
Kansallinen ennakointi 2020 -kysely kunnille ja kuntayhtymille
Syksy 2019

Henkilötietoja käsitellään oheisen tietosuojaselosteen mukaisesti.

Kyselyn kohdejoukkona ovat ennakointityöstä vastaavat henkilöt kunnissa ja kuntayhtymissä. Kyselyssä
käytetään kuntaa yleisterminä molemmille tahoille.

A. Taustatiedot

1. Vastaajan kunta/organisaatio, nimike, nimi ja sähköpostiosoite:

Kunta/organi-
saatio:  

Nimike:

Nimi:

Sähköposti:

2. Vastaajan toimiala:

3. Edustaako tämä vastaus koko kuntaa vaiko vain omaa toimialaasi?

Yleishallinto

Sosiaali ja terveys

Sivistys

Tekninen

Elinkeino

Muu, mikä?



B. Ennakointityön yleisyys

Ennakointi tarkoittaa systemaattista tulevaisuuden vaihtoehtoja, mahdollisuuksia ja todennäköisyyksiä
kartoittavaa työtä. Ennakointi ei ole ennustamista, vaan varautumista erilaisiin kehityskulkuihin ja
yhteisen tulevaisuuden rakentamista perustellun tiedon tai näkemyksen pohjalta. Ennakointia voi tehdä
monilla erilaisilla menetelmillä.

4. Tehdäänkö kunnassasi/toimialallasi ennakointityötä?

5. Tehdäänkö kunnassasi/toimialallasi ennakointityötä itse, yhteistyössä ja/vai ostamalla
ulkopuoliselta taholta?
Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.

6. Mihin tarkoitukseen ennakointityötä käytetään kunnassasi/toimialallasi?

7. Kuinka usein (millä aikajänteellä) ennakointityötä tehdään kunnassasi/toimialallasi?

Koko kuntaa

Vain omaa toimialaani

Kyllä

Ei

Tehdään itse

Tehdään yhteistyössä muiden kuntien kanssa

Ostetaan ulkopuoliselta taholta

Jollain muulla tavalla, miten?

Jatkuvasti, osana normaalia toimintaa

Kerran vuodessa

Kahden vuoden välein



8. Mitkä ovat kuntasi/toimialasi ennakointityön tavoitteet?

9. Kuka tai mikä taho kunnassasi/toimialallasi vastaa ennakointityöstä?

10. Jos kunnassasi/toimialallasi ennakointi on osoitettu tiettyjen henkilöiden, tietyn tiimin tai
tietyn yksikön vastuualueeksi, mille niistä?

11. Jos kunnassasi/toimialallasi on ennakointiin keskittynyt tiimi tai yksikkö, mihin tiimi tai
yksikkö on sijoitettu, ketkä ovat sen jäseniä ja kuinka suuri se on?

Kerran valtuustokaudessa

Harvemmin kuin kerran valtuustokaudessa

Ei lainkaan

Ylin johto

Vastuu ennakoinnista on hajautettu (kaikki tai useammat tekevät ennakointityötä)

Ennakointi on osoitettu tiettyjen henkilöiden, tietyn tiimin tai tietyn yksikön vastuualueeksi

Vastuuta ennakoinnista ei ole osoitettu kenellekään

Tietyille henkilöille, keille?

Tietylle tiimille, mille?

Tietylle yksikölle, mille?

Ei ole osoitettu kenellekään.



12. Arvioi euroina ennakointiin vuosittain käytettävän määrärahan suuruutta
kunnassasi/toimialallasi (ilman palkkakustannuksia).
Anna vastaus pelkkinä numeroina.

Euroina vuo-
dessa:

13. Miten keskeisessä asemassa ennakointityö on kunnassasi/toimialallasi?
Arvioi asteikolla 1-5; 1=ennakointi on marginaalisessa asemassa,..., 5=ennakointi kuuluu
ydintoimintoihimme.

1 2 3 4 5

Marginaalisessa asemassa Kuuluu ydintoimintoihimme

14. Mitkä seuraavista ennakointityön toimintatavoista on käytössä kunnassasi/toimialallasi, ja
miten työ jakaantuu niiden kesken?
Arvioi prosentteina ja ilmoita arviosi numeroin (yhteensä max 100%).

Sisäisinä jatkuvina prosesseina:

Onko käytössä?

Kyllä

Ei

Osuus (%) työstä:

Hankepohjaisesti:

Onko käytössä?

Kyllä

Ei

Osuus (%) työstä:

Verkostoissa:

Onko käytössä?

Kyllä



Ei

Osuus (%) työstä:

Ostetaan ulkoisena työnä:

Onko käytössä?

