
Muutosjoustavuuden 
arviointikehikko 



Taustaa ja ohjeita 



Muutosjoustavuus eli resilienssi 

Muutosjoustavuus eli 
resilienssi tarkoittaa alueen 

aktiivista ja dynaamista 
uudistamista, joka perustuu 

oppimiseen ja toimiviin 
verkostoihin.  

Muutosjoustavalla alueella on 
kyky varautua, palautua ja 

erityisesti uudistua ulkoisesta 
aluetalouden shokista sekä 
kyky mobilisoida resurssit 

muutostilanteessa. 

Muutosjoustavuus on osa 
rakennemuutoksen hallintaa. 
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Muutosjoustavuuden arviointikehikon 
tavoite 
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Muutosjoustavuuden arviointikehikon tarkoitus on auttaa aluetta arvioimaan 
resilienssikykyään ja tunnistamaan keinoja, joilla alueen resilienssiä voidaan 
parantaa. Arvioinnin avulla tunnistetaan ja tehdään näkyviksi resilienssin 
ominaisuuksia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 

 

Arviointikehikko johdattelee löytämään vastauksia seuraaviin näkökulmiin: 

1. 

Mikä on yhteinen 
ymmärryksemme 

resilienssistä ja alueemme 
tilasta?  

 

Kuinka resilientin haluamme 
alueemme olevan ja mitä 

ominaisuuksia ja resursseja 
alueella on, että tämä 

toteutuu? 

2.  

Millainen on 
päätöksentekijöidemme 

kyky huomioida resilienssi: 
Kuinka politiikka, strategia, 
ohjelma tai aloite vaikuttaa 

alueen resilienssiin?  

 

Mitkä ovat riskit lyhyellä tai 
pitkällä aikavälillä ellei 
asioihin reagoida heti? 

3. 

Mitä olemme tehneet ja 
tulemme tekemään alueen 

resilienssin parantamiseksi? 



Muutosjoustavuuteen liitetään seuraavat 
ominaisuudet: 

Uudistaminen 

Tarkoittaa proaktiivista 
toimintaa ennakointia 
hyödyntäen, olemassa 
olevan uudistamista. 

Varautumiskyky 

Kuvastaa sitä, kuinka 
vastustuskykyinen tai 

herkkä alue on 
erilaisille shokeille ja 

muutoksille. 

Uudelleen 
suuntautuminen 

Kuvastaa sitä, kuinka 
hyvin ja nopeasti alue 

toipuu 
rakennemuutoksesta. 
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Uudistaminen 

 
 
 

 
Varautumiskyky 

 
 
 

 
Uudelleen 

suuntautuminen 
 
 

Yhteinen tulkinta tausta-aineistoista 
Toimintaympäristön analyysi 

Muutosjoustavuuden (resilienssi) itsearviointi 
Yhdessä tehdyt johtopäätökset 

Kytkennät suunnitteluun ja strategiatyöhön 
(maakuntaohjelma, toimenpidesuunnitelma,  
ERM-varautumissuunnitelma, kansallinen aluetieto) 

Toimenpiteet muutosjoustavuuden kehittämiseksi 
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Arviointiohjeita 1/2 

• Muutosjoustavuuden eli resilienssin arvioiminen sekä sitä edistävät toimenpiteet tulee 

liittää kiinteästi olemassa olevaan strategiatyöhön ja ennakointiin. Arvioinnin 

tavoitteena on tuottaa lisäarvoa alueen strategiaprosessiin ja esimerkiksi 

toimintaympäristö-kuvaukseen, korostaen resilienssinäkökulmaa.  

• Kollektiivisessa itsearvioinnissa käydään systemaattisesti eri asiakokonaisuudet 

läpi hyödyntäen monipuolista tausta- ja tilastoaineistoa alueen tilasta ja kehityksestä. 

Arviointikehikossa ei ”mitata” mitään, vaan tuloksena on laadullinen arviointi alueen 

muutosjoustavuudesta, jonka avulla voidaan pohtia toimenpiteitä alueen muutos-

joustavuuden vahvistamiseksi.  

