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Laatusampo 7 
–hankkeen 
tavoitteet

 Tavoitteet johdettu Opetus- ja kulttuuri-ministeriön Ammatillisen 

koulutuksen laatustrategia 2030:sta, jonka lähtökohtana on 

toiminnan jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta vuoteen 

2030. 

 Erinomaisuuteen liittyy, että organisaation palvelut täyttävät 

asiakkaiden tarpeet. Puitteet jatkuvalla parantamiselle syntyvät, 

kun laadunhallinnan menettelytavat varmistavat opiskelijoiden, 

henkilöstön ja työelämän aktiivisen osallistumisen ja osallisuuden 

toimintaan ja sen kehittämiseen.



Kehittämisen 
taustaa

Ammatillisen koulutuksen reformi 2018
• työelämäläheisyyden korostuminen, asiakaslähtöisyys

Työelämän nopeasti muuttuvat osaamistarpeet

Jatkuvan oppimisen uudistus: työikäisten osaamisen kehittäminen

18 % yrityksistä tekee aktiivista yhteistyötä oppilaitosten kanssa, 
38 % satunnaisesti (Sitra 2021)

Koulutuskuntayhtymä OSAOn työelämäyhteistyön strategiset ja 
toiminnalliset tavoitteet
 Aktiivinen työelämäkumppanuus
 Jatkuvan oppimisen mahdollistaminen
 henkilöstön työelämäosaamisen ja -osallisuuden vahvistaminen



Jatkuva oppimisen tuomat muutokset toimintaan

 Vaatii tiivistä vuorovaikutusta oppilaitosten, työnantajien ja työntekijöiden välillä.

 Ammatillisissa oppilaitoksissa koulutuspalvelujen kehittäminen, tuotteistaminen ja markkinointi sekä 
palvelujen tuloksellinen toteuttaminen vaativat uudenlaista liiketoiminnallista ajattelua. 

 Koulutuksen järjestäjän on suunnattava katseensa sisäisestä prosessien hallinnasta asiakkuuksien 
hallintaan.

 Organisaatioiden on tiedettävä kuinka asiakkaat – opiskelijat ja työelämä – saavutetaan ja kuinka eri 
asiakassegmenteille palveluja tarjotaan. 

 Asiakastuntemuksen saavuttamiseksi on tiedettävä mitä tarpeita asiakkaalla on, miten tuotetaan lisäarvoa 
asiakkaalle ja miten asiakasta voidaan auttaa pääsemään tavoitteisiinsa. 

 Palvelukokonaisuuksien rakentaminen voi syntyä vain systemaattisella kehittämisellä, joka osallistaa
asiakkaat ja palveluissa toimivat työntekijät.
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OSAOn 
tavoite asiakkaan 
osaamistarpeen 
selvittämisessä

Yritys- ja työelämän palvelukuvauksesta, OSAO:

Asiakashankinta suunnitellaan ja toteutetaan systemaattisesti sovituilla työkaluilla. 
Prosessia kehitetään muun muassa yhteiskehittämällä sitä asiakkaiden kanssa ja 
itsearvioinnilla.

Asiakkaan osaamistarve selvitetään

Keskeisiksi asiakasryhmiksi on määritelty työpaikat, joissa on
1.uuden työvoiman ja osaamisen tarvetta,

2.piileviä osaamistarpeita, joita työpaikalla ei tunnisteta,

3.osaamisen päivitystarpeita,

4.muutostilanne ja tarve vähentää tai lisätä henkilöstöä,

5.työhyvinvointiin ja virkistäytymiseen liittyviä tarpeita. 

Palveluprosessissa työelämäasiakkaan palvelu lähtee palvelutarpeen tunnistamisesta.

 Osaamistarpeen selvittämiseen ei ole ollut aiemmin toimintamallia



 OSAOn Kaukovainion tekniikan yksikössä on rakennettu palvelumalli työelämän osaamistarpeen 
selvittämiseen (7.4.2020 – 18.2.2021). 

 Palvelumallia on pilotoitu syksyn 2021 aikana myös muissa yksiköissä.

• Projektien aikana on kontaktoitu n. 20 eri alan yritystä ja toteutettu/toteutetaan kartoituksia n. 15 yrityksessä.

• Lisäksi toteutetaan kartoitus OSAOssa myös kahden eri tutkinnon opettajille.

