Lapin liitto
Näin tulevaisuusajattelu on läsnä organisaatiomme toiminnassa
Huomioimme päätöksenteossa ja maakunnan kehittämisessä pitkän tähtäimen vaikutukset. Tarkastelemme
Lapin vaihtoehtoisia tulevaisuuksia globaalissa toimintaympäristössä. Tuuletamme säännöllisin väliajoin
myös koko henkilökuntaamme ja päättäjien ajatuksia tulevaisuuden näkymillä.

Näin teemme ennakointia ja tulevaisuustyötä organisaatiossamme
Vastaamme ennakoinnin yhteensovittamisesta maakunnassa sekä arvioimme ja seuraamme maakunnan ja
sen osien kehitystä. Vastaamme alueellisen koulutuksen ennakoinnin yhteensovittamisesta ja alueellisten
koulutustavoitteiden valmistelusta sekä koordinoimme maakunnallista ennakointityötä.

Näin osallistumme Lapin alueelliseen ennakointityöhön
Toimimme useilla ennakointifoorumeilla. Nimetyt asiantuntijamme osallistuvat ennakoinnin
toimialaklustereihin ja ennakointivastaavien verkoston toimintaan. Toimimme linkkinä kansalliseen ja
maakunnalliseen ennakointiverkostoon sekä Itä- ja Pohjois-Suomen ennakointitoimijoihin. Vedämme
maakullista koulutussuunnittelutyöryhmää. Ylläpidämme Lapin luotsi -ennakointisivustoa ja Lapin luotsin
Twitter-tiliä. Maakunnan yhteistyöryhmä osallistuu ennakointityön ohjaamiseen.

Näitä sisältöjä tuotamme Lapin yhteiseen ennakointiin
Lapin maakuntasuunnitelma ja -ohjelma, maakuntakaavoitus, maakunnalliset strategiat, Lapin
suhdannekatsaus, Lapin toimintaympäristökuvaus, tilastotietoa Lapista, Lapin luotsi -ennakointisivusto, EUohjelmatyö, hankkeet.

Rovaniemi 26.1.2017
Mika Riipi, maakuntajohtaja

Rovaniemen koulutus-kuntayhtymä
Näin tulevaisuusajattelu on läsnä organisaatiomme toiminnassa
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän strateginen suunnittelu perustuu ennakointitiedolle. Ennakointitieto
tukee palveluiden ja toimintojemme kehittämistä entistä asiakaslähtöisempään suuntaan. Osallistumme
aktiivisesti oman alamme kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan. Pyrimme ennakolta vaikuttamaan
toimintaamme ohjaaviin asioihin ja parantamaan toimintajärjestelmäämme määrätietoisesti ja
suunnitelmallisesti.

Näin teemme ennakointia ja tulevaisuustyötä organisaatiossamme
Toimimme useissa kansallisissa ja kansainvälisissä ammatillisen koulutuksen asiantuntijaverkostoissa
aktiivisena toimijana. Olemme aktiivinen vaikuttaja Lapin alueen osaamistarpeiden ennakointityössä.
Kehitämme toimintaamme yhdessä työelämän ja kumppaneiden kanssa. Toimimme tulevaisuus
tavoitteellisesti kumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa kehittämishankkeissa. Tuemme
päätöksillämme ammatillisen koulutuksen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä suuntaamme koulutuksen
alueen osaamistarpeeseen.

Näin osallistumme Lapin alueelliseen ennakointiyhteistyöhön
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä osallistuu aktiivisesti aluekehittämiseen ja yhteiseen alueelliseen
ennakointiin. Osallistumme tulevaisuutta ja ennakointia käsitteleviin foorumeihin, joissa jaamme
tuottamaamme tietoa.

Näitä sisältöjä tuotamme Lapin yhteiseen ennakointiin
Kuntayhtymä tuottaa alueen yhteiseen ennakointiin tietoa valmistuneista opiskelijoista aloittain ja
tutkinnoittain. Tuotamme suorittamiemme osaamistarvekartoitusten ja analyysien kautta kertynyttä tietoa
alueen osaamis- ja koulutustarpeista verkoston yhteiseen käyttöön.