• Arvioinnin tulokset tulee kirjata riittävällä kattavuudella ja tunnistettavalla tavalla 

keskeisiin strategia-asiakirjoihin (esim. maakuntasuunnitelma, toimenpide-

suunnitelma, ERM-suunnitelma), mikä palvelee myös resilienssin seurantaa. Alueilla 

on vapaat kädet harkita ketä arvioinnissa on mukana ja miten arviointi parhaalla 

mahdollisella tavalla kytkeytyy esim. maakuntaohjelma- tai TOPSU-prosessiin. 
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Arviointiohjeita 2/2 

1. Arviointikehikon hyöty on parhaimmillaan, kun itsearviointi tehdään esim. työpajamuotoisena 

ryhmäarviointina. Työpajaa voi edeltää ennakkotehtäviä. 

2. Muutosjoustavuuden eri osa-alueet on jaettu kahdeksaan teemaan, joissa lyhyt kuvaus, 

arvioinnin apukysymyksiä sekä hyödyllisiä tausta-aineistovinkkejä. 

3. Arviointi etenee teemoittain, mutta se voi keskittyä erityisen tärkeiksi katsottuihin aiheisiin. 

4. Arviointi tuottaa systemaattisen ja kokonaisvaltaisen kuvan siitä, mitkä asiat  - niin riskit kuin 

mahdollisuudet  tunnistaen - edistävät alueen muutosjoustavuutta ja mitkä heikentävät sitä. 

5. Tärkeätä pohtia osana strategiatyötä niitä toimenpiteitä, millä muutosjoustavuutta vahvistetaan 

ja ylläpidetään. 

6. Arvioinnin lopuksi vahvoille osa-alueille annetaan symbolisesti vihreä väri, heikoille (eniten 

kehittämistä edellyttävät) punainen väri. 

7. Raportointi strategiatyötä tukevalla tavalla alueen keskeisiin suunnittelu- ja strategia-

asiakirjoihin. Vertailtavuus seuraavan vuoden arviointiin. 

8. Käsillä oleva PP-setti toimii arvioinnin tukena, tähän ei kirjata mitään. 
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Arviointikehikko 



Arviointikehikon rakenne ja sisältö 

 
Teema A 

Aluetalous ja 
toimintaympäristö 

A1. 

Elinkeinorakenteen monipuolisuus ja 
julkisen talouden rooli 

A2. 

Osaamisperusta ja innovaatioympäristö 

A3. 

Alueen mainekuva, yritysilmasto ja 
demografia 

A4. 

Saatettavuus, kaavoitus, maankäyttö ja 
luontoympäristö 

 
Teema B 

Strateginen ennakointi ja 
päätöksenteko sekä uudet 

toimintatavat 

B1. 

Ennakointi ja kyky luoda yhteistä 
tulevaisuutta 

B2. 

Sosiaalinen pääoma sekä toimivat 
alueelliset, kansalliset ja kansainväliset 

verkostot 

B3. 

Uudet toimintatavat, johtaminen ja kyky 
mobilisoida resursseja muutokseen 
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A1. Elinkeinorakenteen monipuolisuus ja 
julkisen talouden rooli 
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• Onko alueella uusia, elinkeinorakennetta monipuolistavia yrityksiä, 

entä mikä on yrityskannan uudistumistaso ja yritysten kunto?  

• Onko elinkeinorakenne keskittynyt, onko alue suhdanneherkkä?  

• Millaiset ovat tärkeimpien toimialojen globaalit kehitysnäkymät?  

• Mikä on alueen merkittävin taloudellinen riski? Kuinka sitä voisi 

lieventää?  

 

• Miten voidaan edistää aluetalouden rakennemuutosta?  

• Millainen on työttömyyden kehityskuva erityisesti sosiaalisen 

kestävyyden näkökulmasta?  

• Mikä on julkisen ja yksityisen sektorin työpaikkojen suhde?  

• Miten start-up toimintaa aktivoidaan, entä spin-offit ja spin-outit?  

 

TAUSTA-AINEISTOJA esim. 

