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Tiedätkö sä, mistä tässä 
tulevaisuushöpötyksessä 

oikein on kyse?

Joo, ei tämä ole vaikeaa. 
Mä voin valaista sua 

avainkäsitteistä. 



Katsoppas 

näitä!



Ei mene nyt jakeluun, mitä 
tarkoittaa käytännössä? Onko 

meillä jokin kristallipallo tässä vai? 
Ei nyt ihan. Tulevaisuuden 
ennakoinnissa voi käyttää 

vaikkapa Futures Platformia. 
Annas kun mä näytän.  



Ensin pitää ymmärtää, että  ihmisillä on taipumus 
seurata vain oman ammattialansa tai toimialansa asioita. 
Tämä johtaa siihen, että samat jutut kiertävät kehää, eikä 
oikein mitään uutta tule esille. Koko toimintaympäristön 

seuraaminen ja analysointi monipuolistaa kaikkea 
suunnittelua ja päätöksentekoa. 

Toimiala

Ammattiala

Muutosilmiö



Tähän näkymään fasilitoija kokosi osallistujien äänestystä varten kymmeniä vahvistuvia ja 
heikkeneviä muutosilmiöitä, heikkoja signaaleja, villejä kortteja (Futures Platformin arkistosta 
löytyy yhteensä noin 500 muutosilmiötä, villiä korttia ja heikkoa signaalia) - futuresplatform.com 



Ennen toista työpajaa 25.1. osallistujia pyydettiin äänestämään niistä muutosilmiöistä, 
villeistä korteista ja heikoista signaaleista, jotka osallistujan mielestä eniten vaikuttavat 
koulutuksen kehittämiseen ja opetuksen suunnitteluun  - futuresplatform.com

http://futuresplatform.com


Äänestetyt ilmiöt, villit kortit ja heikot signaalit otettiin mukaan käytännön 
kehittämistyöhön 25.1. yhteissuunnittelun työpajassa   - futuresplatform.com

http://futuresplatform.com


Äänestetyt ilmiöt, villit kortit ja heikot signaalit otettiin mukaan käytännön 
kehittämistyöhön 25.1. yhteissuunnittelun työpajassa - futuresplatform.com      

http://futuresplatform.com


Nämä ilmiöt, villit kortit ja heikot signaalit arvioitiin ryhmätyössä ja niistä 
valikoidut pääsivät sitten mukaan johtopäätöksiin - futuresplatform.com  

http://futuresplatform.com


Mä en niinkään tuota 
yhteissuunnittelua 

ymmärrä. Valaise mua. 

No nyt ymmärsin. Tuodaan ihmiset jatkuvasti 
yhteen pohtimaan ja suunnittelemaan 


tulevaa. Yhdistetään 

tulevaisuuden ennakointi


 ja yhteissuunnittelu. Annas

 kun kerron sulle lisää!



Katsotaan ensin, mitä hyötyä siitä on kun 
tehdään säännöllisesti yhdessä 

yhteissuunnittelua. Ja yhdistetään 
tulevaisuuden ennakointi vielä mukaan siihen.  



Tämä listaus kertoo paljon tulevaisuustietoisen 
yhteissuunnittelun arvomaailmasta 


ja käytännön tekemisestä. Lista on syntynyt kymmenien 
työpajojen joukkoälyn tuloksena.  



Ja sitten ihan vain 
muistutuksena vielä tämä. 



No millaisia tehtäviä se 
fasilitoija Koskinen 


teillä teetti?

Mä olin mukana 
kummassakin 

työpajassa. Voin kertoa. 



Ennakointia ja yhteissuunnittelua yhdistävässä työssä on tärkeää 
saada esiin a) yksilön näkemykset ja osaamiset, b) ryhmien dialogin 
kautta syntyneet tulokset ja c) kaikkien analyysi yhdessä. Aloitetaan 

henkilökohtaisesta tehtävästä.  



Yli 80 ihmistä jaettiin kymmeneen ryhmään. Jokaisella niistä oli oma 
tehtävänsä. Juuri tämä tekee yhteissuunnittelusta tehokasta: samaan 

aikaan eri ryhmät voivat pohtia eri teemoja 

kuitenkin kokonaisuuteen liittyen. 



Samat jutut kiertävät kehää, eikä mitään uutta tule esille. 
Onko tuttua? Osa samana eri syistä toistuvasta on 

haitallista, ja jarruttaa dynaamista kehittämistä. 