 Palvelumallin rakentaminen toteutettiin yhteiskehittämällä palvelumuotoilun ja tiimioppimisen 
menetelmiä hyödyntäen. (Yhteiskehittäminen tiimissä: Palvelumallin rakentaminen ammatillisessa oppilaitoksessa, Case OSAO. 
Leena-Kaisa Isotalo. 2021. YAMK-opinnäytetyö. Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma. Savonia-Ammattikorkeakoulu)

 Kehittäminen tapahtui tiimissä, joka koostui työelämäyhteistyössä toimivasta henkilöstöstä: 6 
opettajaa, 2 työelämäkoordinaattoria ja 2 asiakkuuskoulutuspäällikköä. 

 Asiakas osallistettiin kehittämiseen.

 Kehittämisen aikana rakennettiin palvelupolku, jossa on kuvattu asiakkaan ja henkilöstön toiminnot 
palvelun eri vaiheissa.



Työmenetelmänä 
yhteiskehittäminen

7

• Yhteiskehittämisellä tarkoitetaan palvelujen 
toteuttamista aina niiden ideoinnista ja 
suunnittelusta toimeenpanoon ja arviontiin asti

• Asiakas ja palvelussa toimivat työntekijät 
osallistetaan kehittämiseen

• Tavoite asetetaan yhteisesti
• Tietoa, kokemuksia ja opittua jaetaan

• Projektissa opittiin ja palvelumalli rakennettiin 
kokeilemalla ja tekemällä Oppiva organisaatio
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Learning by doing

Yhteiskehittäminen on dialogia, käytännön 
tekemistä ja tiedonhankintaa. 



Kehittämis-
menetelmät

Tutkimuksen tekijä toimi tiimin toiminnan ohjaajana ja 
työskentelyn fasilitoijana. 

Lähestymistapana yhteiskehittämiseen oli palvelumuotoilu, 
josta määräytyivät prosessin vaiheet ja menetelmiä. 

Palvelumallin rakentamisessa vuorottelivat fasilitoidun 
työpajatyöskentelyn suunnittelu ja reflektointivaiheet sekä 
asiakasyrityksissä toteutetut kokeiluvaiheet. 



Palvelumuotoilun kehittämisote

PERINTEINEN 
KEHITTÄMINEN

1.
Oletta-
minen

2. Ratkai-
seminen

3. 
Tarjoa-
minen

PALVELU-
MUOTOILU

1.
Ymmrä-
täminen

2.
Osallista-

minen

3.
Yhteen-

sovittamin
en

Koivisto ym. 2019, 48. 
Palvelumuotoilun bisneskirja.

ASIAKASLÄHTÖISYYSHEIKKO VAHVA



Palvelumuotoiluprosessin eteneminen

Tuplatimantti-malli (mukaillen Design Council 2019; Kreapal 2021)



Tiimin oppimisen 
kehämäinen eteneminen 
fasilitoiduissa työpajoissa ja 
toiminnan kautta

Tiimin oppimisen kehä (mukaillen Senge
1994, Sydänmaalakka 2012)



Yhteiskehittämisen 
eteneminen:

Tiimin oppiminen sijoittuu 
palvelumuotoiluprosessin 
tuplatimantimallin
vaiheiden sisään
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Pyrkimyksenä hyvä palvelu ja hyvä asiakaskokemus

Dia: Laitila, 2019, Savonia AMK 



Palvelumuotoilu
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 Osaamisen kartoittamisessa hyödynnetään C&Q Systems Oy:n 
osaamiskartoitusjärjestelmää (www.cqsystems.fi)

 Palvelun muodostumiseen ovat vaikuttaneet C&Q-järjestelmän toiminnot.



C&Q Systemsin ohjelma osaamiskartoitusten 
toteuttamiseen https://cqsystems.fi/
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C&Q-osaamiskartoitusjärjestelmä

• C&Q Systemsin asiantuntijuuden taustalla on yrityksen perustaja Taina Hanhisen 
väitöskirjatyö (Taina Hanhinen: Työelämäosaaminen – Kvalifikaatioiden luokitusjärjestelmän 
konstruointi. 2010).

• C&Q Systemsin ohjelmistoilla on tehty osaamiskartoituksia yli 5000 suomalaiseen 
organisaatioon.

• Järjestelmä ja siinä olevat osaamisalueet pohjautuvat yritysten osaamistarpeisiin. 

• Käytössä on 30 000 osaamisaluetta eri aloilta. 

• C&Q Systemsiltä saa valmiita ammattialakohtaisia osaamisprofiileja, joita voidaan muokata 
yrityksen tarpeen mukaisiksi. 

• Osaamisprofiileja voi koulutuksenjärjestäjä myös itse rakentaa.

• Järjestelmää voi hyödyntää henkilöstön osaamistarpeiden selvittämisessä, rekrytoitavien 
osaamisen kartoittamisessa, oman henkilöstön osaamisen kartoittamisessa.