Alueen työllisyys ja työttömyys: 

https://www.elykeskus.fi/web/ely/tyollisyyskatsaukset#.V4NPchLkXNU 

Suhdanteet: 

http://ek.fi/mita-teemme/talous/suhdanteet/  

Elinkeinorakenne ja työssäkäynti: 

http://www.stat.fi/tup/vaesto_tyossakaynti/index.html 

Seutukuntien elinvoimaindeksi: 

http://suomenkasvukaytava.fi/seutukuntien-elinvoimaideksi/   

Alueelliset kehitysnäkymät: 

http://www.temtoimialapalvelu.fi/alueelliset_kehitysnakymat 

Seutukuntien kilpailukyky ja resilienssi: 

https://www.satamittari.fi/Seutukuntien_kilpailukyky_ja_resilienssi 

Pk-barometri: 

https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-

yritysbarometri-12016-319894   

Monipuolinen elinkeinorakenne kestää yhden toimialan taantumisen. Elinkeinoperustan monipuolistaminen vaatii ennakkoluulotonta 
yrityselämän uudistumista, yhteistyötä ja ennakointia. Elinkeinorakenteen monipuolisuus ja elinvoimaisuus edellyttää keskeisten 

toimialojen kansallisten ja globaalien kehitysnäkymien ja riskien tunnistamista, mahdollisesti seutukunnittain tarkasteltuna.  

 

Julkisella taloudella on rooli ja osuus alueen hyvinvoinnissa ja kehittämisessä. Sillä on merkitystä myös yritysten määrän 
säilyttämisessä, lisäämisessä ja kehittämisessä. Julkisen talouden painoarvo on tasapainossa yksityisen talouden kanssa.  

https://www.elykeskus.fi/web/ely/tyollisyyskatsaukset
http://ek.fi/mita-teemme/talous/suhdanteet/
http://ek.fi/mita-teemme/talous/suhdanteet/
http://ek.fi/mita-teemme/talous/suhdanteet/
http://www.stat.fi/tup/vaesto_tyossakaynti/index.html
http://suomenkasvukaytava.fi/seutukuntien-elinvoimaideksi/
http://suomenkasvukaytava.fi/seutukuntien-elinvoimaideksi/
http://suomenkasvukaytava.fi/seutukuntien-elinvoimaideksi/
http://www.temtoimialapalvelu.fi/alueelliset_kehitysnakymat
https://www.satamittari.fi/Seutukuntien_kilpailukyky_ja_resilienssi
https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-12016-319894
https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-12016-319894
https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-12016-319894
https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-12016-319894
https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-12016-319894
https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-12016-319894
https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-12016-319894
https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-12016-319894
https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-12016-319894
https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-12016-319894
https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-12016-319894


A2. Osaamisperusta ja 
innovaatioympäristö 
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• Millaisia TKI-panostuksia alueella on tehty, ovatko ne riittäviä?  

• Onko alueella T&K -aktiivisia yrityksiä?  

• Pitäisikö lisätä myös julkisen sektorin innovaatiotoimintaa - onko sitä?  

• Millaisia eri toimijoiden muodostamia innovaatioalustoja alueella on, 

ja millaista yhteistyötä niiden välillä on?  

• Miten alueen oppilaitokset ja tutkimuslaitokset tukevat 

osaamisperustaa ja innovaatioympäristöä? 

• Mikä on alueen koulutustaso sekä koulutustarjonta? 

• Millainen on työttömänä olevan työvoimareservin osaamistaso?  

 

TAUSTA-AINEISTOJA esim. 

Koulutus ja väestön koulutustaso: 

http://www.stat.fi/til/kou.html 

http://tilastokeskus.fi/til/vkour/index.html 

Innovaatioympäristö monenkeskisenä verkostona: 

http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-343-1.pdf  

Kansallisen osaamisperustan vahvistaminen: 

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2014/kansallisen_osaamisperustan_vahvistaminen.html 

Paikallinen innovaatioympäristö:  

Kohti alueellisen innovaatiotoiminnan ymmärtämistä: 

http://tampub.uta.fi/handle/10024/98442  

Tutkimus- ja kehittämistoiminta: 

http://tilastokeskus.fi/til/tkke/index.html  

 

Alueella on laaja osaamisperusta ja mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Alueella on kyky hankkia uutta osaamista muuttuviin 

tarpeisiin, alueen vetovoimatekijöihin ja vahvuuksiin tukeutuen.  

