selkeyttä

TIUKKA KILPAILUTILANNE MONINAISTEN 
KOULUTUSTOIMIJOIDEN VÄLILLÄ

SAMANLAATUISTA 
KOULUTUSTA TEHOKKAASTI



Skenaario 3:
• Ammatillinen koulutus ja kuntoutus sulautuvat
• Villien tutkintojen maailma
• Vaihtoehtoiset koulutustoimijat ryntäävät markkinoille
• Työelämäyhteistyö on hyvin asiakaslähtöistä ja kilpailtua
• Osaamisperusteisesta maahanmuutosta kilpailu
• Koulutusta kehitetään moninaisten kohderyhmien tarpeisiin
• Kaikille kaikkea heti. Lobbareille töitä.
• Rahoituksen pirstaleisuus
• Edelläkävijyyttä ekologisuudesta ja teknologiasta

TIUKKA KILPAILUTILANNE MONINAISTEN 
KOULUTUSTOIMIJOIDEN VÄLILLÄ

MONINAISTEN TARPEIDEN 
HUOMIOIMINEN JA 

YKSILÖLLINEN KOULUTUS



Skenaario 4:
• Koulujen yhtenäinen rintama, vahva lobbaus
• Koulutusekosysteemit alueen yhteiseksi hyväksi
• Tie tähtiin osaajille & täsmätyökykypotentiaali käyttöön
• Teknologiasta joustoa, yhteistyötä ja laatua
• Tutkinnon osat hyötykäyttöön
• Ekosysteemin henkilöstölle korkeat osaamisvaatimukset; yksilöille ja tiimeille 

vastuuta
• Ekosysteemeistä yhteistarjontaa ja –resursseja
• Maahanmuutto yhteiseksi hyväksi
• Erilaisuus on arkipäivää

KOULUTUKSELLISEN YHTEISTYÖN 
KULTTUURI KOULUTUSEKOSYSTEEMISSÄ

MONINAISTEN TARPEIDEN 
HUOMIOIMINEN JA 

YKSILÖLLINEN KOULUTUS



Skenaarioiden 
hyödyntäminen

TIETOISUUTTA JA ENNAKOITAVUUTTA 
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIIN 
JA REAGOINTIKYKYÄ OSANA 
STRATEGISTA JOHTAMISTA

MUUTOKSEN SEURANTA ENNALTA 
MÄÄRITETTYJEN INDIKAATTOREIDEN 
AVULLA

SISÄÄNRAKENNETTUNA 
PITKÄJÄNTEINEN VERKOSTOYHTEISTYÖ 
SEURANNAN KÄYTÄNTEIDEN JA 
YHTEISEN REAGOINNIN KAUTTA



Kiitos mielenkiinnosta!
Tulosta laadulla -verkosto


