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Muutokset mahdollisia

OLEMME TÄSSÄ
Käynnistys 11.3.

Kick off 8.4.

Datan keruu 27.4.
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Datan keruu 20.5.

Datan keruu 3.6.

Datan keruu 17.6.
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Teema :
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ja mitkä ovat
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Teema :
Mistä koostuu
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kunnan hyvinvointi
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Sidosryhmätapaaminen

Teema :
Tulevaisuuden
kunnan
osallistuminen ja
demokratia ja
kuntayhteisön
johtaminen

Teema :
Toimintatavat
tulevaisuuden
kunnassa
(digitalisaatio,
sähköiset palvelut,
normit ja kokeilut)

Työkalut:
Puoltavien megaja vastatrendien
kirjaus Post it –
lapuille

Työkalut:
SWOT

Työkalut:
Pinterest työkalun esittely ja
ryhmäjako

Työkalut:
Pinterest - ym.
työkalujen käyttö

Työkalut:
Yhteiskehittäminen

Työkalut:
Pinterest- ym.
työkalujen käyttö

Työkalut:
Pinterestym.työkalujen
käyttö

Tavoite:
Yhteissuunnittelun
käynnistys

Tavoite:
Strategisen
ennakointityön
käynnistys

Tavoite:
Täydentää
megatrendien
pohjalta
käynnistynyttä
tarkastelua

Tavoite:
Kerätä riittävästi
dataa
ennakointityön
pohjaksi

Tavoite:
Haastajaryhmän
tuoreet
näkemykset

Tavoite:
Kartoitetaan
relevantit
muutosajurit

Tavoite:
Muutosilmiöiden
ennakkoanalysointi
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Ensimmäisen työpajan palaute
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Ensimmäisen työpajan palaute
Muistion teemat
-

Kaupungistuminen: 2030 haasteet asumisen haaste ja
kaupungistuminen; Suomi voisi olla asumisen edelläkävijä;
jatkuu globaalisti 20-30v; 70 % vastatrendinä maaseudun
uusi nousu

-

Globalisaatio: Suomi globalisaation suurimpia hyödyntäjiä
tähän saakka vastatrendinä lokalisaatio

‒ Teknologiset muutokset ja teknologisen vallankumouksen
seuraavan vaihe, polarisaatio: uudet selviytyjät ja uudet
syrjäytyjät
‒ Eriarvoisuuden kasvu, Tarpeiden ja tuen
yksilöllistyminen, yhtenäiskulttuurin murros, Maapallon
rajalliset resurssit: ilmastonmuutos
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Trendien vaikutukset kuntaan ja kunnan
rooliin
Kunnan rooli ja asema
- Tarvitaanko kuntaa vielä tulevaisuudessa?
- Vanha rooli tiedon ja vallan keskuksena
Uusi rooli
- Kunta vakauden turvaaja; perustarpeet
- Teknologisen kehityksen hallitsija
- Lähiyhteisönä
- Verkostojen solmukohta ja ”julkinen
(muutos)alusta”?
- Yhteistyökumppani
‒ Erilaistumisen tulisi näkyä sääntelyssä
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Toimintaympäristön muutosten tarkastelu
Ennakointityön keskeisenä lähtökohtana on tulevaisuuden tutkimusmenetelmillä
hankittu tieto, tulevaisuustieto.

Nykytilannetta voi arvioida esimerkiksi yksinkertaisen SWOT-nelikentän avulla, johon
kirjataan yrityksen, organisaation tai alueen sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä
ulkoiset mahdollisuudet ja uhat.
Lähde: Medeia Majavesi, 18.6.2010 http://www.pilkahdus.fi/sites/default/files/51_
ennakointimenetelmia.pdf

SWOT I Tulevaisuuden kunta ilman sotea 2019
Nykytila

Vahvuudet

Heikkoudet

‒

‒

Mitkä ovat Tulevaisuuden
kunnan olemassa olevat
heikkoudet?

‒

Ikääntyminen

Mitkä ovat Tulevaisuuden
kunnan olemassa olevat
vahvuudet?

- Peruspalveluista vastaaminen
Tulevaisuus

Mahdollisuudet

‒

‒
‒

Mitkä ovat Tulevaisuuden
kunnan hyödyntämättömät ja
näkyvissä olevat
mahdollisuudet?
Mustat elefantit
Yhteisöllisyys

Uhat
‒
‒
‒

Mitkä ovat Tulevaisuuden
kunnan torjumattomat ja
näkyvissä olevat uhat?
Mustat elefantit
Edustuksellisen demokratian
romahdus
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SWOT II
Tulevaisuuden kunnan uudet toimintamallit 2019 - 2030
Nykytila

Mahdollisuudet + Vahvuudet

Mahdollisuudet + Heikkoudet

-

Miten Tulevaisuuden vahvuuksia
vahvistetaan?

‒

Miten Tulevaisuuden kunnan
heikkouksia minimoidaan?

-

Menestystä luovat asiat

‒

Kehittämistä vaativat kohteet

-

Yhteisöllinen vastaaminen
peruspalveluista (case Edinburgh)

‒

Ikäihmiset ovat yhteiskunnan vahva
voimavara (talkootyön renessanssi)

Tulevaisuus

Vahvuudet + Uhat

Uhat + Heikkoudet

‒

‒

Miten Tulevaisuuden kunnan
uhat torjutaan?

‒

Välttämistä vaativat asiat

‒

Laaja kansanosa syrjäytyy
yhteiskunnasta

‒
‒

Miten Tulevaisuuden kunnan
mahdollisuudet hyödynnetään?
Varautumista vaativat asiat
Julkinen sektori vastaa vähäosaisten
palveluista, muut palvelut
markkinaehtoisia
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Toimintaympäristön muutosten tarkastelu/
tulevaisuus & hiljaiset signaalit 27.4. – 17.6.
Nykytila

Elinvoima ja
elinvoimajohtaminen
27.4.

Hyvinvointitalous ja
johtaminen
13.5.

Tulevaisuus

Osallisuus, demokratia
ja yhteisön johtaminen
3.6.

Uudet toimintatavat
(Digitalisaatio, sähköiset
palvelut, normit, kokeilut)
17.6.
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