 

Innovaatiotoiminta viittaa kaikkiin niihin tekijöihin, jotka liittyvät yritysten innovaatiotoimintaan ja sen edellytyksiin kohdistuvaan 

aluekehittämistyöhön. Ytimessä ovat konkreettiset innovaatiot, joita yritykset pyrkivät tuottamaan parantaakseen taloudellista 

suorituskykyään. 

http://www.stat.fi/til/kou.html
http://tilastokeskus.fi/til/vkour/index.html
http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-343-1.pdf
http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-343-1.pdf
http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-343-1.pdf
http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-343-1.pdf
http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-343-1.pdf
http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-343-1.pdf
http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-343-1.pdf
http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-343-1.pdf
http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-343-1.pdf
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2014/kansallisen_osaamisperustan_vahvistaminen.html
http://tampub.uta.fi/handle/10024/98442
http://tilastokeskus.fi/til/tkke/index.html


A3. Alueen mainekuva, yritysilmasto ja 
demografia 
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• Miten maahanmuutto vaikuttaa alueen demografiaan ja 

elinkeinotoimintaan?  

• Millä tekijöillä parannetaan alueen mainekuvaa?  

• Millainen on alueen muuttovoitto/-tappion kehitys?  

• Ovatko alueen yrittäjät tyytyväisiä?  

• Miten alueella kannustetaan yrittäjyyteen?  

• Millainen on nuorten kiinnostus aluetta kohtaan, mikä tulosta 

selittää?  

TAUSTA-AINEISTOJA esim. 

Alueen demografinen kehitys: 

http://www.nordregio.se/Templates/NordRegio/Pages/PublicationPage.aspx?id=4050&epslanguage=en 

Alueen viisi kasvuetua tuottavaa tekijää: 

http://www.cursor.fi/sites/cursor40.cursor.local/files/liitteet/Mia_Hämäläinen_seutufoorumi_4.11.2015.pdf  

 

Yrittäjien tyytyväisyys: 

http://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2015/02/09/ekn-kuntaranking-karjessa-seinajoen-hameenlinnan-ja-vaasan-seutukunnat/  

http://www.sosiaaliala.fi/sosiaali-ja-terveysalan-yrittajyys-lisaa-kunnan-elinvoimaa/ 

Alueen vetovoima muodostuu sekä kovista että pehmeistä mainekuvatekijöistä sekä alueen identiteetistä. Mainekuvaan vaikuttaa lähes 

kaikkien elämänalueiden asiat. Mainekuvan vaikutus näkyy mm. yrityskentän dynamiikassa sekä väestönmuutoksina ja sitä kautta 

alueen huoltosuhteessa. 

 

Yritysilmasto kertoo yritysmyönteisyydestä ja mm. siitä, kuinka erilaisia yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti riippumatta koosta, 

toimialasta tai elinkaaren vaiheesta. Kuntapäätöksenteossa käytetään yritysvaikutusten arviointia systemaattisesti. Yritysilmastoon 

vaikuttavat myös lupaprosessien nopeus ja sujuvuus sekä yritysten mahdollisuudet osallistua julkiseen palvelutuotantoon. 

http://www.nordregio.se/Templates/NordRegio/Pages/PublicationPage.aspx?id=4050&epslanguage=en
http://www.cursor.fi/sites/cursor40.cursor.local/files/liitteet/Mia_Hämäläinen_seutufoorumi_4.11.2015.pdf
http://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2015/02/09/ekn-kuntaranking-karjessa-seinajoen-hameenlinnan-ja-vaasan-seutukunnat/
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A4. Saavutettavuus, kaavoitus, 
maankäyttö ja luontoympäristö 
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• Millä tasolla alueen saavutettavuus on, edistääkö se elinkeinoelämän 

uudistumista?  