Kyllä

Ei

Osuus (%) työstä:

Kenttien
yhteenlaskettu
summa: 0

15. Mahdolliset kommentit edelliseen kysymykseen.

16. Onko kuntasi/toimialasi mukana useamman organisaation yhteisissä
ennakointiprosesseissa?

17. Ketkä ovat keskeisimmät paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset yhteistyökumppanit ja
verkostot, joiden kanssa kuntasi tekee ennakointityötä?

Ei

Kyllä; missä prosesseissa?



C. Ennakointitieto ja -menetelmät

Tässä osassa kysymme mm. ennakointitiedon käytöstä. Ennakointi- ja tulevaisuustiedolla tarkoitamme
kaikkea ennakointityössä käytettävää raakatietoa (data, information) sekä pidemmälle analysoituja
näkemyksiä tulevaisuuksista (knowledge).

18. Mitä seuraavista ennakointimenetelmistä kunnassasi/toimialallasi on käytetty/käytetään?
Valitse käytetyt/käytössä olevat menetelmät.

19. Millaisia ennakointiin tarkoitettuja työvälineitä, alustoja ja ohjelmistoja kunnassasi on
käytössä?

20. Kuinka tärkeinä pidät seuraavia asioita kuntasi ennakointityössä?
Arvioi kutakin asiaa asteikolla 1-5; 1=ei lainkaan tärkeä,..., 5=erittäin tärkeä.

1 2 3 4 5 En osaa sanoa

Todennäköisten kehityskulkujen
ennakointi tiedon pohjalta

Rohkea visiointi ja uusien
mahdollisuuksien avaaminen

Proaktiivinen toimintaympäristöön
vaikuttaminen

Tilastollinen analyysi ja ennusteet

Asiantuntijakyselyihin tai -haastatteluihin perustuvat menetelmä (esim. Delphi)

Vaihtoehtoiset skenaariot

Toimintaympäristön muutosilmiöiden (esim. trendien) keruu omalta toimialalta

Toimintaympäristön muutosilmiöiden (esim. trendien) keruu oman toimialan ulkopuolelta

Tulevaisuusverstaat ja muut osallistavat työpajat

Pelilliset menetelmät ja simulaatiot

Mallinnus (kvantitatiivinen, kvalitatiivinen)

Muu menetelmä, mikä?



1 2 3 4 5 En osaa sanoa

Laaja-alainen, systeeminen ilmiöiden
tarkastelu

Yllättävien ja odottamattomien
tapahtumien ennakointi (esim. mustat
joutsenet)

Ketterä innovointi, uusien vaihtoehtojen
kokeileminen

Tulevaisuuskeskustelu henkilöstön ja/tai
päättäjien kanssa

21. Mikä on kuntasi/toimialasi ensisijainen rooli ennakointitiedon osalta?

22. Mitä seuraavista ennakointitietolähteistä kuntasi/toimialasi on käyttänyt ja kuinka tärkeänä
niitä pidät?
Arvioi asteikolla 1-5; 1=ei lainkaan tärkeä,..., 5=erittäin tärkeä.

a) Kotimainen media

Onko käytetty?

Kyllä

Ei

Arvioi tärkeyttä:

1

2

3

4

5

b) Ulkomainen media

Onko käytetty?

Ennakointitiedon tuottaja

Ennakointitiedon käyttäjä

Ennakointitiedon välittäjä

Ennakoinnin mahdollistaja (esim. rahoittaja)



Kyllä

Ei

Arvioi tärkeyttä:

1

2

3

4

5

c) Sosiaalinen media, blogit

Onko käytetty?

Kyllä

Ei

Arvioi tärkeyttä:

1

2

3

4

5

d) Tieteellinen tutkimustieto ja kirjallisuus

Onko käytetty?

Kyllä

Ei

Arvioi tärkeyttä:

1

2

3

4

5



e) Omassa organisaatiossa tuotettu tieto

Onko käytetty?

Kyllä

Ei

Arvioi tärkeyttä:

1

2

3

4

5

f) Kotimaiset asiantuntijaraportit (esim. julkishallinnon tuottamat)

Onko käytetty?

Kyllä

Ei

Arvioi tärkeyttä:

1

2

3

4

5

g) Ulkomaiset asiantuntijaraportit (esim. EU:n tuottamat)

Onko käytetty?

Kyllä

Ei

Arvioi tärkeyttä:

1

2

3



4

5

h) Keskustelut kollegoiden ja muiden lähimpien yhteistyökumppaneiden kanssa

Onko käytetty?

Kyllä

Ei

Arvioi tärkeyttä:

1

2

3

4

5

i) Keskustelut muiden oman verkoston ihmisten kanssa

Onko käytetty?

Kyllä

Ei

Arvioi tärkeyttä:

1

2

3

4

5

j) Kotimaiset konferenssit, seminaarit, messut

Onko käytetty?

Kyllä

Ei

Arvioi tärkeyttä:

1



2

3

4

5

k) Ulkomaiset konferenssit, seminaarit, messut

Onko käytetty?

