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Ennakoiva (proaktiivinen) työskentelyote 

7.10.2014 

SOPEUTTAVA ELI  

REAKTIIVINEN  

SUHTAUTUMINEN 

LUOVA ELI  

PROAKTIIVINEN  

SUHTAUTUMINEN 

Tulevaisuuden  

luonne 

Lähestymis- 

tapa 

Millaiseksi maailma  

muodostuu? 

Mitkä ovat mahdolliset  

maailmat? 

Miten vaikutamme mahdol- 

listen tulevaisuuksien 

luonteeseen? 

Miten saavutamme  

tavoitteet mahdollisissa 

maailmoissa? 

Miten sopeudumme 

ennustettuun tule- 

vaisuuteen? Miten  

saavutamme  

tavoitteet ennustetussa 

maailmassa? 



Kuva: Hokkanen 

Tieto 

Intressit 

Arvot, 

asenteet 



Mitä ennakointi on? Mitä se ei ole? 

• Ennakointi (foresight) on tulevaisuudentutkimuksen menetelmällistä 

soveltamista organisaatioiden, yritysten ja alueiden tulevaisuuden 

hallinnassa 

• Ennakointiprosessi koostuu tulevaisuuden menetelmällisestä 

analyysistä, interaktiivisten menetelmien hyödyntämisestä, 

verkottumisesta, strategisen visioinnin lisäämisestä ja 

tulevaisuuslähtöisestä toiminnasta (Pöllänen) 
• Ennakointi ei ole tulevaisuuden ennustamista, vaan sen aktiivista 

tekemistä: vaihtoehtojen näkemistä ja halutun vaihtoehdon todeksi 

tekemistä 

• Ennakointi voidaan nähdä strategisen suunnittelun välttämättömänä, 

siihen liittyvänä vaiheena 

• Ennakoinnille on oltava tilausta ja sen tuotoksia on hyödynnettävä, 

muussa tapauksessa se on turhaa 

• Tärkeää on järjestelmällisyys, jatkuvuus, osallistavuus 
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Jokainen on ennakoija 

7.10.2014 

Satunnainen ennakoija 

Arjen ennakointia 

Ammattimainen ennakoija 

Tulevaisuudentutkija 

 

“If you don’t care about the future, who will?  

We tend to rely on the foresight of our leaders, and assume 

(hope) that their foresight is adequate. Remember the wisdom 

of crowds.” 

      Maree Conway 
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Organisaatiorajat ylittävä yhteinen tulevaisuustyö 

Missä ja miten eri tahojen tulevaisuustyö kohtaa? 
Miten alueelle muodostuu yhteinen käsitys 

tulevaisuudesta? 

Työyhteisön tulevaisuuspohdinta 

Mitä keskustelen tulevaisuudesta 
kollegoiden kanssa?  

Tuotammeko ja jaammeko 
yhdessä tietoa, muodostammeko 

yhteistä käsitystä tulevasta? 

Kenen vastuulla tulevaisuustyö 
on?  

Henkilökohtainen tulevaisuuspohdinta 

Miten otan tulevaisuuden huomioon omassa 
työssäni? 

Miten oma toimintani muokkaa tulevaisuutta? 



Miksi alueellista ennakointia? 

• Nopeasti muuttuvassa maailmassa tuleviin kehityskulkuihin 

varautuminen on entistä tärkeämpää - mutta vaikeampaa 

• Kukaan ei pysty siihen yksin 

 

Keskeisiä haasteita: 

• Hajanaisuus, koordinaation ja yhteisten foorumien puute, 

niukka resursointi, jaksollisuus 

• Yhden näkökulman intressit, päällekkäisyys ja katvealueet 

• Pitkän aikavälin ilmiöiden jääminen vähälle huomiolle 

• Käsitteiden ja menetelmäosaamisen kirjavuus 

• Tulosten hyödyntäminen 

 

7.10.2014 



7.10.2014 

Lähde: Popper, R. (2006) Foresight diamond; kuva Hokkanen, Kiiskilä & Paakkolanvaara 

Ennakointimenetelmistä ei ole pulaa… 



Alue-ennakointi Pirkanmaalla 

Pirkanmaan alue-ennakoinnin lyhyt historia 

• Hankkeita, organisaatiokohtaista ennakointi, mallinnusyrityksiä 1990-

luvulta alkaen 

• ELY-vetoista työllisyys/osaamistarve-ennakointia 2002 alkaen 

• Koordinaatiovastuu maakunnan liitolle 2010: Pilkahdus-toimintamalli 

 

Pirkanmaalainen näkökulma: 

• Tarve yhteiselle keskustelulle ja osallistavalle yhdessä tekemiselle! 

