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Tiedon kerääminen ja 
sen hyödyntäminen



TULEVAISUUS EI OLE ENNUSTETTAVISSA 
Voimme muodostaa mielikuvia ja käsityksiä vain siitä, millaisia tapahtumia edessämme on –
puhutaankin useista vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. 

TULEVAISUUS EI OLE ENNALTAMÄÄRÄTTY 
Voimme pohtia sita ̈, mita ̈ todennäköisesti tulee tapahtumaan, kun mietimme eri mahdollisuuksia. 

VOIMME VAIKUTTAA TULEVAISUUTEEN TEOILLAMME JA VALINNOILLAMME 
On tärkeää tietää mika ̈ on mahdollista, mika ̈ on todennäköistä (uskottavaa) ja mika ̈ on toivottavaa. 
Tulevaisuudentutkimus on arvorationaalista – arvot ja arvokeskustelun merkitys ovat 
väistämättömiä. 
Lähde: Amara, Roy (1981) The Futures Field: How to Tell Good Work from Bad, The Futurist, Communicating the Future, Vol. XV, No 2 April 1981. 

Ilmiöiden rakentuminen
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Tulevaisuuden käsitteitä 

• Megatrendit: Kehityksen suuri aalto tai linja, ilmiöiden tunnistettava 
ja selkeän historian omaava yhtenäinen kokonaisuus, jolla on selkea ̈ 
kehityslinja 

• Trendi: Suunta, kehityslinja. Pitkän ajanjakson kuluessa tapahtuva 
tarkasteltavan ilmiön yleinen kehityssuunta 

• Heikko signaali: Sellainen ilmiö tai tapahtuma, joka ei välttämättä 
tapahtuessaan vaikuta tärkeältä tai ole laaja, mutta jolla on 
tulevaisuuden muodostumisen kannalta tärkeä tai jopa ratkaiseva 
merkitys 

• Villi kortti / “Musta hevonen”: Yllättävästi ilmaantuva, 
epätodennäköinen olennainen muutostekija ̈, joka muuttaa 
tapahtumisen kehityskulun epävarmaksi



• Miten voidaan arvioidaan toimintaa kerätyn tiedon avulla?

• Miten rakennetaan ilmiöitä tuotetusta tiedosta?

• Miten voidaan ennakoida tulevaa kerätyn tiedon avulla?

Kerätyn tiedon hyödyntäminen?



Arvioivalla työ otteella kohti joustavaa 
ja ajantasaista toimintaa 

- Kun tietoa tuotetaan, analysoidaan ja raportoidaan, tehdään aina 

myös arvovalintoja

- Miksi seurataan ja mitataan juuri kutakin asiaa, miksei jotain muuta, 

jääkö jotain seuraamatta? 

- Samaa asiaa voidaan seurata erilaisilla, relevanteilla mittareilla, asteikot 

eivät välttämättä ole keskenään yhteismitallisia. Huomioi tämä erityisesti toistuvassa tiedonkeruussa

- Pystytäänkö mittaus toistamaan? 

- Kenen (ja mihin) tarkoitukseen luotuja mittareita käytetään?



Miten ja mitä tietoa kerätään?

Käyttäjälähtöisen tiedonkeruun menetelmät

Tiedon tyyppi Mitä nuori… Menetelmät

Tarkka tieto Sanoo, ajattelee 
Kyselyt, haastattelut, 
keskustelu 

Havainnoitava tieto Tekee
Tarkkaileminen, 
”varjostaminen” 

Hiljainen tieto Tietävät, tuntevat, 
unelmoivat 

Luovat ja toiminnalliset 
menetelmät, 
eläytymismenetelmät



Miten ja kenelta ̈ tietoa kerätätään?

Miten tiedonkeruu ajoitetaan? Jatkuvasti vai otostyyppisesti?

Kuinka paljon resursseja on käytössä arviointia varten? Kaikkea ei tarvitse arvioida

Laadullisen ja numeerisen tiedon analysointitavat 

Miten analysoitua tietoa kannattaa hyödyntää? 
Tiedon suhteuttaminen toiminnan tavoitteisiin, toimintaan ja käytössä oleviin resursseihin 

Mita ̈ toiminnan tavoitteen toteutumiseen ja oman toiminnan kehittämiseen liittyvia ̈ tiedontarpeita on? 
Mita ̈ tietoja tarvitsemme organisaatiolla raportointia varten?
Mita ̈ ovat ne tavoitellut tulokset ja oletetut vaikutukset, joiden toteutumista arvioidaan? 

Suunnittelu

Tiedonkeruu

Analysointi

Tiedon 
hyödyntäminen

Tiedon keräämisen ja arvioimisen vaiheet



KIITOS!
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• Tilaa Kanuuna uutiset -uutiskirje

• Facebook.com/OsaamiskeskusKanuuna

• Instagram.com/kanuuna.osaamiskeskus

• Twitter.com/Kanuunaverkosto

• www.nuorisokanuuna.fi


