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Sisältö 

 Ennakointi 

 Heikot signaalit 

 Esimerkki uusien ilmiöiden tunnistamisesta 

 Esimerkki Kuljetuskysyntä (to be published) 

 Esimerkki Heikot signaalit ja joukkoliikenteen uhat (to be 

published) 

 

Raija Koivisto 3.10.2014 
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Mitä ennakointi on? 

Raija Koivisto 3.10.2014 

 Ennakointi ei ole ennustamista mutta ei myöskään tiedettä 

 Ennakointi on kokonaisvaltaista 

 Ennakointi on yhteisen tahtotilan luomista ja siten  

tulevaisuuden tekemistä yhdessä: 

 Systemaattinen, osallistava, tulevaisuustietoa keräävä vision 

rakentamisprosessi 

 Yhdistää yhteiskunnalliset, ympäristöön liittyvät, teknologiset 

ja taloudelliset seuraamukset 

 Dynaaminen jaettu tiedon tuottamisprosessi sisältäen 

peräkkäiset tiedon ulkoistamis-, yhdistämis-, sisäistämis- ja 

sosialisointivaiheet  
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Miksi ennakoida? 

• Ennakointi tukee strategisia valintoja esittelemällä 
vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia 

Vaihtoehtoiset 
tulevaisuudet 

• Ennakointiprosessi edistää verkostojen syntyä Verkostot 

• Ennakointi auttaa luomaan yhteistä näkemystä 
halutusta tulevaisuudesta ja sitouttaa sen 
toteuttamiseen 

Yhteinen tahtotila 

• Näkemykset tulevaisuudesta auttavat tutkimus ja 
kehitysvalintoja tehtäessä Priorisointi 

Raija Koivisto 3.10.2014 
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Taking into account various stakeholders  
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Ennakointimenetelmät 
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VTT roadmap brings together the future of  

markets, products and technologies 

Technologies

Products, 

solutions

Markets

Present Short term Medium to long term

VISION

Drivers
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Heikot signaalit  
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Heikot signaalit 
 
 
 
• Ansoff 1975:  Epätarkkoja varhaisia merkkejä tulevista merkittävistä 

tapahtumista  (“imprecise early indications of future significant 
events”.)  

• Mendonca et al. (2010);  olettamuksia muutoksesta, jotka ovat 
lokiigan ja mielikuvituksen yhdistelmiä (hypotheses of change, a 
combination of logic and imagination) 

• Saritas and Smith (2012);  ensimmäiset tärkeät todisteet 
muutoksesta (the first important indications of a change).  

• Lähelläolevia käsitteitä: nousevat ilmiöt (emerging issue), villi kortti 
(wild card) ja musta joutsen (black swan) 

Raija Koivisto 3.10.2014 
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Heikon signaalin kehittyminen trendiksi tai megatrendiksi 

Raija Koivisto 3.10.2014 

Lähde: Medeia Majavesi, 18.6.2010 



Esimerkkejä heikkojen 

signaalien käytöstä 
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Heikot signaalit tulevien kehityskulkujen 
tunnistamisessa 

• Esimerkki heikkojen signaalien keräämisestä TrendWiki –työkalun 
avulla (http://www.trendwiki.fi/fi/) 

– Kaupallinen ohjelmisto signaalien keräämiseen ja analysointiin 

– Mm. TEM ja Sitra käyttäneet/käyttävät 

– Heikkojen signaalien kerääminen, yhdistäminen ja ideointi, ja 
analysointi 

Raija Koivisto 3.10.2014 



Heikot signaalit ennusteeseen liittyvän  
epävarmuuden tunnistamisessa 
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KULJEN – Kuljetusvarmuuden ennakointi 

• Paikkakuntakohtaisen kuljetuskysynnän 
ennakointi käyttämällä eri menetelmiä, 
niiden yhdistelmiä ja heikkoja signaaleita  

 

• Tuloksena dynaamista simulointia soveltava 
työkalu, jolla kuljetuskysyntää voidaan 
ennakoida neljällä alueella Suomessa. 

 

• Lisäksi teoria  heikkojen signaalien 
analysoimisesta ja tuloksen yhdistämisestä 
dataan perustuvaan  ennusteeseen.  

 

• Julkaisuja tulossa. Lisätietoja: Raija Koivisto 
(raija.koivisto@vtt.fi, Puh. 040 5313311) 
 

 

mailto:raija.koivisto@vtt.fi
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Heikot signaalit tietyn skenaariokehityksen 
tunnistamisessa 

 
SECUR-ED 



21.10.2014 17 Raija Koivisto 3.10.2014 

Julkaisuja tulossa.  

Lisätietoja: Raija Koivisto 
(raija.koivisto@vtt.fi,  
Puh. 040 5313311) 



TEKNOLOGIASTA TULOSTA 