Rovaniemi 15.2.2017
Arto Ylitalo, kuntayhtymän johtaja

Lapin yliopisto
Näin tulevaisuusajattelu on läsnä organisaatiomme toiminnassa
Lapin yliopistossa ennakointi on osa strategista suunnittelua, joka näkyy toimintaa ohjaavassa strategia
2025 – asiakirjassa. Valitut strategiset painoalat pohjautuvat ennakointitietoon.
Lyhyen tähtäyksen ennakointi sisältyy yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitteluprosesseihin.

Näin teemme ennakointia ja tulevaisuustyötä organisaatiossamme
Keskeinen osa ennakointitoimintaa on Lapin maakuntakorkeakoulun seutukunnallisissa yhteistyöryhmissä
tehtävä koulutus- Ja kehittämistarpeiden arviointi. Lisäksi olemme aktiivisesti mukana aluehallinnon
organisoimassa ennakointitoiminnassa.

Näin osallistumme Lapin alueelliseen ennakointityöhön
Organisaatiostamme on edustu maakunnan yhteistyöryhmässä, ennakointivastaavien verkostossa,
toimialaklustereissa, aikuiskoulutuksen ennakoinnin suunnitteluryhmässä, aikuiskoulutuksen
johtoryhmässä.

Näitä sisältöjä tuotamme Lapin yhteiseen ennakointiin
Tuotamme hanketoiminnan kautta alueellista koulutus- ja kehittämistoimintaan liittyvää tietoa, jota
voidaan laajemminkin hyödyntää ennakoinnissa. Lapin yliopiston yhteiskunnallisiin muutoksiin liittyvä
tutkimustoiminta tuottaa osalta koulutus- ja kehittämistoiminnassa hyödynnettävää ennakointitietoa.

Rovaniemi 15.2.2017
Mauri Ylä-Kotola, rehtori

Lapin ELY-keskukset ja TE-toimisto
Näin tulevaisuusajattelu on läsnä, teemme ennakointia ja tulevaisuustyötä
organisaatiossamme
Tulevaisuustyö on osa ELY-keskuksen ja TE-toimiston toimintaa ja läsnä asiantuntijoiden työssä
ennakoivana työotteena. Ennakointi on osa strategista suunnittelua, suunnitelmia, hanketyötä,
päätöksentekoa ja palvelujen hankintaa. Ennakoiva työote on läsnä asiakaspalvelussa, yritys- ja
verkostoyhteistyössä sekä viranomaistyössä. Ennakointityötä tehdään myös osallistumalla ja tuomalla
lappilaista näkökulmaa lainsäädännön ja valtakunnallisen informaatio-ohjauksen valmisteluun. ELYkeskuksen yhteisten toimintojen asiantuntijat ja strategiatiimi koordinoivat ELY-keskuksen vastuualueiden
ja TEtoimiston yhteistä ennakointia ja tulevaisuustyötä. Toimintaympäristön kehityksen seuranta,
tietoaineistojen analysointi ja asiantuntijanäkemysten kokoaminen on keskeinen osa ennakointityötä.
Yrityskontakteissa kertyneet signaalit tuodaan hyödynnettäväksi ennakointityössä. Koulutus- ja
palveluhankintojen perustana on toimialojen työvoima- ja osaamistarpeet. Maaseudun kehittämiseen
liittyvää selvitys- ja ennakointityötä tehdään yhteistyössä LUKEn ja ProAgrian kanssa.
Liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja toimenpiteiden ohjelmoinnissa huomioidaan liikennetarpeet, teiden
kunto ja elinkeinoelämän investoinnit. Kuntien kaavoitusta ja hankkeiden alueidenkäytöllisiä edellytyksiä
edistetään kuntien kehittämiskeskusteluissa, ennakkoneuvottelumenettelyissä ja viranomaisneuvotteluissa.
Hankkeiden yhteydessä laadittavissa selvityksissä arvioidaan toiminnan vaikutuksia ympäristöön ja sen
tilaan.