Muutoksen ajureita on tärkeää analysoida muutosilmiöiden, 
villien korttien ja heikkojen signaalien lisäksi. 



Yrjö Myllylän ohjastaman Etiäinen -hankkeen 
tämänhetkisten tulosten analyysi oli 


hyvä saada mukaan tehtäviin.  



Tässä yhteydessä oli tärkeää pohtia myös 
vetovoimatekijöitä suhteessa muutosilmiöihin ja sisältöihin.   

Millainen koulutus on vetovoimaista? 



Tämäkin tehtävä on aika vaativa annettuun 

aikaan nähden, mutta hyvin ryhmät selvisivät siitä. 


Ja keskustelu oli erinomaista. 



Usein tulevaisuuden ennakointi jää höttöiseksi yläpilveksi, jos emme yhdistä 
näkemystä ja ennakointitietoa käytäntöön. Yksi hyvä tapa on pohtia jonkin 
osaamisen kypsyyskuvauksen portaat lisätäksemme yhteistä ymmärrystä. 



Tässä on yksi käytännönläheinen esimerkki, 

joka kuvittaa sitä mitä ryhmissä tulisi tehdä. 



Toisena päivänä 25.1. työskentelimme  
sitten konkretian parissa. Ryhmätöissä 
keskityttiin vastaamaan näihin viiteen 

kysymykseen. Tuloksena viisi vakuuttavaa 
presentaatiota hienosti esitettynä.  



Mistä noi tulokset 
löytyvät?  Tulosaineistoja voi kysyä: 

yrjo.myllyla@xamk.fi tai 
sini.taimela@xamk.fi

http://xamk.fi
mailto:sini.taimela@xamk.fi


Millaista palautetta 
annettiin? 

Palaute oli erinomaista. 
Parannettavaa löydettiin tiloista, 

alun puheenvuorojen pituudesta, ja 
siitä että olisi voinut paremmin 

kertoa mitä jatkoa seuraa. 





Oliko Koskisella 
vinkkejä jatkoa 

varten? 

Jep. Hän korosti ennakointi- 
ja muutoskyvykkyyden 

merkitystä. 



Voit lukea lisää Jari Koskisen, Jari Kaivo-ojan ja Sam Inkisen artikkelista, 
miten muutosilmiöt VUCA ja MONUMENTTI vaikuttavat kehittämiseen ja 

siitä miksi ennakointi- ja muutoskyvykkyys on tärkeää: https://
www.haus.fi/Ajankohtaista/Uutiset/ArticleID/363/Miksi-tarvitsemme-

ennakointi-ja-muutoskyvykkyyttä-Uusi-valmennusohjelma-tarjolla

Ennakointi- ja 
muutoskyvykkyys

https://www.haus.fi/Ajankohtaista/Uutiset/ArticleID/363/Miksi-tarvitsemme-ennakointi-ja-muutoskyvykkyytt%C3%A4-Uusi-valmennusohjelma-tarjolla
https://www.haus.fi/Ajankohtaista/Uutiset/ArticleID/363/Miksi-tarvitsemme-ennakointi-ja-muutoskyvykkyytt%C3%A4-Uusi-valmennusohjelma-tarjolla
https://www.haus.fi/Ajankohtaista/Uutiset/ArticleID/363/Miksi-tarvitsemme-ennakointi-ja-muutoskyvykkyytt%C3%A4-Uusi-valmennusohjelma-tarjolla


Lopuksi vielä yksi huomio 
siitä, miksi erityisesti 

tulevaisuuden luova kuvittelu 
on tärkeää tulevaisuuden 


systemaattisen 

ennakoinnin lisäksi.



Mistä ton 
Koskisen saa 

kiinni? 

Laitan tähän 
yhteystiedot

Jari Koskinen 
+358 45 604 9881


jari.koskinen@alternativefutures.fi


Alternative Futures - alternativefutures.fi 

Futures Platform - futuresplatform.com


SID Group - sid-group.org


mailto:jari.koskinen@alternativefutures.fi
http://alternativefutures.fi
http://futuresplatform.com
http://sid-group.org


Psst. Muista, että horisontissa siintää 
paljon muutakin kuin digitalisaatio ja 
globalisaatio. Satoja megatrendejä, 

muutosilmiöitä, villejä kortteja ja 
heikkoja signaaleja tulisi jatkuvasti 

analysoida ja pohtia yhteissuunnittelun  
keinoin miten ne vaikuttavat omaan 

toimintaan. 


