
Työkalu 7 
Analyysivaihe: Mitä oikeasti tapahtuu?

Yhdistyksen ennakointimalli

Tehtävä 1: Eri ryhmiltä tietoa keränneet henkilöt esittelevät työnsä tulokset. Voitte pohtia 
yhdessä esimerkiksi alla olevia kysymyksiä.

• Ovatko havainnot keskenään samanlaisia vai erilaisia? Mistä tämä voi johtua? 

• Onko meillä nyt riittävästi tietoa?

Tehtävä 2: Pohtikaa sidosryhmäanalyysissä (työkalu 1) tekemäänne tärkeysjärjestystä. Mitä 
teille tärkeimmät ryhmät ovat sanoneet? Mitä kiinnostavia asioita nousi esiin muista ryhmistä? 
Onko kaikki tieto oleellista?

Tähän mennessä olette keränneet jo paljon tietoa siitä, mitä yhdistyksellenne saattaa tapahtua 
tulevaisuudessa. Tässä vaiheessa tietoa analysoidaan yhdessä.
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SIDOSRYHMÄT VÄHÄINEN MERKITYS SUURI MERKITYS

SUURI KIINNOSTUS
Ovat avuksi, jos ryhtyvät 
tukemaan yhdistystämme

Tarpeisiin tulee vastata 
suoraan

VÄHÄINEN KIINNOSTUS
Vähäinen vaikutus toimin-
taamme

Ovat joko vaarallisia tai 
erittäin suureksi avuksi, 
jos kiinnostuvat meistä
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Tehtävä 3: Tärkeimpien havaintojen valinta

Tämä on eräs koko ennakointiprosessin tärkeimmistä vaiheista. Täs-
sä vaiheessa pohditaan yhdessä, mikä kerätystä tiedosta on yhdis-
tykselle tärkeää sen tulevaisuuden kannalta ja mikä kannattaa ottaa 
huomioon toiminnan suunnittelussa tai strategiassa.

Asiaa voidaan lähestyä monella eri tavalla:

• Jos samat havainnot toistuvat ryhmästä toiseen, niitä voidaan 
pitää tärkeinä yhdistykselle. 

• Havainnoista voidaan keskustella ryhmissä. Ideoita  
ryhmäkeskusteluun: 

• Jakaudutaan pienryhmiin ja jokainen ryhmä valitsee kolme 
tai viisi tärkeintä eri ryhmistä noussutta havaintoa. Ryhmien 
havaintoja vertaillaan yhdessä. 

• Eri sidosryhmistä nousseet havainnot jaetaan papereille eri 
puolille huonetta. Tietoa keränneestä ryhmästä yksi jää esit-
telijäksi, muut kiertävät ryhmänä eri pisteillä. havainnoista 
keskustellaan ja ryhmien olennaisiksi valitsemat havainnot 
kirjataan. 
 
 
 
 
 
 

• Havainnoista voidaan myös äänestää esimerkiksi niin, että eri 
ryhmistä tulleet olennaiset havainnot kirjataan tarralapuille. Jo-
kainen osallistuja saa kolme tai viisi ääntä, jotka hän voi merkitä 
tärkeimmiksi pitämilleen havainnoille haluamallaan tavalla: esi-
merkiksi kaikki viisi ääntä yhdelle havainnolle, yksi ääni viidelle 
havainnolle, tai jotain siltä väliltä. Eniten ääniä saaneet havain-
not voidaan arvioida tärkeiksi. 

• Yhdessä kannattaa myös katsoa vähemmälle huomiolla jääneitä 
havaintoja: Voisiko joku niistä olla kuitenkin mahdollista tai mer-
kittävää viiden vuoden päästä?

 Tehtävä 4: Tärkeimmiksi osoittautuneet havainnot kirjataan  
 ylös hyödynnettäväksi toiminnan suunnittelussa tai muuten.

Työkalu 7 
Analyysivaihe: Mitä oikeasti tapahtuu?

Yhdistyksen ennakointimalli


