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Sisältöä ja tavoitteita

• Vertaiskokemuksia ja työvälineitä suunnittelun avuksi 
sekä muutosten ennakointiin. 
• Verkostoituminen, uusien sparraus- ja 

keskustelukumppaneiden löytäminen
• Tavoitteena: konkreettista tukea lähivuosien (3-5 v.) 

strategiseen suunnitteluun
• Esiteltävät asiat ja työvälineet: peilaus oman yhdistyksen 

tarpeita ja tilannetta vasten
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6.11.2018 klo 12–16

12 – 13.30
• Esittäytymiset, odotukset, alkukeskustelua 

• Jos mahdollista, niin kerro yhdellä sanalla tai lauseella jokin seuraavan 3-5 vuoden 
aikana vaikuttava, omalle järjestölle tärkeä asia

• Käydään läpi ennakoinnin työkaluja keskustellen 
13.30 – 14.30

• Työkalujen soveltamista ryhmissä: verkostoituminen, keskinäinen sparraus
14.30 – 16.00

• Ryhmien purku, yhteistä keskustelua ja yhteenvetoa

Kahvit sopivassa välissä, taukoja tarpeen mukaan 
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Tulevaisuuden tutkimuksen (ja 
ennakoinnin) lähtökohtia

Tulevaisuutta ei voi ennustaa
— ennakointi ≠ ennustaminen
Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty
Tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa
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Ennakoinnin lähikäsitteitä mm.

• Megatrendi 
• Tällä hetkellä näkyvät (usein laajat, globaalitkin) kehityskulut
• Vuosittainen lista: https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/

• Heikko signaali
• Ensioire muutoksesta, joka saattaa olla tulevaisuudessa 

merkittävä
• Uusi asia tai vanhan asian uusi puoli 

• ”Vanhat tutut”: visio, perustehtävä (missio) ym. 

https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/


https://www.soste.fi/media/pdf/soste-jarjestot-ennakoimassa.pdf

Timo Bergman: Järjestöt ennakoimassa. Selvitys 
sosiaali- ja terveysjärjestöjen ennakoinnista ja 
ennakointiin liittyvistä tarpeista. SOSTE 2017.

https://www.soste.fi/media/pdf/soste-jarjestot-ennakoimassa.pdf
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Timo Bergman: Järjestöt ennakoimassa. Selvitys sosiaali- ja terveysjärjestöjen ennakoinnista ja ennakointiin liittyvistä tarpeista. SOSTE 2017
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”Tällä hetkellä ennakoinnissa ja 
tulevaisuudentutkimuksessa on vahvasti vallitsevana 
ajatus siitä, että useamman erilaisen tulevaisuuskuvan 
malli on eräs onnistuneen tulevaisuuden ennakoinnin 
kulmakivistä.”

Timo Bergman: Järjestöt ennakoimassa.
Selvitys sosiaali- ja terveysjärjestöjen ennakoinnista ja ennakointiin liittyvistä tarpeista. SOSTE 2017.

https://www.soste.fi/media/pdf/soste-jarjestot-ennakoimassa.pdf

https://www.soste.fi/media/pdf/soste-jarjestot-ennakoimassa.pdf
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Timo Bergman: Järjestöt ennakoimassa. Selvitys sosiaali- ja terveysjärjestöjen ennakoinnista ja ennakointiin liittyvistä tarpeista. SOSTE 2017



Ennakointikyvyn kehittäminen 
ja johtaminen organisaatiossa: 
muutama näkökulma
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Organisaatio ei valitse tai luo itse itseään. On tärkeää 
kyetä kuulemaan ympäristön  signaaleja ja vastata 
niihin. 
ß Ympäristöanalyyttinen koulukunta; vrt. Kamppinen ym. (toim.) 2003, 243

• Erityisesti uhatuksi itsensä tuntevan yhteisön vaarana on 
sisäänpäin kääntyminen, siilipuolustus — joka vähentää kykyä 
kuulla ja tulkita yhteisön ulkopuolelta tulevia viestejä 
• Haasteena nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeiden 

tasapainottaminen johtamisessa: 
• Kuinka hyvin tämänhetkinen tilanne kestää ne muutokset joita on 

tehtävä tulevaisuutta varten?  
• Pienten askelten vai suurten kertamuutosten strategia? 
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Ympäristön signaalit kulkevat 
usean filtterin läpi ennen kuin 
niistä aiheutuu konkreettista 
toimintaa.

Miten suhtaudumme 

uusiin asioihin, jotka 

eivät sovi olemassa 

olevaan sabluunaan? 

Millainen 

johtamistapa 

meillä on? 

Olemmeko 

Ulospäinsuuntautuneita 

vai sisäänpäin lämpiäviä?
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STEAn avustusstrategia 2017–2019: mitä avustusten 
saajilta toivotaan? (1/2)

• Toimintaympäristön seuraaminen, aktiivinen 
muutostarpeiden ja - mahdollisuuksien tunnistaminen
• Kohderyhmän osallistaminen toiminnan sisältöjen 

suunnitteluun ja kehittämiseen
• Uusien osallistumistapojen ja –mahdollisuuksien ennakointi? 

