
Alueellisen kehittämisen lähtökohtana 

on innovaatioympäristön luominen. Se 

lähtee ajatuksesta, että toimintaympä-

ristömme muuttuu kansainvälisesti, val-

takunnallisesti, alueellisesti ja paikalli-

sella tasolla. 

Positiivinen muutosprosessi ottaa huo-

mioon eri aluetasojen toimijoiden näke-

mykset ja tavoitteet saaden aikaan yh-

teisen vision kehittämisen sisällöstä. Sen 

pohjalta kehittämisideoiden kerääminen 

ja jalostaminen kehitämisohjelmiksi sekä 

hankeaihioksi tapahtuu jo selvitysprses-

sin aikana. Menetelmänä  käytetään 

Delfoi-metodia, jonka ytimen muodosta-

vat  asiantuntijahaastattelut ja iteratiiviset 

kyselyt yhdistyneenä tilastoliseen tietoon 

sekä  haastatteluryhmien antamaan pa-

lautteeseen. Delfoi-metodin etuja lisäksi 

ovat selvitysprosessin nopeus, kustan-

nustehokkuus ja luotettavuus. 

Oy Aluekehitys RDn ydinosaamista alue-

kehittämisen ohella  ovat tulevaisuuden 

ennakointi, strategiaprosessien johtami-

nen sekä valtakunnalliset tutkimus- ja sel-

vitysprojektit.                                             

Aluehitys - Elää aikaansa edellä.
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aluekehittäminen

Innovaatioympäristö
Oppimisverkot
Ideointi ja tiedon keräys
Hankkeet ja ohjelmat

tulevaisuuden

ennakointi

Vahvat trendit
Heikot signaalit
Villit kortit

strategiaprosessit

Elinkeinopoliittinen 
ennakointi
Toimenpideohjelmat
Viestintä ja koulutus

Delfoi metodi

Kehittämiskohde

Haastattelut ja 
tiedonhankinta

Tilastokäsittely

Analyysi ja 
johtopäätökset

Ongelma / 
kehittämisalue

Hankeaihiot ja 
kehittämistoimenpiteet
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Delfoi

Eilen - tänään - 
huomenna

Delfoi-menetelmän juuret ovat 
ikiaikaisessa ja muuttumatto-
massa totuudessa, joka on il-
maistu sanoin: ”Siellä missä on 
monta neuvonantajaa, siellä on 
voitto”

Tätä tuhansien vuosien takaa 
tulevaa muuttumatonta viisautta 
hyödynsivät myös Antiikin kreik-
kalaiset yli kaksi vuosituhatta 
sitten. Merellinen Delfoi sai ni-
mensä Delfiinistä. Delfoin kau-
pungissa oraakkeli antoi kysyjille 
vastauksia mitä erilaisimpiin kysy-
myksiin ja hyödynsi tässä aluksi 
etenkin maailmaa nähneitä meri-
miehiä asiantuntijoina.

Uudenajan Delfoi-menetelmän 
käyttö sai alkunsa toisen maail-
mansodan voittamisen tarpee-
seen. Liittoutuneet kehittivät tut-
kan ja sen käyttö tarjosi mahdolli-
suuden ennakointitiedon hyödyn-
tämiseen. Kun tutkalla saatiin 
vihollisen Saksan lentokoneista 
havaintoja, saattoivat Brittilentäjät 
havaintojen perusteella ennakoi-
da viholliskoneiden tulevat liik-
keet. Tähän tarvittiin ennakointi-
oppia, joka kehitettiin USA:n ilma-
voimien Research and Develop-
ment-tutkimuslaitoksessa 
( RAND ). Tämä synnytti Delfoi-
menetelmän 50/60-luvun 
taitteessa.

