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Jotta matkanne vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin sujuisi mahdollisimman hyvin, olemme keränneet
tähän oppaaseen kaikki ohjeet ja tehtävät, mitä tulette tarvitsemaan Tulevaisuuspäivän aikana.
Tämä ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että ohjeita olisi seurattava kirjaimellisesti tai että olisi
vain yksi tapa viettää Tulevaisuuspäivää. Päinvastoin, kaikkia Tulevaisuuspäivän materiaaleja voi
soveltaa haluamallaan tavalla.
Nimestään huolimatta Tulevaisuuspäivän voi toteuttaa myös lyhyempänä, vaikka yhden oppitunnin
mittaisena kokonaisuutena tai laajempana ilmiölähtöisenä oppimisprojektina. Kukaan ei ole liian
nuori tai vanha tutkimaan tulevaisuuksia ja tässä esitettyjä ohjeita voi soveltaa yhtä hyvin niin ala- ja
yläkoulussa kuin toisella asteella. Tulevaisuuksien tutkiminen on hauskaa ja hyödyllistä riippumatta
iästä tai miten sen tekee!
Tässä oppaassa esitetyt menetelmät ja materiaalit pohjautuvat Tulevaisuuskoulu ry:n ja Turun
yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen monipuoliseen kokemukseen lasten ja nuorten
tulevaisuusajattelun kehittämisestä.

Toivotamme innostavaa ja inspiroivaa tutkimusmatkaa
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Laura Pouru
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JOHDATUS TULEVAISUUKSIEN TUTKIMISEEN
Tulevaisuus on kasvatuksen ja opetuksen näkökulmasta kiehtova aihealue. Jokainen - niin oppilas,
opiskelija kuin opettajakin - voi sukeltaa tulevaisuusajattelun jännittävään maailmaan. Ei ole
olemassa oikeaa tai väärää tulevaisuusajattelua, vaan riittää kun pitää mielessä
tulevaisuudentutkimuksen pioneerin Roy Amaran tunnetuksi tekemät kolme keskeistä periaatetta:
1) Tulevaisuutta ei voi ennustaa, sillä ei ole yhtä tiettyä tulevaisuutta, vaan lukemattomia
vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.
2) Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty, kiinteä tai väistämätön kohtalo – ei edes silloin kun
emme pysty näkemään sille vaihtoehtoja.
3) Tulevaisuuteen voi vaikuttaa, sillä se muotoutuu tämän hetken tekojemme ja
valintojemme seurauksena.

Tulevaisuus ei tule, se tehdään. Mitä sinä olet tehnyt tänään
ja miten se vaikuttaa tulevaisuuteen?

Tulevaisuudentutkimus ei siis pyri ennustamaan tulevaisuutta, vaan tutkii mikä tulevaisuudessa on
mahdollista, mikä todennäköistä, mikä toivottavaa ja mikä epätoivottua. Mahdollisten
tulevaisuuksien tutkiminen on luonteeltaan avointa. Sen tarkoituksena on murtautua ulos
nykyhetken asettamista rajoitteista ja kartoittaa mielikuvituksellisesti tulevaisuudessa olevia
mahdollisuuksia. Tämä avoin, rajoja koetteleva ja mielikuvituksellinen asetelma avaakin opettamisen
suhteen paljon mahdollisuuksia.

Tulevaisuuksien tutkimisessa ei kuitenkaan jättäydytä vain mahdollisuuksien lukemattomiin
maailmoihin. Todennäköisiä tulevaisuuksia tutkittaessa siirrytään analysoimaan ja arvioimaan, mitkä
kartoitetuista mahdollisista tulevaisuuksista ovat itseasiassa todennäköisiä. Tämän jälkeen
keskustellaan niistä arvoista, joiden perusteella tulevaisuus määritellään toivottavaksi tai eitoivottavaksi. Tulevaisuudentutkimus voidaankin opettajan näkökulmasta nähdä mahdollisuuksien
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ja todennäköisyyksien leikkinä, jossa oppilaiden ja opiskelijoiden luovuus ja mielikuvitus pääsevät
valloilleen!

Minkälainen tulevaisuus on toivottava? Miksi? Kenen kannalta?

Tulevaisuuksien tutkimisen hyödyllisyys ei määräydy sen perusteella kuinka “oikeaan” visioidut
tulevaisuudet osuvat. Sen sijaan vaihtoehtoisen tulevaisuuksien pohdinta auttaa näkemään
nykyhetkessä enemmän mahdollisuuksia, tarttumaan näihin sekä toimimaan paremman
tulevaisuuden puolesta. Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien pohdinta auttaa myös kohtaamaan
tulevaisuuden, koska tulevaisuus ei pääse enää yllättämään yhtä perusteellisesti.
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmiin on kirjattu tavoitteeksi tukea oppilaiden
luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen sekä tulevaisuuteen suuntautumista. Tulevaisuuksien
tutkiminen antaakin opettajalle, oppilaille ja opiskelijoille välineitä aktiivisen toimijuuden sekä
luottavaisen ja mahdollisuuksia avaavan tulevaisuussuhteen muodostumiselle.
Esittelemme tässä opaskirjasessa nelivaiheisen tutkimusmatkan tulevaisuuksiin: (1) tulevaisuuksiin
tutustuminen, (2) tulevaisuuksien tarkastelu, (3) tulevaisuuksien tulkinta, (4) tulevaisuuksien
tekeminen. Näiden vaiheiden kulku on avattu yksityiskohtaisesti seuraavilla sivuilla.

