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Toteuttajatahona Demos Helsinki ja 

HAUS kehittämiskeskus Oy



Tiedosta toimintaa! Ennakointi 
politiikkavalmistelussa 

Valmenuksen tavoitteena on oppia hyödyntämään ennakointitietoa
ohjauksessa ja politiikkavalmistelussa. Valmennuksen jälkeen sinulla on 
vahvistunutta menetelmäosaamista erilaisen ennakointitiedon
tuottamisessa ja laajentunut käsitys ennakointitiedon hyödyntämisen
kanavista. Valmennuksessa keskitytään sekä ennakointitiedolla
johtamiseen että ennakointitiedon tuottamiseen. 

Valmennuksen kohokohta on kaksipäiväinen ennakointileiri 15.-16.3.2022, 
jossa osallistujat pääsevät uppoutumaan täysin työssään relevanttiin projektiin, 
johon ennakointitietoa sovelletaan. Leirillä luvassa on innostavia asiantuntija-
alustuksia, fasilitoitua työskentelyä, harjoituksia, vertaismentorointia, sparrausta
ja verkostoitumista. 

Valmennus koostuu kaksipäiväisestä ennakointileiristä ja tulosten 
esittelytilaisuudesta. Leirillä työskentely jäsentyy neljän moduulin kautta: 

Moduuli 1: Toimintaympäristöanalyysi
Moduuli 2: Skenaariotyöskentely
Moduuli 3: Varautuminen ja skenaariot
Moduuli 4: Proaktiiviset politiikkatoimet

Valmennuksen kohderyhmänä ovat virkahenkilöt, joilla on kokemusta ennakointimenetelmien käytöstä ja 

ennakoivasta hallinnasta sekä henkilöt, joilla on vahva motivaatio oppia ennakointitiedon käytöstä 

politiikkavalmistelussa. Valmennukseen haetaan vähintään kolmen hengen ryhmänä. Ryhmällä on 

hakuvaiheessa oltava konkreettinen projekti, johon kurssin oppeja sovelletaan.



Valmennuksen tavoitteista ja toimintatavasta

Valmennuksen tavoitteet. Valmennuksen jälkeen osallistujilla on 
vahvistunut ymmärrys erilaisen ennakointitiedon hyödynnettävyydestä
politiikkavalmistelussa.  

Työskentelytapa. Valmennus toteutetaan kaksipäiväisenä
ennakointileirinä. Leirin jälkeen osallistujat kokoontuvat yhteen
esittelemään työskentelyn tuloksia.  

Ennakointisprintti. Valmennuksessa osallistujat työskentelevät
intensiivisesti projektiensa parissa asiantuntijoiden fasilitoimana. Lisäksi
kurssiin sisältyy asiantuntija-alustuksia ja sparrausta.  

Yhteiskehittäminen ja reflektio. Osallistujat jakavat oivalluksia ja 
haasteita keskenään kurssin eri vaiheissa. Lisäksi osallistujat 
yhteiskehittävät toistensa projekteja ja vertaismentoroivat toisiaan. 
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Tiedosta toimintaa! Ennakointi politiikkavalmistelussa -valmennuksen rakenne

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittaudu kurssille x 

mennessä osoitteessa. 

ENNAKKO-
KARTOITUS JA -
TYÖSKENTELY

Ilmoittautumis-

vahvistuksen yhteydessä 

täytät ennakkokartoitus-

lomakkeen 

ennakointiosaamisesi 

nykytilasta

Päivä1/Moduuli 1: 
Toimintaympäristö-

analyysi

Tavoite
Luodaan 

toimintaympäristöanalyysi 
PESTE-kehyksellä omaan 

projektiin liittyen. 
Kartoitetaan heikkoja 

signaaleja sekä 
analysoidaan trendejä ja 

epävarmuuksia.

Päivä1/
Moduuli 2: 

Skenaariotyös-
kentely

Tavoite

Luodaan skenaariot 

toimintaympäristöanalyysin 

pohjalta.

Päivä 2/ Moduuli 3: 
Varautuminen ja 

skenaariot

Tavoite

Politiikkavaihtoehtojen 

kartoittaminen 

varautumisen kannalta.

Päivä 2/ Moduuli 4: 
Proaktiiviset 

politiikkatoimet

Tavoite

Politiikkavaihtoehtojen 

kartoittaminen 

ennaltaehkäisevien toimien 

kannalta.



Asiantuntijapuheenvuorot ja 
sparraukset

Osallistavaa työskentelyä

Intensiivinen leiri

Yhteisen keskustelun 
dokumentointi ja visualisointi

Työskentelytavoista

• Valmennusohjelma toteutetaan ennakointileirinä. Osallistujat 

työskentelevät itsenäisesti ennen ja leirin jälkeen.

• Ennakkokartoitus osallistujien osaamisesta ja ryhmän tarpeista sekä 

projektien kartoitus.

• Leiri koostuu asiantuntijasparrauksista (puheenvuorot) ja 

yhteistyöskentelystä. Leirin jälkeen järjestetään tilaisuus, jossa ryhmät 

esittävät työn tulokset. 

• Valmennusohjelman oppien ja yhteisen keskustelun dokumentointi



Ilmoittautuminen on avoinna 1.6.2022 – 31.1.2023. 
Ilmoittautumaan pääset tästä. 

Ohjelmaan ilmoittaudutaan vähintään kolmen
hengen ryhmissä niin, että ryhmällä on tiedossa
projekti, johon kurssia sovelletaan.  

Valmennusohjelma toteutetaan, mikäli yhteensä 35 
henkilöä ilmoittautuu ohjelmaan 31.1.2023 
mennessä.

Valmennusohjelman hinta 900 e (+ 24 %) 

Tule mukaan kasvattamaan

ennakointiosaamistasi!

13.4.2022

https://koulutuskalenteri.haus.fi/Default.aspx?tabid=139&tap=9525
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