Ratkaiseva vuosi Delfoin 
kehittymisessä oli vuosi 1975, 
jolloin ilmestyi RAND-yhtiöissä 
työskennelleen Harold Sackman 
Delfoin-kritiikki niminen kirja, joka 
arvosteli silloisen Delfoin epätie-
teellisyyttä. Lisäksi tulee huomioi-
da, että Sackmanin aikana tule-
vaisuudentutkimus pyrki ennus-
tamaan tulevaisuutta, 

Nykyisin tulevaisuudentutki-
mus ja Delfoi-soveltaminen 
pyrkivät yhä enemmän tunnista-
maan vaihtoehtoisia tulevaisuuk-
sia ja auttamaan yhteisöjä valit-
semaan näistä haluamansa ja 
tavoiteltavan tulevaisuden. Par-
haimmillaan Delfoi-soveltami-
nen toimii yhteisenä oppimisen 
ja tekemisen menetelmänä. 

aluekehitys
RD

RD Metodi
Delfoi - aikaansa edellä

ALUEKEHITYS RD - 
DELFOI MENETELMÄN SOVELTAJA - KEHITTÄJÄ - ASIANTUNTIJA

Delfoi-menetelmä  on edelleen tunnetuin yksittäinen tulevaisuudentutkimuksen menetel-
mä. Nykyinen talouskriisi ei tullut kaikille globaaleja ilmiötä tutkineille Delfoin käyttäjille yllä-
tyksenä. Neuvostoliiton romahtaminen lisäsi Delfoin kysyntää.  Nykyisestä talouskriisistä 
voi päästä - tavalla  tai toisella  hyödyntämällä parasta  ja laajaa asiantuntemusta. Siinä 
Delfoi-menetelmä ja sen käytön huippuasiantuntijoita, ei voi sivuuttaa.

Aluekehitys RD on Suomen Delfoi-kehityksen ja samalla  tulevaisuudentutkimuksen ken-
tän avainpelaajia. Sen vaikutus on ollut merkittävä kaikilla alan lohkoilla..Aluekehitys on 
kehittäjä  ja uudistajia tuottamalla muille osapuolille uudistumisen aineksia.

Aluekehitys RD:n  sovelluksena Delfoi-menetelmä on yhä enemmän valintojen tekemi-
sen työkalu. Puhe vahvuuksista saa uuden ulottuvuuden. RD Aluekehityksen sovelluk-
sissa,valintojen ja niihin sitoutumisen merkitys korostuu alueiden ja  organisaatioiden me-

nestystekijänä vahvuuksien hakemisen rinnalla. ”Vain harjoitus tekee mestarin.”
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Emme voi syrjäyttää tuhatvuotista viisautta. 
Tarvitsemme erilaisia näkökulmia, erilaisia asiantuntijoita 
kulloisenkin ilmiön ja kehittämiskohteen tarkasteluun, sen 
tulevaisuutta arvioimaan ja tekemään. Kyse on asiantuntija-
tiedon hyödyntämisestä. 
Olennaista on pystyä päättelemään kuka on asiantuntija 
kulloiseenkin tutkimusilmiöön ja miten asiantuntijatietoa 
hyödynnetään ja tulkitaan. Keskeistä on ymmärtää, että 
”kukaan ei sahaa omaa oksaansa”. Tai että asiantuntijoilla 
on taipumus ”laulaa sen lauluja, kenen leipää syövät”. 
Tulevaisuuden Delfoissa on tunnistettava, mitkä ryhmät 
edustavat tulevaisuutta ja vahvistettava esimerkiksi 
aluekehityksessä nousevien alojen ääntä. Yhden vahvan 
toimijan, kuten yrityksen, tai teollisuudenalan ottaminen 
asiantuntijaksi johtaa dinosaurusten tavoin alan tuhoon. 
Rehellistä mielipiteen ilmaisua on tuettava, turhat suodatti-
met on poistettava. Siksi tarvitaan Delfoi-menetelmää ja sen 
perusominaisuuksia – anonyymisyyttä, iteratiivisuutta ja 
palautteen antamista.
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Henkilökuva

YTT
Yrjö Myllylä on yhteiskuntatieteiden 
tohtori, joka on väitellyt Joensuun 
yliopistossa 2007 - 
pääaineenaan yhteiskuntamaantie- 
de ja tulevaisuuden tutkimus. 
Laajaa osaamisaluetta täydentävät 
suunnittelumaantiede, yhteiskunta-
politiikka ja kansantaloustiede.

DELFOI-MANAGER
Tulevaisuudentutkimuksen yhtenä 
johtavista maamme asiantuntijoista 
Yrjö Myllylä tunnetaan eri yhteiskunta-
ja tutkijapiireissä etenkin Delfoi-meto-
din soveltajana ja sen kehittäjänä.
Hän on kehittänyt ja ottanut käyttöön 
ns. palaute-Delfoin sekä hyödyntänyt 
tutkimuksissaan ja niiden viestinnässä 
edelläkävijänä Deldoi-sovellusta tieto-
verkoissa, Internetissä ja sosiaalisessa 
mediassa.

