
ENNAKOINTI
LIIKETOIMINNASSA
— VAHVISTA YRITYKSESI TULEVAISUUSKYVYKKYYTTÄ

VERKKOKOULUTUS

Muutokset tapahtuvat yhä kiihtyvällä 
vauhdilla. Erilaiset uudet ilmiöt ja trendit 
muokkaavat toimintaympäristöämme 
ennalta-arvaamattomasti. Ennakointi 
tarjoaa työkaluja hahmottamaan 
muutosta, löytämään relevantteja 
mahdollisuuksia ja tukemaan 
päätöksentekoa. 

Tulevaisuus tehdään tämän päivän 
päätöksillä, ja on erityisen tärkeää sitoa 
tulevaisuusymmärrys nykyhetkeen 
ja pitää kurssi oikeana muuttuvassa 
maailmassa. Konkreettiset toimenpiteet 
rakentavat yritysten kilpailukykyä ja 
mahdollistavat uudistumisen. 

Tavoite? 
Koulutuksessa käydään läpi, mitä tulevaisuusajattelu 
on, miten ennakointia tehdään ja kuinka sitä 
voi hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä. 
Ennakoinnin avulla muodostetaan monimuotoinen 
kuva päätöksenteon tueksi. Ennakointi auttaa 
siltaamaan tulevaisuutta nykyhetkeen luoden polun 
yrityksen, palvelun tai tuotteen tulevaisuudesta. 
Koulutuskokonaisuus sisältää teoreettista 
taustatietoa, käytännön esimerkkejä, konkreettista 
ennakointityöskentelyä ja soveltamista omaan työhön. 

Kenelle? 
Kaikille, jotka ovat kiinnostuneet hyödyntämään 
tulevaisuusajattelua liiketoiminnan kasvattamisesta 
ja kehittämisessä, sekä valmistautumaan ketterästi 
muutoksiin. 



Ensimmäisessä koulutuspäivässä käymme läpi 
ennakoinnin perusteet: tutustumme erilaisiin 
lähestymistapoihin ja termistöön sekä tyypillisimpiin 
menetelmiin.  

Toisena koulutuspäivänä syvennymme ajankohtaisiin 
trendeihin ja ilmiöihin. Harjoittelemme ryhmässä myös 
skenaarion työstämistä. 

Kolmantena päivänä keskitymme ennakoinnin 
soveltamiseen ja trendien hyödyntämiseen. 

Neljäntenä päivänä jokaiselle osallistujalle / 
yritykselle on varattu oma sparrausklinikka, jossa 
keskustellaan tulevaisuustyöstä, menetelmistä ja 
käytännöistä.

Asiantuntija
Kouluttajana toimii Virpi Vaittinen, joka on kokenut 
ja arvostettu tulevaisuuden tutkija ja strategisti. 
Hän yhdistää luovasti ennakointityön sekä 
strategia- ja liiketoimintaymmärryksen. Vaittisella 
pitkä ja monipuolinen kokemus kehitystyöstä 
liiketoiminnassa: jo vuosia hän on auttanut 
lukuisia eri toimialojen yrityksiä löytämään uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia globaaleilla markkinoilla 
sekä omaksumaan uusia tapoja nähdä, ajatella ja 
toimia arvon luomiseksi. 

Ilmoittautuminen 
Ilmoittautuminen 28.10. mennessä osoitteessa: 
www.lyyti.in/ennakointi_liiketoiminnassa

Koulutus järjestetään verkossa ja siihen 
osallistuminen on maksutonta. Ryhmäkoko 
on noin 20 henkilöä. Opiskelupaikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutuksen järjestää LAB-ammattikorkeakoulun projekti 
Muotoilukoulutuksen ja työelämän jatkuva oppiminen ja 
vuorovaikutus (JATKO), jota rahoittaa Euroopan Unionin 
Sosiaalirahasto. Projektin sivut löydät osoitteesta:
https://lab.fi/fi/projekti/jatko-muotoilukoulutuksen-ja-
tyoelaman-jatkuva-vuorovaikutus-ja-oppiminen

Lisätietoja koulutuksesta 

Katariina Pakarinen, projektipäällikkö
katariina.pakarinen@lab.fi
+358 50 430 5877 

Virpi Vaittinen  
+358 40 736 7384 

Koulutuksen jälkeen sinulla on ymmärrys:

• tulevaisuusajattelusta ja peruskäsitteistä
• eri ennakointimenetelmistä
• tulevaisuustiedon hyödyntämisestä omassa 

liiketoiminnassasi

Lisäksi pääset koulutuksen aikana työstämään itsellesi 
työkaluksi tulevaisuustyön / -kartan valitsemastasi 
aiheesta.

KOULUTUSPÄIVÄT 

2.11.2022, klo 9-12
Ennakoinnin perusteet

16.11.2022, klo 9-12  
Tulevaisuuden trendit

23.11.2022, klo 9-12 
Ennakoinnin soveltaminen

30.11.2022, klo 8-12
Ennakoinnin sparrausklinikka
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