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Ennakoinnin työkalupakki – koulutus
Tulevaisuusosaamista ja työvälineitä kaikille ennakoinnista kiinnostuneille!
Kiihtyvän muutoksen maailmassa toimintaympäristön muutosten ennakoinnista ja ennakointitiedon
hyödyntämisestä esimerkiksi päätöksenteossa ja suunnittelussa on tullut yhä tärkeämpiä menestyksen
avaimia. Etelä-Savon maakuntaliiton Ennakointiverkko – hankkeen järjestämän ennakointiosaamisen
koulutuskokonaisuuden tarkoitus on parantaa maakunnan toimijoiden kykyä aktiiviseen
toimintaympäristön havainnointiin, analysointiin ja reagointiin. Koulutusten teemoina ovat paitsi eri
ennakointimenetelmät ja työkalut myös erilaiset tulevaisuustyön sisältöteemat.
Koulutus on suunnattu kaikille ennakoinnista ja tulevaisuustyöstä kiinnostuneille henkilöille, jotka
tarvitsevansa työssään monipuolista ennakointitietoa sekä osaamista ja välineitä tiedon
hyödyntämiseen.
Koulutuskokonaisuus koostuu kuudesta noin puolen päivän mittaisesta, teemaltaan vaihtuvasta
luennosta ja työpajatyöskentelystä. Koulutukset ovat maksuttomia. Osallistuminen ei edellytä
kaikkiin koulutusosioihin osallistumista, vaan osallistujat voivat koota yksittäisistä osioista haluamansa
kokonaisuuden tai halutessaan osallistua vain yhteen osioon. Koulutuksiin osallistuminen ei edellytä
pohjatietoja ja aikaisempia ennakointiopintoja.
Koulutusohjelma
Koulutukset järjestetään aikavälillä 14.9.2017–14.2.2018. Koulutusten vetäjät ovat ennakoinnin ja
tulevaisuudentutkimuksen asiantuntijoita. Asiantuntijaluentojen lisäksi koulutukset sisältävät
työpajamaista työskentelyä ja muita vuorovaikutteisia osia.
llmoittautuminen
Ilmoittautuminen

koulutuskokonaisuuteen

tai sen yksittäisiin osiin tapahtuu sähköisesti.

Ilmoittautumistietoja pääsee muokkaamaan jälkikäteen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiin
toimitettavan vahvistusviestin kautta. Koulutukseen osallistujilta kerätään ilmoittautumisen
yhteydessä ESR-henkilötietolomakkeet.
Linkki ilmoittautumiseen:

https://www.lyyti.fi/reg/ennakointikoulutus
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Ennakoinnin työkalupakki –koulutusohjelma:
Aika ja Paikka

Sisältö

Torstai 14.9.2017, klo 12–16.30,
Mikkelin yliopistokeskuksen
auditorio (Lönnrotinkatu 5)

Mitä ennakointi on ja miten sitä voi hyödyntää?

Torstai 12.10.2017, klo 12–15.30,
Länsi-Savon auditorio
(Teollisuuskatu 2-6)

Strateginen ennakointi

Tiistai 21.11.2017, klo 12–16
Etelä-Savon maakuntaliiton
neuvottelutila Piällysmies
(Mikonkatu 5)

Ennakoinnin työkalupakki







Tiistai 12.12.2017, klo 12–16,
Mikkelin yliopistokeskuksen
auditorio (Lönnrotinkatu 5)

Torstai 11.1.2017, klo 12–16,
Mikkelin yliopistokeskuksen
auditorio (Lönnrotinkatu 5)

Ennakoinnin peruskäsitteet ja ajatukset,
ennakoinnin hyödyntäminen omassa työssä,
organisaatiossa ja alueen kehittämisessä,
ennakointiprosessit

Miten ja millä menetelmillä tulevaisuutta voidaan
yrittää ennakoida ja miten syntynyt tulevaisuustieto
voi tukea aluekehittämistyötä?
Tilastot ja ennusteet ennakoinnin työvälineenä, case:
Tilastokeskuksen väestötilastot

Ennakointi verkostotyönä ja osana hyvinvointia

Ajankohtainen tulevaisuusteema: Syväluotaus
digitalisaatioon




Keskiviikko 14.2.2018, klo 12–16,
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulun Mikpoli –
sali (Patteristokatu 2)

Kouluttajat

Digitalisaatioon liittyvät aluekehittämishaasteet,
Teollisuus 4.0- kehityksen tuomat haasteet,
globaalien markkinoiden haasteet ja strategiat (älykäs
erikoistuminen Etelä-Savossa globalisaation
olosuhteissa)
Mitä digitalisaatio ja teknologian kehitys tarkoittavat
yksilön, kuntalaisen ja työntekijän näkökulmasta nyt
ja tulevaisuudessa?

Koulutuspäällikkö, KTL Leena
Jokinen, Turun yliopiston
tulevaisuuden
tutkimuskeskus
Projektitutkija, KTM Ville
Lauttamäki, Turun yliopiston
tulevaisuuden
tutkimuskeskus
Koulutuspäällikkö, KTL Leena
Jokinen, Turun yliopiston
tulevaisuuden
tutkimuskeskus
Yliaktuaari Markus Rapo,
Tilastokeskus

Tutkimuspäällikkö Jari
Kolehmainen, Tampereen
yliopisto,
Johtamiskorkeakoulu, Sente
Ennakointiasiantuntija ja
yrittäjä Päivi Holopainen,
Lapin Liitto/ Well Ahead
Tutkimusjohtaja, HTT, YTM,
dosentti, Jari Kaivo-oja,
Turun yliopiston
tulevaisuuden
tutkimuskeskus
Futuristi (KTT, DI) Elina
Hiltunen, What’s Next
Consulting Oy

Tulevaisuustyöllä tuloksiin - foorumi
Myöhemmin varmistuvat
huippupuhujat
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Koulutusten yhteyshenkilöt
Anne Kokkonen, ennakointiasiantuntija (Ennakointiverkko-hanke), anne.kokkonen@esavo.fi,
p.044-770 0512
Hanna Kautiainen, ennakointiasiantuntija (Ennakointiverkkohanke), hanna.kautiainen@esavo.fi,
p. 044-770 0519
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