TUTKIJA - ASIANTUNTIJA
Tutkijana Yrjö Myllylä tunnetaan laajalti 
akateemisisa ja yhteiskunnallisissa 
yhteyksissä sekä useissa alan yhtei-
söissä jäsenenä:

Tulevaisuudentutkimuksen seura ry
Suomen Maantieteellisen Seura ry
Helsingin kauppakorkeakoulun 
tutkimusryhmän Delfoi-menetelmäkonsultti
Delfoi-menetelmän ja tulevaisuudentutki-
musen valtakunnalliset asiantuntijaverkostot

Asiantuntijarooleja:
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan 
Venäjä-skenaarioryhmä
Varsianis-Suomen ennakointitifoorumi
YVA ry
Opetusministeriön Sivistysbarometri-
hankkeen asiantuntija
Otavan Opiston avoimen korkeakoulun 
opetuksen kehittäminen
Asiantuntijarooleja mm. KTM:n 
aluekehittämishankkeissa, Lapin yliopiston 
koulutusohjelmissa, eri worksopeissa ja 
seminaareissa

YRITTÄJÄ
Toiminut yrittäjänä Espoossa 1994 
alkaen ja nykyisin myös Salossa.
Oy Aluekehitys RDn toimitusjohtaja ja 
perustaja

IHMINEN
Syntynyt Oulussa 1965,
Asuu nykyisin Salossa 2008 ...
Perheellinen

aluekehitys
RD

Yrjö Myllylä
YTT * Tulevaisuudentutkija * Yrittäjä

YRJÖ MYLLYLÄ 
Valtakunnallinen vaikuttaja -  alueellinen kehit-
täjä - paikallinen toimija

Yrjö  Myllylän toimintatapaa luonnehtivat päämäärä- ja 
tuloshakuisuus sekä  vahvat tiimityötaidot. Eri 
hankkeissa hän on käyttänyt laajalti tutkimus-,  yritys- 
ja liike-elämän edustajia asiantuntijjoina.
Uskottavalla  markkinainformaatiolla on keskeinen roo-
li. Kyky välittää  yritysinformaation lisäksi vahvaa perus-
tutkimuksen osaamista myös kansainvälisellä tasolla 
pohjaa  verkotuneeseen yhteistyömalliin ja  toimintata-
paan.

Yrjö  Myllylällä  on positiivinen lähestymistapa tuottaa 
tutkimustuloksia  kirjalllisesti,  käytännönläheisesti ja 
ymmärrettävästi. Sovellukset ovat kustannustehok-
kaita ja prosessin aikainen viestintä tehostaa 
hanketavoittei-den toteutumista.

!
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Keskeisiä toiminnan tavoitteita 
ovat osaamisen kehittämisen 
ohella  pikäjänteisyys,  us-
kollisista asiakkaista  huolehti-
minen sekä niiden toiminnan 
tukeminen ja kehittäminen.
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Julkaisut &
tutkimus-
raportit

Tutkimuksista on saatavana 
kirjojen ja raporttien lisäksi 
tiivistelmiä ja asiantuntija-
artikkeleita eripainoksina 
sekä koulutus- ja 
presentaatiomateriaaleina 
ja kalvosarjoina.
Aluekehitys RD:n 
tilaustyönä tuottamia 
julkaisuja myyvät mm. 
Suomalainen Kirjakauppa ja 
Akateeminen Kirjakauppa. 
Myös Aluekehitys RD 
toimittaa suoraan 
materiaaleja  tilaajille.