(ICT, digitalisaatio) 

• Toiminnan tavoitteellisuus ja konkreettisten tavoitteiden 
asettaminen
• ”Rahoittajan paradoksi”: tuottaako tavoitteiden konkreettisuuden 

(mitattavuuden) vaatimus hankkeita, joilla on konservatiivisia, 
tuloksiltaan yllätyksettömiä, ennakoitavissa olevia tavoitteita? 
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STEAn avustusstrategia 2017–2019: mitä avustusten 
saajilta toivotaan? (2/2)

• Arvioiva ja kehittävä työote 
• Yhteistyöhakuisuus muun kolmannen sektorin, 

julkisen sektorin ja yksityisen sektorin toimijoiden 
kanssa
• Uusien yhteistyön suuntien havaitseminen: 

megatrendien tulkinta, hiljaiset signaalit?



Ennakoinnin työvälineitä



Harjoituksessa sovellettavat: 
• Tulevaisuustaulukko
• PESTE(L) –analyysi
• Tulevaisuuspyörä
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Sisäinen tai ulkoinen 

muutostekijä

TILANNE VUONNA 2023 (tai voit valita yhdistyksellesi paremmin sopivan 

aikajänteen)

Kauhuskenaario UnelmaGlanne

Vrt. esim. Kamppinen ym. (toim.) 2003: Tulevaisuudentutkimus. S. 125-170. SKS. 

TULEVAISUUSTAULUKKO
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”Muutostekijä” voi olla esim. 

• Johonkin (avain)kumppaniin liittyvä asia, jonka kehitys vaikuttaa 
suoraan omaan organisaatioomme
• Omien ydintoimintoihin liittyvä asia; esim. vaikuttamistoimintaan, 

jäsenpalveluihin jne. 
• Kohderyhmän / kohderyhmien tilanteeseen liittyvä: esim. liiton 

edustaman  potilasryhmän tulevaisuudennäkymät 
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PESTE(L) -analyysi
Muutostekijä 1 Muutostekijä 2 jne

Poliittinen

Taloudellinen 

Sosiaalinen

Teknologinen

Ekologinen

Juridinen

Muutostekijä

Ulottuvuus
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Tulevaisuuspyörä
• Jerome Glennin 1970-luvulla 

kehittämä strukturoitu, 
aivoriihityyppinen menetelmä 
• Etsitään jonkin trendin, tapahtuman, 

päätöksen tms. ensisijaisia / toissijaisia 
ja mahd. kolmannen vaiheen 
vaikutuksia organisaation toimintaan, 
arvoihin tms. 
• Tulevaisuuspyörän avulla voidaan 

järjestellä, ymmärtää ja täsmentää 
erilaisia tulevaisuutta koskevia 
näkemyksiä ja niiden mahdollisia 
vaikutuksia.

https://tulevaisuus.fi/menetelmat/skenaariotyoskentelyn-sovelluksia/osallistavat-menetelmat/tulevaisuuspyora-verstastyoskentelyssa/

https://tulevaisuus.fi/menetelmat/skenaariotyoskentelyn-sovelluksia/osallistavat-menetelmat/tulevaisuuspyora-verstastyoskentelyssa/


Muita ennakoinnin työvälineitä
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Tulevaisuuden muistelu l. ennakointidialogi
• Kysymykset osallistujille (soveltaen, yksin tai ryhmissä):
• Vuosi on kulunut ja hanke on valmis. Mikä Sinua siinä erityisesti 

ilahduttaa? Mitkä ovat hankkeen painopisteet? Mistä sitä erityisesti 
kiitetään ja ketkä kiittävät?
• Mikä valmisteluprosessissa erityisesti ilahdutti? Mitä itse teit hankkeen 

hyväksi? Onko siinä jotakin, josta olet erityisen ylpeä? Saitko jostakin 
tukea? Mistä ja minkälaista?
• Mistä olit huolissasi ”silloin vuosi sitten” tämän suunnitelman suhteen? 

Mikä sai huolesi vähenemään?
• Lopuksi kootaan keskustellen alustavan suunnitelman pääpiirteet 

ja sovitaan seuraavista askelista ja niiden vastuuhenkilöistä.

