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Strateginen 
ennakointi

Ennakointitaidot kuuluvat kaikille.

Pedagogiikka 
ja valmennus

Osaamisen 
kehittäminen 
ja rekrytointi

Työntekijä-
kokemus,

 liiketoiminta-
ymmärrys

Muutostoimisto Tulevan palvelut:
Tulevaisuus- ja strategiatyö
Osaamisen ennakointi
Henkilöstön ja osaamisen kehittäminen
Ennakoiva urasuunnittelu
Ennakoinnin koulutukset



Millainen on katseesi tulevaisuuteen?



Mitä ihmettä 
sieltä tulee?



Millaisia 
mahdollisuuksia
näen?



“Ymmärrän mitä 
aiemmin on tapahtunut – 
mitä tapahtuu nyt” 

“Haluan tehdä 
tulevaisuudesta 
paremman” 

“Minulla on taitoa ja 
mielikuvitusta 
tarkastella 
tulevaisuutta” 

“Tunnistan tulevaisuuden 
mukanaan tuomia uusia 
mahdollisuuksia” 

 “Uskon, että minulla 
mahdollista pärjätä myös 
tulevaisuudessa” 

“Luotan, että voin kehittyä ja 
oppia tarvittavat 
tulevaisuuden taidot” 

“Ymmärrän, että  ilmiöt ja 
muutosajurit ovat 
kytkeytyneitä ja  vaikuttavat 
toisiinsa”

“Osaan ajatella 
kriittisesti ja 
kyseenalaistaa 
totuttua” 



● Kyky ajatella erilaisia tulevaisuuksia
● Kyky tarkastella tulevaisuudesta tehtyjä 

oletuksia kriittisesti 
● Kyky ymmärtää tulevaisuuskuvien ja 

kehityskulkujen vaikutuksia nykyhetkeen.



Miksi tulevaisuus- ja 
ennakointitaitoja 

tarvitaan
koko organisaatiossa?



Tulevaisuuden yhteinen pohdinta auttaa organisaatiota 
hyödyntämään tulevaisuuden mahdollisuuksia ja 
varautumaan muutoksiin riittävässä tahdissa.



Jatkuvasti kehittyvä organisaatio pohtii 
systemaattisesti millaisia uusia tarpeita 
erilaiset ilmiöt yhteiskunnassa, asiakkaissa 
sekä markkinoilla synnyttävät,  ja miten 
näihin tarpeisiin voidaan parhaiten vastata.



Nykytila 
Miten 
ymmärrämme 
ympäröivää 
maailmaa 

Tulevaisuus
Millaisena 
näemme 
tulevaisuuden 
kehityskulut

Merkitys 
tulevaisuudessa 
Mitä haluamme 
olla  ja mitä 
muutokset 
meiltä vaativat

Merkitys nyt
Miten 
ymmärrämme  
roolimme tässä 
hetkessä

Ulkoinen

Sisäinen



Er
ot

tu
vu

u
s

Neljä ennakoinnin tasoa

Käsittelee 
nykyisiä 

ongelmia

Ennakoi 
tulevaisuuden 

tarpeita

Ratkaisee 
akuutteja 
ongelmia

Lyhyt

13

Rakentaa 
tulevaisuutta

Horisontti

Mukailtu, lähde: Scenario Planning I Lindgren, Bandhold

Pitkä



VALUE

Find out

From Project 
to Culture

Process

Culture

Project

COMPLEXITY

Change

Track

© Pär Lager & Bobo af Ekenstam

14



Tunnista  
Tutki

Kuvittele 
Kehitä

Ajattele  
Analysoi

Tiivistä 
Toimi

ENNAKOINTI JA TULEVAISUUKSIEN TARKASTELU



Tulevaisuus-
skenaariot

Strategia
Toimen-
piteet

Osallistavuus
Skaalautuvuus

Ketteryys

Miltä maailma 
tulee  
mahdollisesti 
näyttämään?

Mitä toivon  
tulevaisuudessa 
tapahtuvat, 
mihin uskon 
tulevaisuudessa?

Miten saavutan 
toivomani  
asiat?

ENNAKOINTI JA TULEVAISUUKSIEN TARKASTELU



Kiitos 
mari@muutostoimistotuleva.com
+358 505671077
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