Aluekehitys RD:n julkaisuja 
eri tutkimuskohteista ja -
alueilta 

OSAAMIS- 
KOULUTUSTARPEIDEN 
ENNAKOINTIPROSESSIT

ALUEELLISEN 
INNOVAATIOYMPÄRISTÖN 
KEHITTÄMISPROSESSIT

STRATEGIAPROSESSIT

TUTKIMUKSET JA 
SELVITYKSET

KOULUTUSTILAISUUS-
MATERIAALIT

ERILLISPAINOKSET JA 
TILAUSRAPORTIT

DIGITAALISET AINEISTOT 

KOHDE- JA TEEMA - 
YHTEENVEDOT

RD Info - Tietoiskut

Lisätietoa
www.rdmarketinfo.net
Aluekehitys RDn toimisto

aluekehitys
RD

Julkaisut &
Tutkimukset

TUTKIMUSTIETOA JA JULKAISUTOIMINTAA

Tutkimuskohteen ja toimintaympäristön syvällinen 
tuntemus  on tämän päivän globalisoituvassa 
maailmassa välttämätöntä. Kohdealueen erityispiirteet 
ja tarpeet on ymmärrettävä, niiiden vaikutukset 
tunnettava. Informaation tuottaminen säännöllisesti on 
menestymisen edellytys  toimintaympäristössä, joka 
poikkeaa totututsta ja vaatii sopeutusta.

Kehittämisohjelmien laatiminen ja muutosnavigointi 
edellyttävät luotettavaa tietoa, joka pohjaa tuotettavan 
tiedon analyysiin, joka voi perustua  perinteisten tilas-
tolähteiden tulkintaan,uusiin selvityksiin sekä mieli-
pidetutkimuksiin ja asiantuntijahaastatteluihin.

Oy Aluekehitys  RD toimittaa ja tuottaa mm. tutkimus-
raportteja, tietoiskuja ja asiantuntija-artikkeleita sekä 
web-sivuja, esittelykalvoja ja julkaisuja.

!

Yrjö Myllylä YTT, Väitösttkimus 2008 
Muurmanskin alueen teollinen, logistinen ja 

sosiaalinen tulevaisuus vuoteen 2025
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RD ratkaisu .
Delfoi-sovellukset

Ratkaisun avaimet

!

Toimintaympäristömme muuttuu. Perinteiset kehittämismenetelmät, jotka 
pohjaavat vain tilastotietoon ja ”faktoihin”, eivät yksin riitä selvittämään 
ilmiöitä, joita ajassamme liikkuu. Tarvitaan myös enemmän tulkittua tietoa ja 
ymmärtämystä muutoksen syistä, sisällöistä ja vaikutuksista.
 Olennaista on ymmärtää syvästi, mitä tarkoittavat markkina- ja toimintaym-
päristölähtöisyys, verkottuminen ja yrittäminen sekä ilmiöt, jotka esiintyvät 
piilevinä tietoina, heikkoina signaaleina kuin myös hiljaisten nurkkien 
kuiskauksina. Unohtamatta kuitenkaan selvästi  näkyviä, osittain tilasto-
tietoihinkin perustuvia ja tulkittavissa olevia vahvoja trendejä.

Aiemmin totuttujen mallien yksinomainen seuraaminen ja soveltaminen ovat 
mennyttä aikaa, kuten viime aikojen talouskriisi ja sen seurannaisvaikutukset 
ovat osoittaneet. Aiemmat selvitysmenettelyt eivät aidosti ota huomioon 
ihmistä, yrityksiä ja toimintaympäristöjä. Ne eivät tue yhteisöllisyyttä, 
verkostoitumista eivätkä ota huomioon luovuutta. 

Oy Aluekehitys RD perustaa koko toimintakulttuurinsa  uudelle ajattelulle 
ja  toimintafilosofialle,  jossa keskeistä on prosessoivien ja  toimijalähtöis-
ten menetelmien käyttö. Niiden tavoitteena  ovat yhteisöllinen ohjautuvuus 
ongelmanratkaisun ympärillä, ihmisten luova ajattelu ja mielipiteen vaikut-
taminen sekä faktatiedon hyväksikäyttö.

Edellä mainittuihin haasteisiin muutosprosessien aikaansaamisessa ja hallinnassa  nyky-

ään yhä selkeämmin arvostusta saanut Delfoi menetelmä on Aluekehityksen 

ydinosaamista. Aluekehitys on käyttänyt menetelmää onnistuneesti lukuisissa 

aluekehittämisen tutkimuksissa ja vaikutusselvityksissä sekä strategiaprosesseissa niin 

julkisen sektorin kuin yritysmaailmankin puitteissa koko toimintansa ajan vuodesta 1994 

lähtien.

Yrjö Myllylä on yhteiskuntatieteiden tohtori, jonka väitöstutkimuksen keskeinen 
menetelmä on Delfoi-metodi. 