• Miten hyvin ennakointia hyödynnetään alueen kaavoituksessa ja 

maankäytön suunnittelussa?  

• Miten kaavoituksessa huomioidaan yritysvaikutusten arviointi?  

• Huomioiko kaavoitus elinkeinoelämän ja yhteiskunnan 

toimintalogiikoiden muutoksen (esim. kiertotalous, jakamistalous jne.)? 

 

• Onko alueen strategiatyössä huomioitu ilmastonmuutos ja 

mahdolliset luonnonkatastrofit?  

• Kuinka resurssitehokkaasti alueella toimitaan?  

• Mitkä ovat alueen luonnonresurssit, kuinka innovatiivisesti niitä 

on hyödynnetty?  

TAUSTA-AINEISTOJA esim. 

Alueiden liikennejärjestelmäsuunnitelmat: 

http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/kaupunkiseudut/suunnitteluvalineita-

yhteistyohon/liikennejarjestelmasuunnitelma/Sivut/default.aspx  

Ecoreg (ekotehokkuusindikaattorimittari): 

http://wwwi.ymparisto.fi/flash/ecoreg/fin/ 

 

Alueiden saavutettavuus: 

http://www.lvm.fi/documents/20181/819315/Julkaisuja+13_2006.pdf/e27052db-7219-44cf-aa06-

b3a18d29376e?version=1.0 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta 

Kaavoitukseen ja yhdyskuntarakenteeseen sekä 

luonnonympäristöön ja –varoihin liittyviä aineistoja: 

http://liiteri.ymparisto.fi/ 

 

GPI: 

http://www.sitra.fi/julkaisu/2010/ensiselvitys-hyvinvointi-indikaattoreista 

Luonnonvarat, esim. metsävarannot: 

http://www.metla.fi/ohjelma/vmi/vmi-moni.htm 

Alueen saavutettavuus kuvaa alueen sijaintietua mittaamalla sitä hyötyä, jonka alueen sijainti ja (liikenne)yhteydet tarjoavat alueen 

kotitalouksille, yrityksille ja muille organisaatioille. 

 

Maankäytön suunnittelu on yhteydessä pitkän tähtäimen visioon alueen kehittämisessä. Tavoitteena on toimiva yhdyskuntarakenne. 

Siinä huomioidaan myös luonnon- tai ympäristökatastrofin aiheuttamat vaikutukset. Alueen oleellinen infrastruktuuri kestää kriisejä. 

Luonnonympäristö tukee hyvinvointia ja vahvistaa muutosjoustavuutta. 