Muista nämä tutkimusmatkalla!
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tulevaisuuksia voi ja kannattaa tutkia, sillä se on helppoa ja hauskaa!
Ei ole olemassa oikeaa tai väärää tulevaisuusajattelua, joten virheitä ei tarvitse
pelätä.
Leikkimielisyys, huumori sekä kokeileva ja mokaileva asenne ovat keskeinen osa
tulevaisuuksien tutkimista.
Tulevaisuus on avoinna lukemattomilla mahdollisuuksille, joten mielikuvitukselle ei
kannata asettaa rajoja.
Tulevaisuuksien tutkimisen ytimessä on oppijan omakohtainen kokemus ja
oivaltaminen.
Tärkeää on myös keskustelu ja yhdessä pohtiminen, etteivät tulevaisuusajatukset
tunnu liian suurilta.
Tulevaisuusajattelu ei pohjaudu vain faktatietoon, vaan myös tunteilla, ns.
hiljaisella tiedolla ja intuitiolla on yhtä tärkeä rooli.
Arvosta tasavertaisesti kaikkien tulevaisuusajattelua, sillä olennaista on yksilön
voimaantuminen.
“One size does not fit all”, eli tulevaisuusajattelun menetelmiä voi vapaasti
soveltaa opetusolosuhteiden ja osallistujien tarpeiden mukaan.
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1. VAIHE: TULEVAISUUKSIIN TUTUSTUMINEN
(~10 % käytettävissä olevasta työajasta)

Tavoite: Virittäydytään tulevaisuustaajuudelle ja rajataan
tulevaisuustyöskentelyn puitteet eli tarkasteltava teema,
tulevaisuushorisontti ja tarkastelutaso.
Työskentelymuoto: Pienryhmät tai koko luokka
Tarvittavat materiaalit: Halutessa muistiinpanovälineet
Toteuta esimerkiksi näin:
● Keskustelkaa tai tehkää virittäytymistehtäviä
● Valitkaa tarkasteltava teema ja yksityiskohtaisemmat
aiheet
● Valitkaa tarkastelutaso
● Valitkaa tulevaisuushorisontti

Ensimmäisessä
työvaiheessa
virittäydytään
tulevaisuustaajuudelle yhteisellä keskustelulla sekä valitaan
työstettävä aihe, aikahorisontti ja tarkastelutaso. Voit tehdä
nämä tulevaisuustyöskentelyä määrittävät valinnat yhdessä
oppilaiden kanssa tai päättää ne itse etukäteen.

1.1 Virittäydy tulevaisuustaajuudelle
Tulevaisuuksiin tutustuminen kannattaa aloittaa virittäytymällä aiheeseen. Tämän voi tehdä
helppojen harjoitusten avulla tai keskustelemalla aiheesta oppilaiden kanssa.
Keskusteltavaa
 Mitä on tulevaisuus? Onko tunnin päästä tulevaisuus? Entä huomenna? Entä 10 vuoden
päästä?
 Voiko tulevaisuutta ennustaa? Mitä tulevaisuudesta voi tietää? Miten tulevaisuudesta voi
tietää?
 Voiko tulevaisuuteen vaikuttaa? Mihin asioihin voi vaikuttaa ja mihin ei?
 Miten oppilaat suhtautuvat tulevaisuuteen? Kiinnostaako, pelottaako tai arveluttaako
tulevaisuus? Miten tämä henkilökohtainen tulevaisuussuhde vaikuttaa heihin tässä
hetkessä?
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Mitä nuorempia oppilaat ovat, sitä enemmän virikemateriaalia kannattaa
hyödyntää aloituskeskustelun tukena. Esimerkiksi esikoululaisten kanssa voi
tulevaisuuskeskusteluissa näyttää tabletilta kuvia esim. tulevaisuuden kaupungeista,
robottilemmikeistä, lentävistä autoista ja syötävistä hyönteisistä. Nämä kuvat
kannustavat oppilaita päästämään mielikuvituksensa valloilleen sekä kuvittelemaan ja
sanallistamaan erilaisia tulevaisuuksia kuvallisten esimerkkien kautta.