Menetelmä on asiantuntijahaastattelu, jolle ominaista on tilastollisen palautteen ja 

iteratiivisten haastattelujen kautta muodostaa yhteinen näkemys kehitettävän alueen ja 

asian sisällöstä, kehittämisen suunnasta sekä tarvittavista toimenpiteistä. Selvityspro-

sessin aikana valitun Delfoi-paneelin jäsenten mielipiteet lähenevät toisiaan. Menetelmän 

edut korostucvat tilanteissa, joissa aihe tai kohde on kompleksinen, vallitsevaa mielipi-

dettä on vaikea erottaa tai, kun asiantuntijat / panelistit katsovat aihetta eri näkökulmista.
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DELFOI-MENETELMÄ 
Delfoi-menetelmä dynaamisena 

aluekehittämisen välineenä, 2010

Luoteis-Venäjän taloudellinen kehitys 

2020-luvulle ja Pohjois-Suomen 

mahdollisuudet, 2010

Maaseudun tulevaisuus ja klusterit – 

Arviointia Delfoi-menetelmällä, 2005

 

VALTAKUNNALLINEN TASO
Vaurastuminen kansallisena 

velvollisuutena – Alueellisen yritys- ja 

innovaatiotoiminnan selvitysraportti, 2006

Pohjoinen ulottuvuus: Pohjois-Eurooppaa 

palvelevat yritykset Suomessa – 

Kehitettävät klusterit ja niiden 

kansainvälistämisen tukipalvelujen 

kehittäminen, 1999

ALUELLINEN TASO
Ravintolapalvelualan työvoiman ja 

koulutuksen tarvetutkimus, 2007

Yhteistyömahdollisuudet 

kaupunkiseutujen klusterikehittämisessä, 

2001

Uudenmaan liiton elinkeinoelämän rooli 

Pohjois-Euroopassa, 1996

 

ALUEKEHITTÄMINEN
NÄKEMYSTÄ - OSAAMISTA - 

VUOROVAIKUTUSTA

Aluekehittämisessä tärkeintä on 

osaamisen suuntaaminen  tulevai-

suuden  kannalta relevanteille alueil-

le. Osaamisen  suuntaaminen edel-

lyttää toimintaympäristön muutos-

analyysiä.

Alueen tulevaisuuteen vaikuttavien 

tekijöiden ja näkijöiden tunnistami-

nen, sekä  yhteinen mahdollisten ja 

haluttujen tulevaisuusvaihtoehtojen 

prosessointi näiden toimijoiden kans-

sa ovat keskeisiä näkökulmia.

Prosessin toimijoiden tulee edustaa 

markkinatietoa, osaamista, resursse-

ja ja johtamistaitoa. Edustajia tulee 

olla tavanomaisessa prosessissa niin 

yritys-, kunta- ja valtiotahoilta unoh-

tamatta kansalaisyhteiskuntaa.  

Tärkeintä  dynaamisten vaikutusten 

saamiseksi on toimijoiden vuorovai-

kutus eikä  yksittäisen osatekijän, ku-

ten rahan määrä.  Aluekehittäjänä  voi 

olla mikä  toimija tahansa, joka toimii 

em. tavoin. 

aluekehitys
RD

Aluekehitys

!Aluekehittämisen sovelluksia
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TUOTEALUEET
Työvoiman ja koulutuksen 
tarvetutkimukset

Ennakoinnit 
Osaamistarpeet

Elinkeinopoliittinen 

Alueellinen 

Klusterikohtainen 

Yritysverkostokohtainen 

Hankkeiden ja ohjelmien 
vaikutusarvioinnit

ELINKEINOPOLITIIKKA JA 
ALUEKEHITTÄMINEN
Industrial, Locistic and Social Future of 