Lisätietoja ja kirjallisuusviitteitä, ks. esim. 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/100706/072kokko.pdf?sequence=1
Yhteiskuntapolitiikka 72 (2007):2, 166 – 174) 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/100706/072kokko.pdf?sequence=1
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Delfoi-tekniikka ja sen soveltaminen
1. Asiantuntijat (”oraakkelit”) arvioivat: esim. vastaavat kysymyspatteriin
2. Yhteenveto, joka palautetaan ko. asiantuntijoiden kommenteille
3. Uusi yhteenveto

• Sykliä 1-2-3 toistetaan tarpeen mukaan
• Periaatteita

• Kommentoitavaksi tuleva teksti: kirjoittajan tunnistamattomuus (eliminoidaan 
auktoriteetti- tai valta-aseman vaikutus substanssiin) 

• Monta kierrosta: mahdollisuus korjata kannanottoja, muuttaa mielipidettä
• Palaute: kannanottojen korjaukset perustuvat toisilta asiantuntijoilta saatuun 

palautteeseen

Lisätietoja esim.
Kamppinen ym. (toim.) 2003: Tulevaisuudentutkimus. SKS.  s.204-207

Aalto-Kallio ym 2009: Arvioinnin kartalla. Tekry. s. 98-99. 
https://www.soste.fi/media/pdf/julkaisut/arvioinnin_kartalla.pdf

https://www.soste.fi/media/pdf/julkaisut/arvioinnin_kartalla.pdf
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Backcasting (taaksepäin listaaminen)

• Esim. taulu / seinäpaperi ja PostIt -laput

”välimaasto” työskentelyn kohteena: lähdetään tavoitetilasta ajassa 
taaksepäin kohti nykytilaa. Tulosten käyttö esim. vuosisuunnittelussa.   
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Tulevaisuusverstas tai -työpaja
• Pituus voi vaihdella päivästä tai viikonlopusta pidempiin 

prosesseihin
• Jokainen osallistuja esittää oman mielipiteensä ja 

ratkaisuehdotuksensa asioista. Työpajan avulla selviää, missä 
tarvitaan lisätietoa <— oppimisen apuvälineenä yhteisössä samalla
• Tuotos: skenaariot. Suositus 3-5 jotta ovat riittävän erottelukykyisiä. 

Suositellaan siis vähintään kolmea. 
• Yleisinä tavoitteina mm. lisätä osanottajien itseluottamusta, toivoa 

tulevaisuudenuskoa ja uskoa omiin mahdollisuuksiin asioista 
päätettäessä, sekä iloa ja mielihyvää yhteisen merkityksellisen 
tekemisen kautta. (Jungk & Müllert 1987)
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Aiheesta muualla
• Kuntaliitto: https://bit.ly/2nozX7X
• Kansallinen ennakointiverkosto: 

http://foresight.fi/ennakointiluotsi/
• Sitra: 
• https://www.sitra.fi/teemat/ennakointi/
• https://www.sitra.fi/blogit/ennakoinnin-peruskasitteet-haltuun-ja-kolme-

vinkkia-ennakointiviidakkoon/
• SOSTE: ennakoinnin ja strategiatyön työkaluja:  

https://www.soste.fi/elinvoimaiset-jarjestot/kehittaminen-ja-
arviointi-jarjestoissa/arviointityokaluja-3.html

https://bit.ly/2nozX7X
http://foresight.fi/ennakointiluotsi/
https://www.sitra.fi/teemat/ennakointi/
https://www.sitra.fi/blogit/ennakoinnin-peruskasitteet-haltuun-ja-kolme-vinkkia-ennakointiviidak
https://www.sitra.fi/blogit/ennakoinnin-peruskasitteet-haltuun-ja-kolme-vinkkia-ennakointiviidakkoon/
https://www.soste.fi/elinvoimaiset-jarjestot/kehittaminen-ja-arviointi-jarjestoissa/arviointityokaluja-3.html


Kaksi valmisteilla olevaa ennakointityökalua

• Päivi Rouvinen-Wilenius / SOSTE: hyvinvointitalouden 
strateginen ennakointityökalu (työnimi)

• Marion Fields / Opintokeskus Sivis: Foresight Model
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Päivi Rouvinen-Wilenius: ”Hyvinvointitalouden 
strateginen ennakointityökalu” (työnimi)
• Tavoitteena väline, jolla järjestö voi soveltaa hyvinvointitalouden 

ajattelua toimintaansa, toimintaympäristöönsä ja tavoitteisiinsa. 
• Keskeistä: sotejärjestön toiminnan vaikutusten näkeminen yhteiskunnan 

vakautta ja hyvinvointia tukevina investointeina
• Oma tulevaisuuspolku osana laajempaa yhteiskunnallista 

kokonaisuutta ja arvon tuottamista
• Oma järjestön toiminnan näkeminen osana suurempaa 

yhteiskunnallista tavoitetilaa
• Taloudellisen ja yhteiskunnallisen arvon näkeminen yhtenä 

kokonaisuutena
Lisä@etoja esim. Rouvinen-Wilenius, Päivi& Ahokas, Jussi 2016: ”Hyvinvoin@-investoinnit 

osallisuuteen  hyvinvoin@yhteiskunnan rakennuspuina.” Futura 1/2016. Tulevaisuuden 
tutkimuksen seura ry. 
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Opintokeskus Sivis – Marion Fields



KIITOS!
vesa.salmi@soste.fi
040 820 3302


