
Kymenlaakson ennakointipalvelun työpohja 

Tämä työpohja on tarkoitettu käytettäväksi osana Kymenlaakson ennakointipalvelua, yhdessä 
valintakoneen kanssa. Työpohjan avulla voit koostaa ja analysoida yhdenlaisen tulevaisuuskuvan 
tekemiesi valintojen mukaan.  

1/5 Valitse, mistä näkökulmasta teet valintoja tulevaisuuteen 
Millä aikavälillä tarkastelen tulevaisuutta: 

Kenen näkökulmasta tarkastelen tulevaisuutta: 

Millaista tulevaisuutta tarkastelen

2/5 Valitse valintakoneen yhdestä tai useammasta aihealueesta sopivia 
tulevaisuusväittämiä. 
Voit valita niin monta väittämää, kuin haluat, mutta jo 3-5 valintaa riittää yhtä 
tulevaisuusnäkökulmaa kohti. Mitä enemmän valintoja teet, sitä hankalampaa tulevaisuuden 
analysoinnista tulee.  

3/5 Kopioi tekemäsi valinnat valintakoneen koostesivulta tähän:  
Koostesivulle pääset valintakoneen viimeisen aihealueen jälkeen. Kopioinnin jälkeen voit vielä 
halutessasi muokata väittämiä tai lisätä omiasi.  

https://ennakointi.kymenlaakso.fi/kyselylomake


4/5 Valitse, miten analysoit valitsemaasi tulevaisuutta.  
Voit käyttää jotain alla olevista pohdintatyökaluista tai analysoida valitsemaasi tulevaisuutta muulla 
tavalla.  

Valitsemani tulevaisuuden toteutumisen todennäköisyys: 

Valitsemani tulevaisuuden toivottavuus:  

Osaamistarpeiden ennakointi:  
Millaisen osaamisen tarve on tässä tulevaisuudessa kriittistä, millainen yleistä tai millaiselle 
osaamiselle ei enää ole juuri tarvetta? 

Päätöksenteko tai tulevaisuuteen varautuminen (SWOT-analyysi): 

Vahvuutemme tässä tulevaisuudessa Heikkoutemme tässä tulevaisuudessa 

Tulevaisuuden esiin nostamia mahdollisuuksia Tulevaisuuden mukanaan tuomia uhkia 



Toimintasuunnitelma (SWOT-analyysin pohjalta): 

Vahvuudet: Mitkä vahvuuksista ovat kärkivahvuuksiamme, selkeitä kilpailutekijöitä? Entä mitä 
vahvuuksista haluamme vahvistaa entistä enemmän? Miten toimimalla varmistamme, että 
tärkeimmät vahvuudet pysyvät kärkivahvuuksinamme? Miten toimimalla vahvistamme haluttuja 
vahvuuksia? 

Heikkoudet: Mitkä heikkouksista ovat sellaisia, joiden kanssa voimme elää ja mitkä taas sellaisia, 
joita tulisi muuttaa? Miten toimimalla vahvistamme kriittisiä heikkouksia? 

Mahdollisuudet: Miten toimimalla voimme lisätä mahdollisuuksien toteutumisen 
todennäköisyyttä? Miten toimimme, jos huomaamme mahdollisuuden avautuneen? 

Uhat: Miten varaudumme: millä toimilla voimme estää uhkaa toteutumasta tai ainakin vähentää 
sen toteutumisen todennäköisyyttä? Miten toimimme, jos uhka toteutuu? 

5/5 Vertaile eri tulevaisuuksia 
Koska emme voi ennustaa, mitä tulevaisuutta kohti kuljemme, on useampien tulevaisuuksien 
tarkastelu tarpeen. Tallenna tämä tekemäsi analyysi alla olevasta napista itsellesi. Kun olet 
saanut tallennettua yhden tulevaisuustarkastelun, voit tyhjentää tämän lomakkeen ja aloittaa toisen 
tulevaisuuden tarkastelun.  

PS. Arvostamme, jos kerrot tekemiäsi tulevaisuusvalintoja ja -analyysejä jakaessasi, että ne on 
tehty Kymenlaakson ennakointipalvelun avulla. 
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