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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.
ELY-keskuksen 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 toimiala- ja 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.
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