Näin osallistumme Lapin alueelliseen ennakointiyhteistyöhön
Osallistumme maakunnalliseen ennakointiyhteistyöhön ja ennakoinnin toimintamallin toteuttamiseen
maakunnan yhteistyöryhmän, ennakointivastaavien verkoston, koulutussuunnittelutyöryhmän ja toimialaja teemaklustereiden toiminnassa. Aluekehittämistyötä ohjaavien strategioiden ja ohjelmien laadintaan
osallistumalla olemme luomassa lappilaista tulevaisuuskuvaa ja kehitämme toimintaympäristöä. Olemme
järjestämässä alueellisia ennakointiteemaisia tilaisuuksia ja verkostotapaamisia, osallistumme
valtakunnalliseen ennakointiyhteistyöhön mm. ministeriöiden ja kansallisen ennakointiverkoston toimintaa
hyödyntäen. Oppilaitosten kanssa teemme osaamiskartoitusyhteistyötä. Verkostoyhteistyössä toimimme
aktiivisesti ennakointi- ja tulevaisuustiedon välittäjänä.

Näitä sisältöjä tuotamme Lapin yhteiseen ennakointiin
Tuotamme alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen ja ammattibarometrin. Osallistumme vuosittain Lapin
toiminta ympäristökuvauksen ja verkostoyhteistyössä toteutettavan suhdannekatsauksen laadintaan.
Tuotamme tietoa mm. toimialojen, työmarkkinoiden, ympäristön, liikenteen ja maaseutuelinkeinojen
tilasta ja kehityksestä osin yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Alueella tuotetun tiedon lisäksi
hyödynnettävissä on ohjaavien ministeriöiden ja tahojen tuottamat aineistot ja tietokannat. TEM:n
organisoimana käytettävissä on TEM Toimialapalvelun, Toimialalnlinen ja ForeAmmatti-palvelun sekä Team
Finland/Tekesin Future Watch-palvelujen sisällöt. Keskeiset aineistot ja tiedot on saatavissa suoraan Lapin
luotsi -sivustolta tai linkitettynä Lapin ELY-keskuksen Alueen tila ja näkymät -sivustolle. 31.3.2017

31.3.2917 Rovaniemi
Ylijohtaja Pirkko Saarela

Lapin aluehallintovirasto
Näin tulevaisuusajattelu on läsnä organisaatiomme toiminnassa
Aluehallintoviraston tehtävänä on edistää hyvinvointia, turvallisuutta ja oikeusturvaa toiminta-alueellaan.
Tässä tehtäväkentässä ennakointi, mukaan lukien ennakoiva ohjaus ja valvonta, ennakollinen työote sekä
monenlainen ennaltaehkäisevä toiminta, on luonteva osa asiantuntijoidemme jokapäiväistä työtä.

Näin teemme ennakointia ja tulevaisuustyötä organisaatiossamme
Aluehallintovirasto yhteensovittaa varautumista, järjestää valmiusharjoituksia ja alueellisia
maanpuolustuskursseja, edistää alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelua sekä koordinoi sisäisen
turvallisuuden yhteistyötä toiminta-alueellaan.
Aluehallintovirasto edistää toiminnallaan moni tavoin alueensa asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä.
Myönnämme vuosittain merkittävän määrän valtionavustuksia eri väestöryhmille suunnattujen palvelujen
tukemiseen. Nuorisotoimeen suunnatuilla valtionavustuksilla ennaltaehkäistään nuorten syrjäytymistä
muun muassa nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön avulla ja liikuntatoimen valtionavustuksilla
toteutuneilla hankkeilla on myönteisiä vaikutuksia lappilaisten hyvinvointiin ja terveyteen.
Lapin aluehallintoviraston valtakunnallinen erikoistumistehtävä on saamenkielisten palvelujen
varmistaminen. Toteutamme tätä muun muassa myöntämällä valtionavustuksia saamen kielen ja
saamenkielisten opetuksen ja päivähoidon kustannuksiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
Näillä pyritään varmistamaan kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutuminen nyt ja tulevaisuudessa.

Näin osallistumme Lapin alueelliseen ennakointityöhön ja näitä sisältöjä tuotamme Lapin
yhteiseen ennakointiin
Osallistumme Lapin liiton vetämään maakunnalliseen ennakointiyhteistyöhön ja vastuualueemme
valmistelevat toimialojaan koskevaa sisältöä Lapin luotsi -ennakointisivustolle.
Tuotamme arviointitietoa ja selvityksiä maakunnan peruspalvelujen tilasta joka toinen vuosi toteutettavan
peruspalvelujen arvioinnin yhteydessä. Arvioinnin aiheet koskevat peruspalvelujen saatavuutta ja
saavutettavuutta, tarjontaa ja laadukkuutta. Arvioinnin tulokset ovat luettavissa osoitteessa www.patio.fi