http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/kaupunkiseudut/suunnitteluvalineita-yhteistyohon/liikennejarjestelmasuunnitelma/Sivut/default.aspx
http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/kaupunkiseudut/suunnitteluvalineita-yhteistyohon/liikennejarjestelmasuunnitelma/Sivut/default.aspx
http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/kaupunkiseudut/suunnitteluvalineita-yhteistyohon/liikennejarjestelmasuunnitelma/Sivut/default.aspx
http://wwwi.ymparisto.fi/flash/ecoreg/fin/
http://www.lvm.fi/documents/20181/819315/Julkaisuja+13_2006.pdf/e27052db-7219-44cf-aa06-b3a18d29376e?version=1.0
http://www.lvm.fi/documents/20181/819315/Julkaisuja+13_2006.pdf/e27052db-7219-44cf-aa06-b3a18d29376e?version=1.0
http://www.lvm.fi/documents/20181/819315/Julkaisuja+13_2006.pdf/e27052db-7219-44cf-aa06-b3a18d29376e?version=1.0
http://www.lvm.fi/documents/20181/819315/Julkaisuja+13_2006.pdf/e27052db-7219-44cf-aa06-b3a18d29376e?version=1.0
http://www.lvm.fi/documents/20181/819315/Julkaisuja+13_2006.pdf/e27052db-7219-44cf-aa06-b3a18d29376e?version=1.0
http://www.lvm.fi/documents/20181/819315/Julkaisuja+13_2006.pdf/e27052db-7219-44cf-aa06-b3a18d29376e?version=1.0
http://www.lvm.fi/documents/20181/819315/Julkaisuja+13_2006.pdf/e27052db-7219-44cf-aa06-b3a18d29376e?version=1.0
http://www.lvm.fi/documents/20181/819315/Julkaisuja+13_2006.pdf/e27052db-7219-44cf-aa06-b3a18d29376e?version=1.0
http://www.lvm.fi/documents/20181/819315/Julkaisuja+13_2006.pdf/e27052db-7219-44cf-aa06-b3a18d29376e?version=1.0
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta
http://liiteri.ymparisto.fi/
http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-343-1.pdf
http://www.sitra.fi/julkaisu/2010/ensiselvitys-hyvinvointi-indikaattoreista
http://www.sitra.fi/julkaisu/2010/ensiselvitys-hyvinvointi-indikaattoreista
http://www.sitra.fi/julkaisu/2010/ensiselvitys-hyvinvointi-indikaattoreista
http://www.sitra.fi/julkaisu/2010/ensiselvitys-hyvinvointi-indikaattoreista
http://www.sitra.fi/julkaisu/2010/ensiselvitys-hyvinvointi-indikaattoreista
http://www.metla.fi/ohjelma/vmi/vmi-moni.htm
http://www.metla.fi/ohjelma/vmi/vmi-moni.htm
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B1. Ennakointi ja kyky luoda yhteistä 
tulevaisuutta 
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• Onko alueen ennakointitoiminta organisoitua, pysyvää ja kiinteä osa 

strategiatyötä?  

• Onko käytössä riittävästi ennakointitietoa?  

• Millainen on alueen kyky luoda yhteisiä näkemyksiä tulevaisuudesta?  

• Onko alueen kehittäminen evidence based vs. vision based? 

• Miten arvioit alueen kehittämisen painotuksia pitkällä aikavälillä: 

säilyttävä vs. uudistava?  

TAUSTA-AINEISTOJA esim. 

Alueellista ennakointia voidaan arvioida ReFo-työkalulla: 

http://emma.pilkahdus.fi/index.php?option=co_content&view=article&id=10&Itemid=110 

 

Kansallisia ennakointisivuja: 

http://www.foresight.fi/ 

 

http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/438174/ENNAKOINNIN-TIEKARTTA-FORESIGHT-ROADMAP/  

 

http://vnk.fi/tulevaisuusselonteko 

Ennakointi on toimijoiden yhdessä tekemää tulevaisuustyötä. Sen tarkoituksena on tuottaa tietoa (sekä tutkimustietoa että näkemyksiä) 

lyhyeltä, keskipitkältä ja pitkältä aikaväliltä päätöksenteon tueksi. Se on prosessi, joka joukkoistaa ja osallistaa sekä parhaimmillaan 

käynnistää toimintaa. Osallistava ennakointi parantaa kykyä luoda yhteisiä näkemyksiä tulevaisuudesta ja strategioita, jotka ovat 

samansuuntaisia alueen kehittämisen näkökulmasta. Ennakoinnin kautta kehittäminen perustuu uudistamiseen (vision based) sen 

sijaan, että se pohjautuu nykytilanteen säilyttämiseen (evidence based). 

 

Riskien tunnistaminen on osa ennakointityötä. Tunnistamisen lisäksi varautuminen niiden toteutumiseen on osa muutosvalmiutta. Jotta 

alue voisi kokonaisuutena varautua riskien toteutumiseen, on niistä kyettävä keskustelemaan avoimesti ja luotava toimintatapoja jos 

riskit toteutuvat. Riskit voivat kohdistua tietylle toimialalle tai maantieteelliselle alueelle. 