the Murmansk Region until 2025, 2008

Luoteis-Venäjän taloudellinen kehitys 

2020-luvulle ja Pohjois-Suomen 

mahdollisuudet, 2010

Pohjois-Eurooppaa palvelevat yritykset 

Suomessa – Kehitettävät klusterit ja 

niiden kansainvälistämisen tukipalvelujen 

kehittäminen, 1999

TYÖVOIMA, OSAAMISTARPEET JA 
KOULUTUS
Vähittäiskaupan työvoiman ja koulutuksen 

tarvetutkimus, TKTT, 2009

Palvelu- ja ihmissuhdetaitoinen Helsinki, 

osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi 

vuoteen 2015, 2003

Osaaminen, koulutus ja ennakointi – 

Kemi-Tornio 2010, 2001

Yhteistyömahdollisuudet 

kaupunkiseutujen klusterikehittämisessä, 

2001

TULEVAISUUDEN 
ENNAKOINTI

VAHVAT TRENDIT - HEIKOT 

SIGNAALIT - VILLIT KORTIT

Tulevaisuuden ennakoinnissa tär-
keää on tunnistaa toimintaympäris-
tössä vaikuttavat tekijät,  kuten 
vahvat ennakoivat trendit ja niiden 
vaikutus tutkimuksen kohteena 
olevaan ilmiöön  valitun aikajänteen 
aikana. Myös uusien nousevien 
ilmiöiden, heikkojen  signaalien  ja 
villien korttien systemaattinen tun-
nistaminen on tärkeää. 

Toimintaympäristöanalyysin jälkeen 
kartoitetaan tutkimuksen kohteena 
olevan ilmiön, esimerkiksi toimialan 
tai alueen päätöksentekijöiden intres-
sejä ja mahdollisuuksia tarttua toi-
mintaympäristön muutosanalyysin 
hahmottamiin mahdollisuuksiin. 

Erityistä  huomiota kiinnitetään myös 
nousevien alojen ja ns. riippumatto-
mien ryhmien mielipiteiden esille tuo-
miseen, jotta todellista uudistumista 
ja ennakointia tapahtuisi. Esimerkiksi 
vähemmistöryhmät ja riippumatto-
mat toimijat nostavat usein tulevai-
suudessa vahvistuvia heikkoja sig-
naaleja esille.

aluekehitys
RD

Tulevaisuuden 

ennakointi

!

Tuotealueet ja sovellukset
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TYYPILLISIÄ STRATEGIAPROSESSEJA
Aluekehityksen strategiaprosessit toteutu-

vat osittain jo strategian laadinnan aikana. 

Tyypillisiä strategiaprosesseja edustavat 

Alue-, toimiala-, klusterikohtaiset
 
Yrityskohtaiset strategiaprosessit 

Yksittäisen teeman haltuunottamiseen 

liittyvä, kuten innovaatioympäristön tai 

kansainvälistämisen tukipalveluiden, tai 

liikennekäytävän kehittämiseen liittyvät 

strategiaprosessit

YRITYS- JA YHTEISÖKOHTAISET 
SOVELLUKSET
Teknisten palveluiden työvoiman ja 

koulutuksen tarvetutkimus, 2009

Maaseudun tulevaisuus ja klusterit – 

Arviointia Delfoi-menetelmällä, 2005

Oy Bothnia Logistic Centre Ltd:n 

toimintakonsepti, 1999

Kokkolan strategiaprosessi, 1997

TEEMAKOHTAISET PROSESSIT
Vientiä ja kansainvälistymistä edistävien 

TE-keskuspalvelujen kehittäminen – 

Yhteenvetoraportti, 2003

Nelostievisio, 1998

Uudenmaan liiton ja sen alueen 

kehittämisen päälinjat, 1995

E18-tien kansainvälinen 

kehittämisprojekti, 1992

STRATEGIAPROSESSIT

TAVOITTEET - VALINNAT - 

SITOUTUMINEN

RD Aluekehityksen strategiaproses-
seissa avainsana on  valinnat.   Teke-
mällä rohkeita valintoja, joihin toimi-
jat ovat valmiita sitoutumaan, luo-
daan  ylivertaista vahvuutta. Tämän 
vuoksi   RD Delfoi-prosessit korosta-
vat strategioinnin lähtökohtana myös 
valintoja. 

RD-strategiaprosesseissa huomioi-
daan toimintaympäristön muutos ja 
sen tarjoamat mahdollisuudet. Pro-
sesseissa tunnistetaan toimijoiden 
kannalta toivotut kasvualat ja niihin 
kiinnittymisen vaatimat toimenpiteet.

