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Projektet Förändringsflexibelt Österbotten
M u u to sjo u sta v a Po h ja n m a a -h a n k e
• AIKO/ ERM-finansiering

• AIKO/ ERM-rahoitus

• Mål

• Tavoitteet

1) Utvärdera och förbättra
regionernas förändringsflexibilitet
i Österbotten
2) Utveckla prognostisering på lång
och medellång sikt i Österbotten

• Pilotförsök inom framsynsarbete är
en del av projektet.

1) Pohjanmaan seutukuntien
muutosjoustavuuden arviointi ja
parantaminen
2) Keskipitkän ja pitkän aikavälin
ennakoinnin kehittäminen

• Ennakointipilotti toteutetaan osana
Muutosjoustava Pohjanmaa hanketta.
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Pilotförsökets mål
En n a k o in tip ilo tin ta vo ite
• Vi funderar tillsammans på
framtida trender i arbets- och
näringslivet och deras effekt på
utvecklingen i Österbotten.
– Resultatet av arbetet ser vi i form
av scenarier för hur arbets- och
näringslivet i Österbotten kommer
att utvecklas.

• Pohditaan yhdessä työ- ja
elinkeinoelämän tulevia
kehityskulkuja ja niiden vaikutuksia
Pohjanmaan kehitykseen.
– Lopputuloksena syntyy skenaarioita
työ- ja elinkeinoelämän kehitykselle
Pohjanmaalla.

• Vi lägger grunden för det nya
landskapets mål och strategi på
lång sikt.

• Luodaan pohjaa uuden
maakunnan pitkän aikavälin
tavoitteille ja strategialle.

• Vi ska bli bättre på att förutse
framtiden tillsammans,
uppbyggnad av Österbottens
prognostiseringsmodell.

• Opitaan paremmin ennakoimaan
yhdessä tulevaisuutta,
ennakointimallin rakentaminen.
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Arbetsprocess
Ty ö p r o sessi
Förhandsenkät
Ennakkokysely

Input till workshoppen
Syötettä työpajaan

Tulevaisuuspaja 1
Framtidsverkstad 1

Val av kärnor i scenarier
Skenaarioydinten valinta

(18.1 kl. 13-16)

Arbete på webben
Verkkotyöskentely

Vidareutvekcling av kärnor i scenarier
Skenaarioydinten jatkokehittely
(Inforgloben Multiview-alusta)

Tulevaisuuspaja 2
Framtidsverkstad 2

Utarbetandet av scenarierna
Skenaarioiden työstäminen

(15.2 kl. 13-16)

Arbete på webben
Verkkotyöskentely

Vidareutveckling av scenarierna
Skenaarioiden jatkokehittely
(Inforgloben Multiview-alusta)

OSIRIS förelä sning och workshop med Per
Schlingma nn i Va sa 8 .3 k l. 13 -16
Föreläsning
Världen står inför dramatiska förändringar i och med globaliseringen,
digitaliseringen och urbaniseringen. Hur skapar vi en attraktiv och
konkurrenskraftig region i denna värld? Och vad krävs för att hänga
med i en tid där det digitaliserbara blir mindre värt, där talang är
hårdvaluta och där kvinnorna går först?
Workshop – Nya sätt att engagera invånare i regional utveckling
Under denna workshop arbetar vi fram konkreta åtgärdsförslag för att
få med österbottningar i det regionala innovationsarbetet.
Per Schlingmann ger sin bild av hur digitaliseringen och teknologiska
utvecklingen påverkar samhället nu och i framtiden. Med detta som
utgångspunkt tangerar workshopen frågeställningar så som vad är
drivkraften bland invånarna för att engagera sig i regionalt
utvecklingsarbete? Hur arbetar vi idag med att främja och tillvarata
invånarnas idéer på nya produkter, tjänster och lösningar, och
framförallt, hur skall vi arbeta i framtiden?
Om Per Schlingmann
Per är en mycket uppskattad och inspirerande talare med hög energi
på scen. En viktig utgångspunkt är hur företag och organisationer
strategiskt kan arbeta med framtidsfrågor. Startpunkten är hur GUD,
globalisering, urbanisering och digitalisering, ändrar förutsättningarna
och söndrar logiken i bransch efter bransch. Per pratar om vikten av att
förändra sitt tänkande och presenterar modeller för hur man kan
åstadkomma förändring och en kultur som fjärmar nytänkande. Han
inspirerar till ett nytt tänkande!

Ir in a N o r i
irina.nori@obotnia.fi
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