 

http://emma.pilkahdus.fi/index.php?option=co_content&view=article&id=10&Itemid=110
http://www.foresight.fi/
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/438174/ENNAKOINNIN-TIEKARTTA-FORESIGHT-ROADMAP/
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/438174/ENNAKOINNIN-TIEKARTTA-FORESIGHT-ROADMAP/
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/438174/ENNAKOINNIN-TIEKARTTA-FORESIGHT-ROADMAP/
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/438174/ENNAKOINNIN-TIEKARTTA-FORESIGHT-ROADMAP/
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/438174/ENNAKOINNIN-TIEKARTTA-FORESIGHT-ROADMAP/
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/438174/ENNAKOINNIN-TIEKARTTA-FORESIGHT-ROADMAP/
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/438174/ENNAKOINNIN-TIEKARTTA-FORESIGHT-ROADMAP/
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/438174/ENNAKOINNIN-TIEKARTTA-FORESIGHT-ROADMAP/
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/438174/ENNAKOINNIN-TIEKARTTA-FORESIGHT-ROADMAP/
http://vnk.fi/tulevaisuusselonteko


B2. Sosiaalinen pääoma sekä toimivat alueelliset, 
kansalliset ja kansainväliset verkostot 
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• Millaisia verkostoja alueella on ja onko niissä oikeat toimijat mukana?  

• Mikä tuottaa alueella sosiaalista pääomaa?  

• Mihin perustuu verkoston toimijoiden välinen luottamus?  

• Ovatko verkostot kilpailevia vai yhteistyötä lisääviä? 

• Onko verkostoissa hyvät toimintatavat, kuinka avoimia ne ovat, 

liikkuuko tieto? 

• Kuka johtaa verkostoja, onko vastuut selvät?  

• Toimiiko kansalaisyhteiskunta aktiivisesti ja tehokkaasti?  

• Miten alue on verkottunut kansallisesti ja kansainvälisesti? 

Ovatko valinnat strategisia?  

TAUSTA-AINEISTOJA esim. 

https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/sosiaalinen-paaoma 

 

http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/isbn_952-467-532-3.html  
 

Sosiaalinen pääoma tarkoittaa sosiaalisia verkostoja ja niissä syntyvää luottamusta ja vastavuoroisuutta. OECD:n mukaan sosiaalisen 

pääoman muodostavat osallistuminen ryhmien toimintaan, vapaaehtoistyö, verkostot, niistä saatu tuki, luottamus ja osallistuminen 

kansalaistoimintaan. 

 

Alueen sisäisten ja ulkoisten verkostojen johtaminen on rakentavien toimintatapojen etsimistä, osaamisen ja resurssien jakamista ja 

suuntaamista sekä lähiyhteisössä että muiden organisaatioiden kesken. Johtaminen on jatkuvaa asiantuntijoiden ja asiakkaiden 

kohtaamista sekä merkityksien tulkintaa. On kyettävä ymmärtämään yhteistoiminnan inhimillisyys ja henkinen potentiaali sekä 

sosiaalisen prosessin moninaisuus. 

 

Kaikilla alueilla on kansainvälisiä verkostoja. Ratkaisevaa on niiden luonne ja toimivuus: ovatko ne aktiivisia vai passiivisia, 

henkilökohtaisia vai organisaatioita/aluetta koskevia. Verkostoihin liittyminen voi tapahtua sattumalta tai strategisten valintojen 

perusteella. 

 

https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/sosiaalinen-paaoma
https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/sosiaalinen-paaoma
https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/sosiaalinen-paaoma
https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/sosiaalinen-paaoma
https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/sosiaalinen-paaoma
https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/sosiaalinen-paaoma
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http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/isbn_952-467-532-3.html
http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/isbn_952-467-532-3.html
http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/isbn_952-467-532-3.html
http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/isbn_952-467-532-3.html
http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/isbn_952-467-532-3.html
http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/isbn_952-467-532-3.html
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• Tehdäänkö hallinnossa sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja 

kannustetaanko siihen /tuetaanko sitä? Miten?  

• Tukeeko alueen johto/johtaminen avointa hallintoa ja avointa tietoa? 
Millä tavoin?  

• Millaiseksi arvioit toimijoiden kyvyn oppia ja muuttaa toimintaansa 
perustuen kokemuksiin ja tietoon?  