Rovaniemellä 2.5.2017
Ylijohtaja Kaisa Ainasoja

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Näin tulevaisuusajattelu on läsnä organisaatiomme toiminnassa
Tulevaisuusajattelu on keskeinen osa Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappian strategiaa,
toimintajärjestelmää ja organisoitumista. Lappia tunnistaa ja kantaa vastuunsa alueen kehittämisestä.
Tulevaisuuden suunnittelu perustuu tietoon, jota saadaan erilaisilla ennakointimenetelmillä. Ennakointityö
kuuluu jokaiselle lappilaiselle tehtäväkenttänsä mukaisella tavalla.

Näin teemme ennakointia ja tulevaisuustyötä organisaatiossamme
Tärkeintä ennakointityössä on asiakaslähtöisyys. Lappia toimii aktiivisesti ennakoinnin verkostoissa aina
paikallisesta tasosta kansainväliseen tasoon. Kansainvälisessä toiminnassa korostuu kalottialueen
ennakointi ja kehittäminen. Monialaiset ammattilaiset ohjausryhmät ovat keskeisiä työelämän
ennakointitiedon seulojia Lappian henkilökunnan ohella. Lappialla on myös oma sisäinen ennakointiryhmä,
joka kokoaa yhteen eri tavoilla saatua ennakointitietoa, analysoi sitä sekä vie eteenpäin sovituilla tavoilla.
Ennakointityöllä varmistamme alueen osaamistarpeeseen vastaamisen sekä koulutuksen saatavuuden ja
saavutettavuuden.

Näin osallistumme Lapin alueelliseen ennakointiyhteistyöhön
Osallistumme Lapin alueelliseen ennakointityöhön toimialaklustereissa, muissa yhteistyöfoorumeissa sekä
kaikessa koulutuksien järjestäjien ja sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Teemme alueen
yrityksissä ja muissa organisaatioissa osaamis- ja koulutustarvekartoituksia, joiden tuloksia käsitellään Lapin
alueellisessa ennakointityössä yhteisesti sovitulla tavalla.

Tornio 2.6.2017
Virpi Lilja, Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Lapin ammattikorkeakoulu
Näin tulevaisuusajattelu on läsnä organisaatiomme toiminnassa
Lapin ammattikorkeakoulussa ennakointi on osa strategista suunnitteluamme ja arvojamme.
Ennakointitieto luo pohjan strategisille painopistealueillemme – etäisyyksien hallinta,
turvallisuusosaaminen, luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen, arktinen yhteistyö ja pohjoinen
rajaosaaminen sekä palvelutoiminta ja yrittäjyys. Tältä pohjalta toimimme alueellisesti, kansallisesti ja
kansainvälisesti kouluttajana, kehittäjänä ja kumppanina.

Näin teemme ennakointia ja tulevaisuustyötä organisaatiossamme
Toimimme aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Lapin alueella toimimme
osaamistarpeiden ennakointityössä yhteistyössä eri yritysten ja organisaatioiden kanssa. Keräämme,
analysoimme ja hyödynnämme ennakointitietoa mm. strategiatyössä, koulutuksen kehittämisessä,
tutkimus- ja kehittämistoiminnan fokusoinnissa sekä henkilöstömme osaamisen kehittämisessä.

Näin osallistumme Lapin alueelliseen ennakointiyhteistyöhön
Vaikutamme erilaisissa Lapin aluekehityksen ja alueellisen ennakoinnin työryhmissä esimerkiksi Lapin
maakuntakorkeakoulun seutukunnallisissa yhteistyöryhmissä, toimialaklustereissa, ennakointivastaavien
verkostossa ja aikuiskoulutuksen johtoryhmässä.

Näitä sisältöjä tuotamme Lapin yhteiseen ennakointiin
Jaamme Lapin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulokset opiskelijoidemme,
alueemme yritysten ja muiden kumppaneiden hyödynnettäväksi omissa koulutukissaan ja
kehittämistyössään. Tuotamme alueelle myös tietoa valmistuneista opiskelijoista tutkinnoittain.

Rovaniemellä 23.4.2018
Riitta Rissanen, toimitusjohtaja, rehtori