Miksi osaamiskartoituksia kannattaa toteuttaa ja käyttää siihen yhteistä toimintamallia- ja 
järjestelmää?

• Osaamiskartoitusten avulla löydetään työelämän todelliset tarpeet alueellisesti, toimialakohtaisesti ja 
yrityskohtaisesti  => 

• Koulutuksen sisältöjä osataan suunnata ja tarjota tarpeen mukaisesti (jatkuva oppiminen)
• Tietoa pystyään hallitsemaan järjestelmän avulla ja johtamaan toimintaa oikeaan tietoon perustuen

⇒Kartoitusten toteuttaminen syventää työelämäyhteistyötä ja auttaa kumppanuuksien syntymistä.

Osaamiskartoitusta on tehokkaampaa toteuttaa systemaattisesti, sovitulla toimintamallilla, valmiilla 
järjestelmällä ja sovitulla työnjaolla.



• Palvelumuotoilun menetelmät ja työtavat auttavat palvelun rakentamisessa

⇒Organisaation on tunnettava yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun periaate ja menetelmät.

• Kaikki palvelussa toimivat on perehdytettävä toiminta-/palvelumalliin ja palveluasenteeseen.



Haastatteluvaihe
Yrityksen tilanne
Nykyiset ja tulevat tarpeet
Yrityksen edustaja arvioi 
työntekijöiden 
ammattiryhmäkohtaisen 
osaamisen ja määrittelee 
merkitystason eri 
osaamisille
Sovitaan projektin 
aikataulu 

Kesto n. 1,5 t

Pro-vaihe
Henkilöstö arvioi 
osaamisensa suhteessa 
yrityksen tarpeisiin. n. 10 -
15 min
Myös esimies, kollega tai 

alaiset voivat arvioida 
työntekijän osaamisen. 

Yritystä tuetaan ja 
opastetaan prosessissa. 
Kesto n. 2-3 viikkoa.

Analysointivaihe
Analysoidaan 
kartoitusraportit
Yrityksen tarpeiden ja 
henkilöstön välinen 
osaamiskuilu tulee 
näkyväksi.

Kesto n. 1 t

Kehittämistoimen-
piteistä sopiminen 
yrityksen ja OSAOn 
välillä

Kesto n. 1-2 t

Kartoituksen eteneminen 



Palvelupolku



C&Q Education – ammattiryhmätason 
osaamistarvekartoitukset

•Mitä osaamista organisaatiot tarvitsevat eri ammattiryhmissä nyt ja tulevaisuudessa. 
•Jokainen kartoitettu organisaatio saa raportin omista osaamistarpeistaan ja 

osaamiskuiluistaan ammattiryhmätasoilla
•Oppilaitos voi yhdistellä ja suodattaa eri organisaatioiden osaamistarvetietoja monin 

tavoin, mm. ammateittain tai toimialoittain ja tarjota organisaatioryhmille koulutus- ja 
kehittämistoimenpiteitä

=> Järjestelmä laskee osaamiskuilut kartoituksen perusteella. Mitä suurempi merkitys 
osaamisella ja mitä suurempi kuilu, sen kriittisempi lisäosaamistarve.



C&Q PRO – Henkilökohtaiset osaamiskartoitukset

•Mitä osaamista organisaatiot edellyttävät eri työrooleissa tai ammateissa työskenteleviltä 
työntekijöiltään ja miten henkilöiden osaaminen vastaa näitä vaatimuksia

•Jokainen henkilö saa raportin eli osaamiskortin omasta osaamisestaan ja osaamiskuiluistaan
•Organisaation eri henkilöiden osaamistietoja yhdistellään ja organisaatio- ja tiimikohtaisiksi 

raporteiksi

=> Voidaan käyttää apuna yrityksessä esimerkiksi kehityskeskusteluissa



Hyödyt osaamiskartoitusjärjestelmästä
Koulutuksenjärjestäjän hyödyt:
• Järjestelmä tiedon hallintaa
• Järjestelmä tuo näkyväksi 

• Aluekohtaiset tarpeet  => Koulutustarpeiden ennakointi 
• Yritys ja alakohtaiset tarpeet => Koulutustuotteiden ja täsmäkoulutusten suunnittelu 

• Lisäpalvelu asiakkaille, yhteistyöhön ja kumppanuuksiin lisäarvoa 
• Osaamiskartoituksen toteuttamisen yhteydessä käydään arvokasta keskustelua yrityksen tilanteesta.
• Sovitut kehittämistoimenpiteet ja niiden seuranta kirjataan järjestelmään.
• Kartoitus voidaan toteuttaa uudestaan esim. koulutuksen päätyttyä.