RD Delfoi-soveltamiseen voidaan kyt-
keä  tarpeen mukaan muita menetel-
miä,  joita käytetään Delfoi-menetel-
män lähtökohtia hyödyntäen.  Tällaisia 
usein strategiaprosesseihin kytkettyjä 
muita metodeja ovat mm. vahvuuksia 
kartoittava SWOT-analyysi, Bostonin 
portfolio-analyysi sekä  trendi- ja klus-
teriajattelu.

aluekehitys
RD

Strategia
prosessit
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Strategiaprosesseja ja teemasovelluksia
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MENETELMÄOSAAMINEN JA 
ELEMENTIT
Menetelmät hallitsevana, hyvin verkottu-

neena ja kokeneena konsulttina 

Aluekehityksen tutkimus- ja selvityssovel-

lukset säästävät huomattavasti varoja 

tavanomaiseen toteutukseen verrattuna. 

Tyypillisessä tutkimuksessa toteutuvat 

samanaikaisesti seuraavat elementit:

Uuden tiedon tuottaminen

Osallistumismahdollisuuksien         
tarjoaminen

Verkostoitumisen edistäminen

Vision tuottaminen

Ajankohtaisen päätöksenteon 
tukeminen.

ALUE- JA TOIMIALAKOHTAISUUS
Pk-yritysten kansainvälistymisprosessi – 

Menestys- ja kapeikkotekijät, 2001

Kauklahden alueen ensimmäisen 

tiilitehtailijan Karl Wilkmanin –tarina, 2007

Hailuodon yhdyskuntakehitys lautta- ja 

kiinteäyhteysvaihtoehdoissa, 1994

Vaurastuminen kansallisena 

velvollisuutena – Alueellisen yritys- ja 

innovaatiotoiminnan selvitysraportti, 2006

TUTKIMUKSET & 
SELVITYKSET

PERUSTUTKIMUKSESTA 

SELVITYKSIIN 

Aluekehitys tuottaa tutkimuksia pe-
rustutkimuksista soveltaviin  tutki-
muksiin ja selvityksiin.  Aluekehi-
tyksen vaihtoehto tuo lisäarvoa pe-
rinteiseen komitea-  tai asiantuntija-
työryhmätyöskentelyyn tai silloin, 
kun tutkimukselle haetaan myös 
käytännön  vaikuttavuutta. Tutki-
muksissa hyödynnetään eri tieto-
lähteitä ja menetelmiä, mm. tilasto-
tietoa ja asiantuntijatietoa.

RD Aluekehityksen tutkimussovelta-
minen on usein tulevaisuuden sa-
manaikaista tekemistä, jolloin asi-
antuntijoiden laajasti ymmärrettynä, 
ml. päätöksentekijöiden mukaan ot-
taminen tutkimussovelluksiin on 
olennaista. Tutkimuksilla voi olla tar-
vittaessa myös itsenäinen taustatie-
toa tuottava rooli, jolloin voidaan ra-
jautua pelkästään tilastotiedon tuot-
tamiseen tai jo tehtyjen haastattelu- 
tai kyselytutkimusten tulosten analy-
sointiin.

Tutkimussovellusten vaikuttavuus on 
myös tavanomaista suurempi osal-
listumista korostavien menetelmien 
ja viestintäosaamisen vuoksi.

aluekehitys
RD

Tutkimukset &
selvitykset

!Tutkimus - selvitystyö - konsultointi
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PROSESSIN OHJAAMINEN
Henkilökohtaisten tavoitteiden 
selkiinnyttäminen

Markkinoiden ja kysynnän selvittäminen

Tuoreen, tutkimuksiin perustuvan 
asiatiedon tuottaminen

Henkinen rohkaisu 

Käytännön toiminnan ohjaus

ESITELMÄT JA LUENNOT
Asiantuntijaesitelmä 

Tulevaisuusvaliokunnassa 7.10.2009: 

Arktisen kuljetus-, energia-, ja 

ympäristöteknologian tutkimus- ja 

kehittämisohjelma käynnistettävä

Esitelmät: Delfoi-menetelmä 

innovaatiojärjestelmänä (2008), 

Ennakoinnista aluekehittämiseen (2008),  

Millainen on hyvä tulevaisuusväite(2009)? 

Delfoi ja turvallisuusanalyysit (2009)

Ilmastonmuutos ja ilmastonmuutos – 

Hyvät naapurit, yhteinen ympäristömme, 

2009

SEMINAARIT JA KONSULTOINTI
Delfoi-tutkimusten kommentointia, 

ohjausta  ja konsultointia: 

Maanpuolustuskorkeakoulu, Tampereen 

yliopisto, Oulun ja Lapin yliopisto, 

Helsingin yliopisto, Mikkelin 

ammattikorkeakoulu, 2009

Miten yritykset voivat hyötyä 

tulevaisuudentutkimuksesta? 

