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Agenda

• Mistä tänään puhutaan? Business 

Tampere ja ennakointitoiminnan 

käynnistäminen

• Isoimmat haasteet

• Tärkeimmät opit

• Onnistumiset
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Mistä tänään puhutaan?

Business Tampere ja ennakointitoiminta



Business Tampereen 
asiantuntijat palveluksessasi

Business Tampere on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja 

kehitysyhtiö, jonka tehtävä on edistää investointeja ja houkutella 

osaavaa työvoimaa sekä luoda paras ympäristö yritystoiminnalle.

Autamme yritystäsi:

• kasvussa ja kansainvälistymisessä,

• liiketoimintaekosysteemin kehittämisessä,

• verkostojen rakentamisessa ja T&K-yhteistyössä,

• kannustamme mukaan kehitysprojekteihin ja kokeiluihin,

• edistämme investointeja ja avustamme sijoittumisessa seudulle, ja

• tarjoamme yrityksille tietoa seudun yritysten liiketoiminta- ja 

innovaatioympäristöstä.
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businesstampere.com
#businesstampere



TJANSSI: Mitä tehdään?

• Selvitetään ennakoinnin ja tiedolla johtamisen allianssimallin 

mahdollista toteutustapaa ja pilotoidaan sitä. Tavoitteena 

systemaattinen ja pitkäjänteinen ennakointityö yhdessä 

organisaatioiden ja yritysten kanssa – ennakointiyhteisö

• Luodaan tietokanta- ja indeksointipalvelun proto, jonne 

kerätään, järjestellään ja analysoidaan Pirkanmaan 

ennakointitiedon lähteitä asiakastarpeet edellä

• Tuetaan ekosysteemitason tiedolla johtamista, tunnistetaan 

yritysten ennakointiosaamisen tarpeet

• Kehitetään organisaatioiden ja yritysten ennakointiosaamista

• Hankkeen kesto 11/2021 – 08/2023 (22kk)



TJANSSI: tavoitteet



Ekosysteemit

MatkailuValmistava teollisuus & 
älykkäät koneet



Isoimmat haasteet

- Näiden kanssa kamppaillaan päivittäin
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Aihe on haastava…

• Tapoja ymmärtää ennakointi ja tulevaisuustieto on lähes 

yhtä paljon kuin ihmisiä

• Systemaattisen strategisen ennakoinnin hyödyt eivät ole 

luvuilla laskettavissa ja todistettavissa juuri nyt

• Jokapäiväiset operatiiviset kiireet menevät yrityksissä 

ennakoinnin edelle → aihetta ei nähdä akuutisti tärkeäksi

• Ennakointi jää usein ylätason ”trendihöpinäksi ja 

hankehumpaksi”

→Näiden seurauksena yritysten ennakointi usein vähäistä

→Aika ja osaaminen rajallista
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Tärkeimmät opit

- Eli näillä ei ehkä mene pieleen ainakaan pahasti
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Mitä on tehty haasteiden 
taklaamiseksi?

• Viestiminen tärkeässä roolissa: blogit, kyselyt, uutiset, 

sähköpostit, LinkedIn, Twitter jne.

• ”Myyntiesitys”, jossa sanoitettu ennakoinnin etuja ja haasteita 

sekä sitä, mistä ennakoinnissa puhutaan

• Erityyppisiä tilaisuuksia, live & etä, matala kynnys osallistua, 

kiinnostavat puhujat, yrityksistä

• Suora kontaktointi, lyhyet 20-30min teams-tapaamiset & 

haastattelut

• Verkostojen hyödyntäminen: Pirkanmaan yrittäjät, Pirkanmaan 

teknologiateollisuus, Tampereen kauppakamari & valiokunnat, 

Business Tampereen omat ekosysteemit, Tampere Business 

Campus, TAMK 

• Käytännönläheiset tapahtumat, konkretiaa työkaluissa 

• Pyrkimys rakentaa jatkuvuutta hankkeen sisään sen aikana
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Miksi ennakoida: esitys yrityksille



ENNAKOINTI
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Plan B –
Varautuminen 

haastaviin 
tilanteisiin

Päätöksenteko 
epävarmoissa 
olosuhteissa

Uusien liiketoiminta-
mahdollisuuksien 

tunnistaminen, parempi 
asiakasymmärrys

Liikevaihdon & 
kannattavuuden 

kasvu

Miksi ennakoida?
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Ennakointia ei 
tehdä 

pitkäjänteisesti

Ennakointi riskikeskeistä, ei 
pyritä tunnistamaan uusia 

mahdollisuuksia

Tiedon hyödyntäminen 
puutteellista – ei muutu 

osaksi strategiaa tai 
operatiivista tekemistä

Haasteet yrityksissä
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Monipuolisempi 
yhteistyö, 

kuplautumisen 
vähentäminen, uudet 

ajatukset ja ideat

Osaamisen 
kasvattaminen

Resurssien 
säästäminen

Osallistujien 
intressien 
yhteen-

sovittaminen

Epävarmuuden 
vähentäminen

Omien 
tietotarpeiden

tunnistaminen ja 
täydentäminen

Miksi ennakoida yhdessä?



Tietolähdekartoitus

Valmistavan teollisuuden ja matkailun potentiaaliset tulevaisuustiedon lähteet



Onnistumiset

- Eli mitkä asiat on saatu toimimaan
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Missä on onnistuttu?

• Verkostojen hyödyntäminen

• Lyhyet, matalan kynnyksen live-haastattelut

• Myyntiargumentit

• Kaikkien oljenkorsien hyödyntäminen kontaktoinnissa

• Pienen porukan round table –keskustelut

• Tietolähdekartoitus

• Oma innostus aiheeseen → yritysten innostaminen
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Kiitos!

Johanna Kirjavainen
johanna.kirjavainen@businesstampere.com

@Kirjavainen_J
050 300 1373