• Millainen on alueen kyky mobilisoida resursseja muutokseen, myös 
nopeisiin muutostilanteisiin?  

• Onko alueen johdolla kyky ohjata, koordinoida ja (tehokkaasti) 

hallita tilannetta kriisien aikana ja tukea muutosta?  

• Onko alueen toimijoilla yhteinen kokonaiskuva ja käsitys 

tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista?  

• Kuinka yhteneviä alueen keskeisten toimijoiden strategiat ovat? 

Onko tila resilienssin näkökulmasta hyvä/huono? 

Toimijoilla on erilainen kyky oppia ja muuttaa toimintaansa perustuen kokemuksiin ja tietoon. Toimintatavat vaihtelevat siinä, kuinka 

tunnistettuihin kehittämiskohteisiin muotoillaan uusia ratkaisuja - tehdäänkö sitä yhdessä ja osallistavasti (co.creation). Riskien 

tunnistaminen on osa ennakointityötä.  

 

Ekosysteeminen toiminta kuvaa organisaatiorajat ja hallinnon sektorirajat ylittävää yhteistyötä, johon kannustetaan ja jota tuetaan. 

Alueella on kyvykkyys selvitä murroskohdista ja kapasiteettia uudistua. Johdolla on kyky ohjata ja hallita tilannetta kriisien aikana ja 

tukea muutosta. Muutoksiin sitoudutaan. 

 

Jaettuun johtamiseen kuuluu systeemitason ajattelu, rajojen ylittäminen ja yhdistäminen sekä pyrkimys vaikuttaa alueen pitkän 

aikavälin kehitykseen. Uudistumisen edistäminen edellyttää kyvykkyyttä monipuolisen asiantuntijuuden sekä organisaatioiden 

erilaisten intressien yhteen sovittamiseen. Se edellyttää myös asiantuntijoiden kohtaamisten edistämistä sekä sosiaalisten 

identiteettien vahvistamista. Avoin hallinto ja avoin tieto tukevat jaettua johtamista. 

 



Arvioinnin yhteenveto 
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Aluetalous ja toimintaympäristö 

A1. Elinkeinorakenteen monipuolisuus ja julkisen talouden 
rooli 

A2. Osaamisperusta ja innovaatioympäristö 

A3. Alueen mainekuva, yritysilmasto ja demografia 

A4. Saatettavuus, kaavoitus, maankäyttö ja 
luontoympäristö 

Strateginen ennakointi ja päätöksenteko sekä uudet 
toimintatavat 

B1. Ennakointi ja kyky luoda yhteistä tulevaisuutta 

B2. Sosiaalinen pääoma sekä toimivat alueelliset, 
kansalliset ja kansainväliset verkostot 

B3. Uudet toimintatavat, johtaminen ja kyky mobilisoida 
resursseja muutokseen 

Mitkä ovat alueen 

muutosjoustavuuden kannalta 

kriittiset ja mahdollistavat tekijät? 

Mikä toimii, mikä tukee alueen 

muutosjoustavuutta? 

* 

* 

* 

* 

* 

Missä asioissa ongelmia, mikä 

vähentää muutosjoustavuutta? 

Mitkä ovat alueen tärkeimmät 

rakennemuutostekijät? 



Kehittämistoimenpiteet 
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Uudistaminen 

 
 
 

 
Varautumiskyky 

 
 
 

 
Uudelleen 

suuntautuminen 
 
 

Kytkennät suunnitteluun ja strategiatyöhön 
(maakuntaohjelma, toimenpidesuunnitelma,  
ERM-varautumissuunnitelma, kansallinen 
aluetieto) 

Toimenpiteet muutosjoustavuuden 
kehittämiseksi 

Tukevatko strategiat 

muutosjoustavaa aluetta? 

Mitä pitää muuttaa alueen 

toimintatavoissa? 

 

 

Millä toimenpiteillä 

muutosjoustavuutta parannetaan? 

Kohdennetaanko rahoitus oikeisiin 

asioihin? 



Kiitos 
arvioinnista! 