• Alue-ennakointi kytkeytyy alueiden strategiseen kehittämiseen 

• Laajan aluekehitysnäkökulman vuoksi ennakointi/tulevaisuustyötä ei 

ole rajattu vain koulutus- tai toimialaennakointiin, vaan mikä tahansa 

potentiaalisesti kiinnostava teema voi olla aiheena 

• Toimintamalli perustuu osallistavuuteen, kevyeen organisointiin sekä 

organisaatioissa muutenkin tehtävän työn hyödyntämiseen 

• Yhteinen asia! Pirkanmaan liitto kokoaa  
 toimijoita ja tarjoaa puitteita, mutta sisällöt, 
 tulkinnat ja johtopäätökset tehdään yhdessä 
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Nimetyt vastuutahot 

 

Pilkahdus 

-portaali 

- datapankki 

- vuorovaikutus 

 

 

 

monilähteinen

sisällön tuotto 

Teemakohtainen 

 asiantuntijatyö 

 

 

 

 

 

- yhteistoimintamalli 

- näkemykset 

- laadullinen 

  tulkinta 

- julkistus 

Tulevaisuusfoorumi 

- tiedon jako, linjaava pohdinta ja keskustelu 

- istunnot vuosittain 

Tapauskohtaiset 

täsmätilaisuudet 

ja -julkaisut 

- Aineiston ja 

analyysien pohjalta 

tarpeen mukaan 

Pirkanmaan tulevaisuustietoa tuottavat/käyttävät toimijat 



2 osiota: ”näe tulevaisuuteen” ja ”tee tulevaisuutta” 

Näe: 

• pirkanmaalaisen alue-ennakoinnin ja sen toimintamuotojen 
esittely 

• tietokantamuotoinen aineistopankki + hakukone 

• alasivut projekteille 

• uutispoiminnat ja linkkikokoelma 

• tapahtumakalenteri 

Tee: 

• keskustelupalsta 

• blogit 

• työtilat (mm. teemaryhmille) 

• virtuaalinen palkitsemisjärjestelmä 

www.pilkahdus.fi 
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http://www.pilkahdus.fi/


Teemaennakointi ja tulevaisuusfoorumit 

Teemakohtainen asiantuntijatyöskentely 

• Asiantuntijoiden keskinäinen tiedon ja näkemysten vaihto 

tulevista kehityskuluista - alueellisesti merkitykselliset tulkinnat 

ilmiöistä 

• 1. vaihe keväällä 2011: vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia 

(skenaarioita) kolmessa teemassa 

• Keväästä 2012 alkaen 3 teemaa: koulutustarpeet, 

kuntatoiminnot, turvallisuus (myös energia ja kulttuuri olleet aiheina) 

Tulevaisuusfoorumit 

• Maakunnan toimijoita laajasti kokoava tapahtuma  

tulevaisuuden näköaloista (mm. skenaarioista) kuulemiseksi ja 

niiden työstämiseksi 

• Toteutettu syksyisin 2010 alkaen 

+ ”Ennakointiammattilaisten kokoontumisajot” + ”synergiasessiot” 
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Toimintaperiaatteita ja -menetelmiä 

• Pilkahdus-yhteistyössä pääpaino laadullisissa, havaittuja signaaleja 

yhdistelevissä ja niiden merkityksen arviointia tukevissa työmuodoissa 

• Keskeistä vuorovaikutteiset, helpot menetelmät, joilla isommasta 

osallistujajoukosta saadaan nostettua näkemyksiä tulevasta ja 

jalostettua yhteistä ymmärrystä ao. asian kehityksestä 

• Asiantuntijaryhmissä käytettyjä menetelmiä: 

 - tulevaisuustaulukko, skenaariotyö, tuplatiimi, kontekstikartta, 

 muutospolku, Janus Cone… 

 - monet menetelmistä kirjasta ”Playbook for Strategic Foresight and 

 Innovation” (Carleton, Cockayne, Tahvanainen 2013) 

• Tulevaisuusfoorumeissa käytettyjä menetelmiä 

 - ”I have seen the future” –skenaariopohdinta (2011);  

 - kehitystä kuvaavien väittämien arviointi teemarasteilla (uskon/en 

 usko, pidän toivottavana/en pidä toivottavana) (2012);  

 - six thinking hats (2013) 
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EMMA 

ENNAKOINTI  MAAKUNTIEN MAHDOLLISUUTENA 

Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, 

Pohjanmaa, Satakunta 

Kuuden maakunnan ennakointikäytäntöjen kehittämishanke 

Yhdessä tekemistä 

•  - projektissa (aktiivinen viestintä) 

•  - tulevassa ennakointitoiminnassa 

• Ennakoinnin sisällöllistä monipuolistamista 

• Ennakointitoimijajoukon monipuolistamista 

• Ennakoinnin käyttäjälähtöisyyden vahvistamista 

• Ennakoinnin näkyvyyden ja tunnettuuden vahvistamista 

 

• Rahoittajina ao. maakunnan liitot ja TEM 

• Kesto 2013, tulokset www.emma.pilkahdus.fi 
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http://www.emma.pilkahdus.fi/
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