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Miksi?

Kohti huippulaatua – ammatillisen 
koulutuksen laatustrategia 2030, Jatkuva 
parantaminen kohti erinomaisuutta on 
kiinteä osa toimintaa:

Ammatillisen koulutuksen toimijat uudistavat systemaattisesti ja 
ennakoivasti toimintaansa vastatakseen toimintaympäristön 
muuttuviin vaatimuksiin. Toimijoilla ja koko 
osaamisjärjestelmällä on kyky tunnistaa muutostarpeita sekä 
uudistaa ja kehittää niiden pohjalta laadunhallintaa. Laadun 
parantaminen ja kehittäminen perustuvat jatkuvaan oppimiseen 
ja toiminnan kehittämiseen kohti erinomaisuutta.
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Kohti huippulaatua: koulutuksen 
järjestäjille määriteltyjä kehittämistoimia 
2020-2022

Verkostot laadunhallinnan tukena:

Verkosto Verkoston 
koordinaattori

PP3-koordinaattori

Loiste VII Riveria YSAO

Working Quality Yrkesakademin Vamia

Tulosta laadulla VAAO Lounais-Hämeen 
KKY

Timantti 2 Luovi Kiipulan opisto

Samassa veneessä 7 Gradia Gradia

Laatuvertaiset 2 SAKKY TAKK

Laatusampo 7 OSAO Lappia

#Laatupoweria 2 Haapaveden opisto Oulun palvelualan 
opisto, Haapaveden 
opisto
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• Nopea reagointi

• Ennakointi ja tulevaisuuteen suuntautuminen

• Yhteiset menettelytavat ennakoivan ja 
ennaltaehkäisevän toiminnan edistämiseksi

Ennakoinnin työkalupakki 

● Verkoston tuottama, kattava kooste olemassa 
olevasta ja/tai itsetuotetusta ennakointitiedosta

● Ennakointi-käsitteen yhteinen määrittely vs. 
suunnittelutyö

Kohti huippulaatua: koulutuksen 
järjestäjille määriteltyjä  kehittämistoimia 
2020-2022
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Tarkastelun tasot

● Iso kuva siitä, mihin maailma on menossa

● Toimialakohtaisuus

● Alueellinen näkökulma

● Oma ennakointitiedon tuotanto

Tarkastelun aikajänteet

● Lyhyt: 0-3 vuotta

● Keskipitkä: 4-10 vuotta

● Pitkä: yli 10 vuotta

Tarkastelun näkökulmat

● Määrällinen – mitä?

● Laadullinen – millaista osaamista, miten?

Ennakoinnin työkalupakki
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Muita tarkastelun näkökulmia

● Ennakointityön yhteistyökumppanit, verkostot

● Ennakointitiedon kerääjät, vastuuhenkilöt

● Ennakointitiedon hyödyntäminen

●Toimintaympäristön analyysi
● Johtamisen ja päätöksenteon tuki, tiedolla 

johtaminen
●Opetus- ja ohjaustyön kehittäminen

● Benchlearning

●Verkoston sisällä sekä muut toimijat

Ennakoinnin työkalupakki
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Raakamateriaalia excelissä
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● Tehdä ennakointitiedosta helposti saavutettavaa  
kokoamalla se yhdelle alustalle (mikä?, 
päivitys?)

● Koota hyviä käytänteitä ennakointitiedon 
tuottamiseen ja sen hyödyntämiseen jatkuvan 
parantamisen tukena

● Vahvistaa organisaatioiden ja niiden eri 
henkilöstöryhmien ennakointi- ja 
muutosjohtamiskyvykkyyttä (vrt. Oikeus osata –
muutosjohtamisen hanke)

Tavoitteita
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Esimerkkejä hyvistä käytänteistä

● Tekoälypohjainen työkalu keskeyttämisten 
ehkäisyn tukena (SAKKY, YSAO)

● Yritysten osaamistarvekartoitukset C&Q-työkalulla 
(YSAO, POKE, Lappia)

● Futures Platform -ennakointityökalu strategiatyön 
tukena (Gradia, YSAO)

● Organisaatioiden omat ennakointitiimit (Lappia, 
Gradia)

● Alueellinen, moniammatillinen tulevaisuusryhmä 
(Keski-Suomi) 

Ennakoinnin työkalupakki
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Merja Salminen

kehittämisasiantuntija

Hanke- ja kansainvälisyyspalvelut

GRADIA

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 
puh. 040 341 6218 
merja.salminen@gradia.fi

Kysymyksiä, kommentteja