Yrityksen hyödyt:
• Osaamistarpeiden tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen
• Raportit henkilöstön osaamisesta
• Tarjottavat lisäkoulutukset / kurssit
• Järjestelmää voidaan hyödyntää kehityskeskusteluissa



C&Q järjestelmän plussat ja miinukset

+ Tieto tallessa ja haettavissa helposti
+ Selkeät raportit
+ Työntekijän on helppo itse täyttää osaamistarvekysely
+ Tukipalvelu toimii

- Mobiiliversiota ei ole
- Integrointia CRMään ei ole, palvelu on pilvessä
- Ohjelman käyttö vaatii opettelua ja harjoittelua



Kartoituksen 
käynnistymistä ja 
etenemistä edistää

 Face-face –kontakti johtaa parhaiten kartoituksen käynnistämiseen

 Kartoituksen tuoma lisäarvo asiakkaalle on tuotava esille 

• Asiakas tulee sitouttaa ja asiakasta tulee tukea prosessin aikana

 Joustavuus yrityksen aikataulujen ja tilanteen mukaan

 Alussa sovittava aikataulu asiakkaan kanssa, prosessi ei saa venyä

 Yhteydenotto on tehtävä oikealle henkilölle, henkilöstöpäällikkö ei 
välttämättä ole paras henkilö tuntemaan työntekijöiden osaamista



Muita huomioita

 Yrityksiltä saatu palaute oli positiivista. Kartoitukseen 
vastaaminen koettiin sujuvana ja ohjeet selkeinä.

 Isoilla yrityksillä voi olla käytössään omia 
osaamiskartoitusohjelmia.

 C&Q Systemsin edustajan mukaan ”koulutuksenjärjestäjät 
puuhaavat mielellään isojen yritysten kanssa, pienet ja 
keskisuuret yritykset ovat tosi kiitollisia kartoituksista”.
◦ YSAO: Yritykset, joihin kartoituksia on toteutettu ovat olleet 98 

% tyytyväisiä
◦ YSAO.: n. 50 % kartoituksista johtaa koulutuksiin
◦ Oppilaitokseen tarvitaan ”kartoitusvastaavia”, jotka osaavat 

käyttää järjestelmää ja tuntevat prosessin.



Johtopäätöksiä 
osaamisen 
kartoittamisesta 

Yhteiskehittäminen edistää palvelun rakentamista.

Osaamiskartoitusta on tehokkaampaa toteuttaa systemaattisesti, 
sovitulla toimintamallilla, valmiilla järjestelmällä ja sovitulla työnjaolla.

Osaamiskartoitusten avulla löydetään työelämän todelliset tarpeet 
alueellisesti, toimialakohtaisesti ja yrityskohtaisesti  => 

◦ Koulutuksen sisältöjä osataan suunnata ja tarjota tarpeen 
mukaisesti

◦ Tietoa pystyään hallitsemaan järjestelmän avulla ja johtamaan 
toimintaa oikeaan tietoon perustuen



Johtopäätökset 
yhteiskehittämisestä

Yhteiskehittäminen edistää palvelun rakentamista.

Yhteiskehittäminen edistää  asiakaslähtöisyyttä. Asiakas on hyödyllistä sitouttaa  
alusta asti kehittämiseen.  

Yhteiskehittäminen edistää ammatillisen oppilaitoksen työelämäyhteistyötä

Yhteiskehittäminen edistää organisaation sisäistä yhteistyötä.

Palvelumuotoilun menetelmät ja työtavat tukevat yhteiskehittämistä. 

Palveluun liittyvät digitaaliset järjestelmät voivat vaikuttaa liikaa palvelumallin 
rakentumiseen.

Yhteiskehittämistä tukee toimiminen tiimissä ja tiimin oppimisen kehän 
hyödyntäminen; yhteinen suunnittelu, toiminta, reflektointi, oppiminen sekä yhteisen 
jaetun vision luominen.

Yhteiskehittämistä voi hyödyntää myös organisaation sisäisten toimintojen 
kehittämisessä. 

Yhteiskehittäminen vaatii oikein kohdennettua resurssointia. Ammatillisessa 
oppilaitoksessa on  ratkaistava opettajien työn jakaantuminen opetuksen ja muun 
työn kesken.

Yhteiskehittäminen vaatii fasilitointia.

Jos fasilitoija on tiimin jäsen, on siitä monia hyötyjä kehittämiselle.

Pidemmät prosessit vaativat ryhmän ohjauksen ja fasilitoinnin lisäksi yksilön ja tiimin 
valmentamista.
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