
16

Tulevaisuuden  
haasteiden jäsentämisestä
ennakoivaan kokonais- 
turvallisuuden hallintaan 
Kokonaisturvallisuuden toimeenpano rakentuu yhä vahvemmin varautumisen ja  
ennakoinnin yhteistyölle. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen vetämässä Winlandin  
osahankkeessa jäsennettiin energiaturvallisuuden, ruokaturvan ja kokonaisturvallisuuden  
haasteita sekä analysoitiin kokonaisturvallisuuteen liittyvää ennakointityötä Suomessa.

FAILAND-TULEVAISUUSKUVAT LUOVAT 
YHTEISTÄ YMMÄRRYSTÄ TULEVISTA 
HAASTEISTA 
Ennakointi- ja skenaariotyöllä oli Winland-hankkeessa 
keskeinen merkitys eri osahankkeita sekä sidosryhmien 
näkemyksiä yhteentuovana integroivana menetelmänä. 
Hankkeen nimen mukaisesti (From Failand to Winland) 

skenaariotyö alkoi syksyllä 2016 sidosryhmien kanssa pide-
tyillä kolmella skenaariotyöpajalla, joiden pohjalta työstet-
tiin oheisessa taulukossa kuvatut viisi ei-toivottavaa Fai-
land-tulevaisuuskuvaa Suomelle. 

Ei-toivottujen tulevaisuuskuvien tarkoituksena oli tun-
nistaa yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja uhkaavia kehi-
tyssuuntia energia-, ruoka- ja vesiturvallisuuteen liittyen. 

Tulevaisuuskuvat, kriittiset tekijät ja vaarassa olevat yhteiskunnan elintärkeät toiminnot (Minkkinen ym. 2017).
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Samalla skenaariotyö auttoi ymmärtämään Suomen huol-
tovarmuudelle kriittisiä tekijöitä eli systeemin merkittäviä 
heikkouksia ja riskejä. Tulevaisuuskuvien mukaisesti koko-
naisturvallisuutta koettelevat tekijät voivat tulla sekä Suo-
men ulkopuolelta että maamme sisältä. 

KOKONAISTURVALLISUUDEN  
ENNAKOINNIN MONET MUODOT 
Useita Failand-tulevaisuuskuvia yhdisti huoli päätöksen-
teon reaktiivisuudesta sekä kyvyttömyydestä tarkastella 
energia-, ruoka- ja vesiturvallisuutta ennakoiden. Syksyn 
2017 visiotyöpajassa loimmekin yhdessä sidosryhmiem-
me kanssa katseen toivottavaan tulevaisuuteen ja sen vaa-
timaan jatkuvaan ennakointityöhön.

Visiotyöpajan pohjalta Winlandin skenaariotyö päätet-
tiin kohdistaa käynnissä olevien, kokonaisturvallisuuteen ja 
huoltovarmuuteen liittyvien ennakoivien prosessien jäsen-
tämiseen. Jäsentelyn pohjalta muodostui ensimmäistä ker-
taa selkeä kokonaiskäsitys erilaisista ennakointiprosesseista 
ja ennakoinnin roolista kokonaisturvallisuuden hallinnassa. 
Lisätietoa tästä jäsentelystä löydät julkaisustamme “Koko-
naisturvallisuuden ennakoinnin kehittäminen Suomessa”.

MONIPUOLISELLA ENNAKOINNILLA 
KESTÄVÄÄN TURVALLISUUTEEN
Jäsentelymme perusteella kokonaisturvallisuuden enna-
kointityön voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: pitkän aika-
välin epävarmuuksia käsittelevä ennakointi ja lähitulevai-
suuden riskejä sekä mahdollisuuksia käsittelevä ennakointi. 
Molemmista tunnistimme neljä ennakoinnin tapaa liittyen 
ennakoinnin systeemisyyteen ja toimijuuden muotoon. 

Suomalaisen kokonaisturvallisuuden ennakointijärjes-
telmä on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja sen monet osin 
rinnakkaiset muodot ovat itsessään vahvuus. Kokonais-
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turvallisuuden ennakointiin liittyy myös haasteita, joista 
tärkeimmät ovat ennakointiprosessien suunnittelu, enna-
koinnin kytkeminen pitkän aikavälin suunnitteluun sekä 
ennakoinnin organisointi.

Tekemämme analyysin perusteella muodostimme viisi 
suositusta kokonaisturvallisuuden ennakoinnille: tarvitaan 
proaktiivista otetta kokonaisturvallisuuteen, ennakoinnin 
kansainvälisyyden vahvistamista, yllätysten ja epäjatku-
vuuksien huomioimista, tulevaisuuslukutaidon kasvatta-
mista sekä yhteistyön kehittämistä. Nämä tekijät yhdisty-
vät kestävän turvallisuuden ennakointimallissa, jossa saman 
katon alle mahtuvat visio ja tavoitteet, muutostekijöiden 
kartoittaminen ja skenaariot, varautumista tukeva enna-
kointi sekä politiikka ja suunnittelu.
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