
Villien korttien huomiointi 
syklisessä prosessissa



Villit kortit muuttavat toimintaympäristöä äkillisesti
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• Villi kortti = ainutkertainen yksittäinen tapahtuma, joka ilmaantuu yllättäen ja 

joka muuttaa tapahtumien kehityskulun aiempaa epävarmemmaksi

• Voi olla täysin odottamaton tapahtuma (esim. 9/11 terrori-iskut) tai tekijä, jonka mahdollisuus 

on havaittu, mutta josta ei olla haluttu tai ymmärretty puhua tarpeeksi (esim. COVID-19)

• Varmaa on vain epävarmuus: jokin villi kortti voi toteutua milloin vain

• COVID-19 ja Ukrainan sota vahva muistutus tästä

• Villit kortit on yksittäisiä tapahtumia – mutta viive niiden välillä voi olla lyhyt! 

• Villeihin kortteihin voidaan varautua

• Emme tiedä milloin villi kortti tapahtuu mutta voimme tietää paljon siitä, mitä voi tapahtua

• Esim. globaali pandemia oli tiedostettu mahdolliseksi riskiksi paljon ennen koronapandemiaa



Ukrainan sota villinä korttina
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• Yhteydet Venäjälle olleet tärkeitä kehittämisen lähtökohtia

• Idän portista lännen etuvartioksi?

• Mitä tehdä, kun merkittävä kehityssuunta katkaistaan?

• Vaikutukset läpäisevät kaikki toiminnan tasot

• Olennaista systeeminen ymmärrys eri tasoilta saatavan tiedon pohjalta

• Välittömät seuraukset vs. pitkän aikavälin muutos

• Ymmärrys tästä hetkestä, maltti tulevaisuuden arvioinnissa



Villien korttien huomioiminen
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• Varautumiseen on useita keinoja

• Mahdollisten villien korttien arviointi osana ennakointia

• Valmius ennakoinnin tulosten nopeaan päivittämiseen 

villin kortin toteutuessa

• Herkkyys muutoksille ja mahdollisuus nopeaankin 

päivittämiseen pitävät ennakointityön relevanttina

• Esim. Sitran megatrendiraportti päivitettiin alle vuosi 

julkaisun jälkeen koronan takia

• Villien korttien huomioiminen integroidaan 

toimintamallin sykliseen prosessiin 



Syklinen prosessi & nopean toiminnan malli (NTM)
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Perusuratyö

Villien korttien 

kartoitus

Muutosilmiökartoitus

1. Kartoituksen uskottavuuden arviointi

2. Uuden tilanteen mukaisten ilmiöiden 

lisääminen

Skenaariot

1. Uskottavuuden tarkistus

2. Tarvittaessa korjaukset

3. Lisäosa uuden tilanteen 

vaikutuksista

Kehittämiskuva

1. Arviointi uuden tilanteen 

vaikutuksista tavoitteisiin

2. Tarvittaessa tavoitteiden 

korjaaminen/poistaminen/lisääminen

Perusura

1. Perusura 2 investointien tarkistus

2. Tarvittaessa muutokset

Muutosilmiö-
kartoitus

Skenaarioiden 
laadinta

Kestävyysarviointi

Päätös
kehittämis-

kuvasta

NTM



Työpajatehtävä
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• Miten villit kortit tulisi huomioida, mitä toimintaa tulisi tapahtua niiden 

toteutuessa, missä vaiheessa toiminta kannattaa aloittaa?

• Alue- ja yhdyskuntarakenne muuttuu hitaasti mutta tilanteet tapahtuvat nopeasti

• Milloin ja miten arvioida villin kortin vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakennenäkökulmasta?

• Kiinnitytään tämän hetken tilanteeseen: elämme keskellä kahden villin kortin 

mullistamaa maailmaa

• Kartoitetaan yhdessä tuntemattomia vesiä – varautua voi mutta valmista 

ratkaisua mihin vain villiin korttiin reagoimiseen ei ole eikä tule