Kyllä

Ei

Arvioi tärkeyttä:

1

2

3

4

5

l) Muiden samankaltaisten toimijoiden benchmarkkaus

Onko käytetty?

Kyllä

Ei

Arvioi tärkeyttä:

1

2

3

4

5

m) Kansalaisilta kerätty tieto

Onko käytetty?

Kyllä

Ei



Arvioi tärkeyttä:

1

2

3

4

5

n) Ulkopuolisten asiantuntijoiden kuuleminen

Onko käytetty?

Kyllä

Ei

Arvioi tärkeyttä:

1

2

3

4

5

o) Ennakointitapahtumien järjestäminen, esim. työpajat

Onko käytetty?

Kyllä

Ei

Arvioi tärkeyttä:

1

2

3

4

5

23. Millaisia tuotoksia kuntasi/toimialasi ennakointityöstä on syntynyt?
Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.



24. Miten hyvin ennakointitietoa saadaan mielestäsi vietyä
Arvioi asteikolla 1-5; 1=erittäin huonosti,..., 5=erittäin hyvin.

1 2 3 4 5 En osaa sanoa

päätösten ennakkoarviointiin?

päätöksenteon valmisteluun?

päätöksentekoon?

palvelujen kehittämiseen?

D) Ennakointiosaaminen kunnassa

25. Arvioi, kuinka moni kunnassasi/toimialasi ennakointityötä tekevistä on käynyt ennakointiin
liittyviä koulutuksia.

26. Miten riittävänä pidät kuntasi/toimialasi ennakointiosaamista suhteessa ennakointitarpeisiin?
Arvioi asteikolla 1-5; 1=täysin riittämätön,..., 5=täysin riittävä.

1 2 3 4 5

Täysin riittämätön Täysin riittävä

27. Miten ennakointiosaamista pitäisi mielestäsi kehittää kunnassasi/toimialallasi? Tarvitsetteko
esimerkiksi ennakointiin liittyvää koulutusta?

Oman organisaation sisäisiä aineistoja

Poliittisille päättäjille suunnattuja raportteja tai keskustelupapereita

Ammattiyhteisölle suunnattuja julkaisuja

Suurelle yleisölle suunnattuja julkaisuja

Ei kukaan

Alle puolet ennakointityötä tekevistä

Yli puolet ennakointityötä tekevistä

Kaikki ennakointityötä tekevät



28. Mitkä ovat kuntasi/toimialasi suurimmat vahvuudet ja haasteet ennakoinnissa?

E) Kansallisen ennakoinnin toimintatavan arviointi

Kansallinen ennakointi ja kansallinen ennakointiverkosto yhdistävät suomalaiset ennakointityötä tekevät
toimijat tarjoamalla mm. yhteisiä foorumeita ja toimintamalleja. Vuonna 2014 on laadittu ehdotus
yhteisestä kansallisesta ennakoinnin toimintatavasta. Kansallisen toimintatavan tavoitteena on, että
suomalaisessa päätöksenteossa olisi käytettävissä paras mahdollinen näkemys tulevaisuudesta. Voit
tutustua ehdotukseen täällä: https://vnk.fi/julkaisut/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-287-095

29. Miten tärkeänä pidät seuraavien asioiden kehittämistä kansallisessa ennakoinnissa?
Arvioi asteikolla  1-5; 1=ei lainkaan tärkeää,..., 5=erittäin tärkeää.

1 2 3 4 5 En osaa sanoa

Verkoston ennakointiosaamisen
yleistason kehittäminen

Yhteisen digitaalisen
tulevaisuustietokannan rakentaminen

Keskustelutilaisuuksia ennakointitiedon
jalostamiseen ja ymmärtämiseen

Aiemmin tehdyn työn hyödyntäminen ja
päällekkäisyyksien vähentäminen

Ennakointitiedon parempi vieminen
poliittiseen päätöksentekoon

Ennakointitiedon jakamisen
helpottaminen verkoston toimijoiden
välillä

Parempi ennakointitiedosta viestiminen

Kansallisen ennakoinnin koordinoinnin
vahvistaminen



1 2 3 4 5 En osaa sanoa

Jotain muuta, mitä?

30. Mitä mieltä olet seuraavista kansallisen ennakoinnin toimintamuodoista?
Arvioi asteikolla 1-5; 1 =en ole kuullutkaan tästä,..., 5 =tämä on yksi tärkeimmistä muodoista.

1 2 3 4 5

Foresight Friday -tapahtumat

Vuosittainen Finnsight-foorumi

Vuosittainen alue-ennakoinnin
seminaari

Yammerin keskustelualusta

Foresight.fi-sivusto

Ennakointiluotsi kansallisen
ennakoinnin tukena

Kansallisen ennakointiverkoston
tarjoama verkkokoulutus

31. Muita kommentteja ja/tai terveisiä Kuntaliitolle:


