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Strategiset kyvykkyydet 
sekä sisäiset linjaukset

• Strategian toteuttamiseen 
tarvittavat kyvykkyydet sekä  
sisäiset linjaukset ja valinnat

• Kriittiset menestys- ja 
kilpailukykytekijät: mm.  
toimintamallit, resurssit, 
osaamiset

• Strategiset kumppanuudet

• Tärkeimmät kehittämis-
kohteet
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Strategian 
toteutussuunnitelma, 

johtamismalli ja 
strategiatarinan viimeistely

• Strategian toiminnallistamisen
toimenpiteet ja toteutuksen 
tiekartta 

• Strategiadokumentaation ja 
-tarinan viimeistely sekä 
visualisointi

• Strategian toteutusta tukeva 
johtamismallin varmistaminen 
ml. strategian vuosittaisen 
tarkastelun sapluuna.
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Strategiatyön perusta

• Työn vaiheistus ja 
aikataulutus, osallistujien 
vahvistus. Käytettävien 
menetelmien ja 
työskentelytavan 
vahvistaminen.

• Strategiatyön perusta: 
odotukset ja ratkaistavat 
strategiset kysymykset. 

• Edellisten palvelu-
strategioiden arviointi ja 
odotukset uudelle 
strategiatyölle (tehdään jo 
esityönä)

• Tulevaisuustarkastelun 
perustan luonti

Strategiatyön perusta

• Työn vaiheistus ja 
aikataulutus, osallistujien 
vahvistus. Käytettävien 
menetelmien ja 
työskentelytavan 
vahvistaminen.

• Strategiatyön perusta: 
odotukset ja ratkaistavat 
strategiset kysymykset. 

• Edellisten palvelu-
strategioiden arviointi ja 
odotukset uudelle 
strategiatyölle (tehdään jo 
esityönä)

• Tulevaisuustarkastelun 
perustan luonti

Tavoitteellinen 
tulevaisuuskuva, missio ja 

tahtotila

• Tulevaisuuden toiminta-
ympäristön muutosvoimien ja 
ilmiöiden sekä näiden 
merkityksen tarkastelu

• Toimintaympäristön 
tulevaisuuskuva 2030

• Finnan ja FinELib:in missio ja 
perustehtävien tarkastelu

• Työtä ohjaava strateginen 
tahtotila ja tavoitteellinen 
asemointi tulevaisuudessa

• Palvelustrategioiden 
tulevaisuuden roolit ja  
vaikuttavuustavoitteet
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Yhteisen tulevaisuuden 
kuvan luominen: mitä, 

kenelle, miten?

Strategian toiminnallis-
tamisen dialogi yhdessä 

sidosryhmien kanssa (Optio)

Keskustelut strategisista 
painopistealueista (ml. asiakkaat) 

Optio – päätetään myöhemmin

19.8. –

6.9.



Kysely strategiaperustaksi (Deadline: 3.5.)
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Tulevaisuuden ymmärtäminen luo pohjan kasvulle

Useista ilmiöistä koostuva yleinen 

kehityssuunta, laaja muutoksen kaari, 

kuten esimerkiksi ekologinen 

kestävyyskriisi. 

Megatrendien nähdään usein tapahtuvan 

globaalilla tasolla ja kehityssuunnan 

uskotaan usein jatkuvan 

samansuuntaisena. 

Yksittäinen ilmennys megatrendeistä 

joka voidaan nähdä tai kokea. Ilmiöt 

muuttavat suuntaa ja syttyvät ja hiipuvat 

nopeastikin.

Muokkaamalla ympäristöä tulevaisuuden 

ilmiöt luovat markkintarpeita ja siten 

mahdollisuuksia kasvulle.

MarkkinatarpeetIlmiötMegatrendit

Positiiviset vaikutukset

Negatiiviset vaikutukset

Tulkinta tulevaisuuden ilmiöiden 

positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista. 

Tulkintaa voidaan tehdä useasta eri 

näkökulmasta kuten organisaation tai 

toimialan perspektiivistä.

Tulkinta



TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS ON NOPEA JA MONIULOTTEINEN 
”Miten varmistamme organisaatiomme tulevaisuuden menestymismahdollisuudet?”

© Talent Vectia

• Mitkä ovat keskeisimmät tulevaisuuden muutokset?

• Mikä on näiden merkitys meille?

• Miten meidän tulisi suunnata toimintaamme?

• Miten ylläpidämme strategista ketteryyttä, huomioimme ja 
ennakoimme tehokkaasti toimintaympäristön muutokset?

Futures Platform on digitaalinen ryhmätyöratkaisu, jossa on valmiina n. 500 tulevaisuustutkijoiden muodostamaa 
ilmiötä kuvauksineen

Strategiatyöskentelyn yhteydessä valitaan yleensä noin 20-30 ilmiötä tarkempaan yhteiseen tarkasteluun ja 
ratkaisuun voidaan lisäksi luoda uusia ilmiöitä, jotka kaipaava yhteistä tarkastelua
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Futures platform: tarkasteltavat teemat

Mikä on FINNA ja FinELibin kannalta 

tärkeimpiä tulevaisuuden teemoja? 

Muodostakaa oma näkemyksenne1.

Yhteinen keskustelu ja näkemysten 

yhdistäminen
2.
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Futures platform

Futures platform

n. 500 ilmiötä

Talent Vectia

n. 20 ilmiön ehdotus

1. Äänestys & 

arviointi

2. Puuttuvien / 

omien 

lisääminen

Lähtökohta Askel 1 Askel 2 Askel 3

Tarkasteltavien ilmiöiden 

täydentäminen ja tulkinta työpajassa

Projektiryhmä

8 henkeä
Laajempi tiimi

1 vk n. 1 vk

Työpajan jälkeen FP auki 2 viikkoa 

jolloin lopulliset kommentit
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USER INSTRUCTIONS



Futures Platform in brief

Futures Platform™ is a web-based strategic foresight tool

that helps you and your team make your plans future proof. 

Futures Platform's trend radar visualizes which trends and 

megatrends will shape your future. You can tap into articles

and videos on future topics curated by future foresight

experts. You can blend in your own insights and assess

future trends together. You make sure your plans and 

activities are in sync with how the world is changing.

The founding team of Futures Platform™ has strong experience

in market intelligence, foresight work, participatory planning, and 

software business. Futures Platform™ manifests our vision of 

foresight work at its best: It should be easy, insightful, and 

engaging – and a continuous activity.

>> www.futuresplatform.com

http://www.futuresplatform.com/
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Log in using Chrome

www.go2.futuresplatform.com

Please select the

English version 

from here

Insert your work

email address here

You will receive a link with logging

information from

hello@futuresplatform.com

(please remember to check your junk-

folder).

In case you have not received this email, 

go to https://go2.futuresplatform.com and 

click on the ”forgot your password?” text.

Futures Platform works best with Chrome. 

Please remember to switch to the correct

browser.

mailto:hello@futuresplatform.com
https://go2.futuresplatform.com/
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Access the phenomena from
My radars -view

On the landing page you can find the

future radars. On the right you will

find Halton radar, which you can

access by clicking on the circle radar 

icon.
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A guide to the radar

The radar is divided into eight sectors all of 

which contain a number of phenomena related

to the sector’s topic. 

The radar holds different colored phenomena

with each color carrying a different meaning:

Click on each phenomena to dive deeper into 

the future

Strengthening

Weakening

Wild card

Unidentified



Explore and evaluate the
phenomena

By clicking on a phenomena a detailed

description will open up:

• Use voting to give priority to the TOP 5 

phenomena you see to be the most

impactful for Halton in the coming years

• Use the rating tool to further assess

the phenomena’s time horizon and nature

• Use commenting areas to 

elaborate and share your thoughts

Please go through all the sectors and 

provide your feedback to at least the 5 most

important ones in total, that you find the most

potential.

1.

2.

3.



Thank you …

and have a great time exploring the future!