Tulevaisuudentutkimus ja Delfoi-

menetelmä, 2005

Suomen hyvinvointiklusterin 

kansainvälistäminen 2000

KOULUTUS & 
VIESTINTÄ

TIEDON TUOTTAMINEN - 

VIESTINTÄ - IMPLEMENTOINTI

Koulutuksen keskeinen  rooli on 
tuoreen ennakointitiedon siirtämi-
sessä kohderyhmien käyttöön. 
Hankkeisiin  osallistuvat panelistit ja 
muut osallistuvat organisaatiot, 
kuten hankkeiden ohjausryhmät, 
muodostavat keskeisen koulutuk-
sen ja viestinnän kohderyhmän 
hankkeiden aikana. 

Menetelminä  ovat tietoiskut, työpa-
jat,  seminaariesitykset - hyödyntäen 
Internetiä  toteutuksen tukena.  Hank-
keiden jälkeen korostuu usein ulkoi-
sen viestinnän rooli ja siihen liittyvät 
seminaarit,  luentosarjat ja muut koh-
deryhmätilaisuudet.

Oppilaanohjauksessa pyritään asia-
kaslähtöisen toiminnan toteutukseen  
ja toimijoiden henkilökohtaisten 
visioiden toteutuksen tukemiseen.
Kysymys on prosessin ohjaamisesta, 
missä  korostuvat henkilökohtaisten 
tavoitteiden selkiinnyttäminen ja hen-
kinen rohkaisu.

aluekehitys
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TIiedon siirtäminen ja vuorovaikutus
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OPPIMISYMPÄRISTÖT

SOSIAALINENMEDIA & 

TIETOVERKOT

Internet ja sen tarjomat uudet mah-
dollisuudet vaikuttavat myös RD 
Aluekehityksen  tarjoamiin tutkimus- 
ja kehittämishankesovelluksiin.
Vaikka RD Aluekehitys korostaa pe-
rinteistä kasvokkain tapahtuvaa toi-
mintaa on uudella teknologialla 
usein myös merkittävä rooli sovel-
luksissa. 

Vuodesta 2003 RD Aluekehityksen 
tutkimussovelluksissa on hyödyn-
netty säännönmukaisesti Internet-
oppimisympäristöä ja ohjelmistoja 
Delfoi-sovelluksissa, etenkin Delfoi-
prosessien viimeisillä  haastattelukier-
roksilla. 
Tämän lisäksi on käytetty ns. sosiaa-
lisen median mahdollisuuksia semi-
naarien ja työpajojen jatkajana ja liit-
tyen Delfoi-kierrosten valmisteluun 
Sosiaalisella medialla on ollut merki-
tystä  viestintäkanavana. RD Alueke-
hitys uskoo tämän kehityssuunnan 
tulevaisuudessa vahvistuvan ja elää 
tässäkin aikaansa edellä. 

Aluekehitys on osakkaana oppimis-
ympäristöjä ja sosiaalisen median 
sovelluksia tarjoavassa osuuskun-
nassa yhdessä mm. Tulevaisuuden-
tutkimuksen seura ry:n kanssa. Tämä 
osakkuus tarjoaa käyttöön ajan 
hermolla olevat uusimmat ympäristöt 
tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukai-
sesti.

aluekehitys
RD

Oppimis

ympäristöt
Sosiaalinen media
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Oppiva organisaatio ja parhaat käytännöt

TIETOVERKKOJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖSOVELLUKSIA

Vähittäiskaupan työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus, TKTT, 2010

Teknisten palveluiden työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus, 2009

Ravintolapalvelualan työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus, 2007

Talonrakennusalan työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus, 2007

Siivous- ja kotitalouspalvelualan työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus, 2007

Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena – Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitysraportti, 2006

Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit vuoteen 2015, 2005

Maaseudun tulevaisuus ja klusterit – Arviointia Delfoi-menetelmällä, 2005

Palvelu- ja ihmissuhdetaitoinen Helsinki, osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi vuoteen 2015, 2003