1.2 Valitse tarkasteltava teema
Tulevaisuustaajuudelle virittäytymisen jälkeen on aika valita jokin teema, jonka tulevaisuutta
lähdette tutkimaan. Jos sinulla tai oppilailla on jo valmiina mielessä teema tai teemoja, joihin haluatte
syventyä, niin voitte siirtyä suoraan seuraavaan vaiheeseen, eli tarkastelutason valintaan.
Jos teillä ei ole vielä valmiiksi mietittyä teemaa, niin voitte valita yhden seuraavista neljästä teemasta:
Työ ja toimeentulo

Demokratia ja osallisuus

Kasvu ja edistys

Maapallon kantokyvyn rajat

Nämä teemat on valittu Tulevaisuuspäivän teemoiksi, koska ne laajuudessaan kattavat
tulevaisuutemme ydinkysymykset. Teemoja kannattaa kuitenkin tulkita löyhästi. Teemat
pohjautuvat Sitran Seuraava erä -visiotyöhön. Sitra on julkaissut kustakin teemasta visioraportin ja
runsaasti muuta materiaalia, joita voi halutessaan hyödyntää työmateriaalina.
Kaikki teemat ovat laajoja ja ne mahdollistavat monia erilaisia lähestymistapoja tai näkökulmia.
Niiden tarkoituksena ei olekaan sulkea mitään tarkastelun ulkopuolella, vaan päinvastoin toimia
virikkeenä ja lähtölaukauksena kiinnostaville tulevaisuuspohdinnoille. Laajat ylätason teemat
mahdollistavat myös sen, että opettaja voi rajata aiheen niin, että se sopii eri ikäisille lapsille ja
nuorille alakoulusta lukioon.
Teemat on esitelty yksityiskohtaisemmin liitteessä 1.
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1.2

Valitse tarkastelutaso

Seuraavaksi valitaan yksi tarkastelutaso, josta valittua teemaa tarkastellaan:




Oma, henkilökohtainen tulevaisuus (mikrotaso)
Lähiyhteisön ja -ympäristön tulevaisuus (mesotaso)
Globaali, maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuus (makrotaso)

Tarkastelutasoja on mahdollista myös yhdistää toisiinsa, ja pohtia esimerkiksi jokaisen oppilaan
omaa paikkaa oman lähiyhteisön tulevaisuudessa.
Tarkastelutasoa valittaessa kannattaa kuitenkin muistaa, että oppilailla olisi hyvä olla jonkinlainen
henkilökohtainen suhde tarkasteltavaan aiheeseen. Erityisesti nuorempien lasten on helpompi
hahmottaa tulevaisuutta oman itsen ja lähiympäristön kautta, kun taas vanhemmat oppilaat voivat
pohtia tulevaisuutta jo globaalissakin perspektiivissä.

Esimerkiksi äänestämisen erilaiset muodot eivät välttämättä aukea samalla tavalla
alakoululaisella kuin lukiolaiselle, mutta alakoululaistenkin kanssa demokratiaa ja osallisuutta
voi lähestyä esimerkiksi pohtimalla sitä, miten he voivat tai haluaisivat voida vaikuttaa
esimerkiksi omassa kouluyhteisössään.

1.4 Valitse tulevaisuushorisontti
Lopuksi valitaan tulevaisuushorisontti eli kuinka pitkälle tulevaisuutta halutaan pohtia - esimerkiksi
2030, 2050 tai 2070.
Tulevaisuushorisontin hahmottaa kenties parhaiten ajattelemalla ajassa taaksepäin: kuinka paljon
maailma on muuttunut vuodessa, kymmenessä vuodessa tai sadassa vuodessa.

Kuinka vanhoja oppilaat ovat itse vuonna 2030, 2050 tai 2070?
Miten maailma on muuttunut 10, 30 tai 50 vuodessa? Tätä voidaan pohtia esimerkiksi
historian tunnilla tai kotitehtävänä haastattelemalla vanhempia tai isovanhempia.
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2. VAIHE: TULEVAISUUKSIEN TARKASTELU
(~35 % käytettävissä olevasta työajasta)

Tavoite: Toisessa vaiheessa kartoitetaan tulevaisuuden muotoutumiseen
tässä ajassa vaikuttavia erilaisia muutosvoimia. Samalla tutustutaan
käsitteisiin heikko signaali, trendi, megatrendi sekä musta joutsen.
Työskentelymuoto: Yksilötyöskentely, pienryhmät tai koko luokka
Tarvittavat materiaalit: Vapaavalintainen tapa bongata muutosvoimia,
Tulevaisuusratas-työpohja, post it-lappuja
Toteuta esimerkiksi näin:
● Esittele oppilaille erilaiset muutosvoimat ja opasta niiden
bongaamiseen
● Käyttäkää tarpeeksi aikaa muutosvoimien etsimiseen
● Kootkaa kerätyt muutosvoimat Tulevaisuusratas-työpohjaan (Kts.
liite 2, jossa esimerkki toimintaympäristön skannauksesta)

2.1 Ympäristön skannaus
Emme voi ennustaa tulevaisuutta, mutta voimme tunnistaa nykyhetkestä tietynlaisia muutosvoimia,
jotka vaikuttavat tulevaisuuden muotoutumiseen. Näitä muutosvoimia ovat heikot signaalit, trendit,
megatrendit ja mustat joutsenet, joita tarkastellaan lähemmin seuraavissa kappaleissa.
Muutosvoimia voi bongata tarkkailemalla ympäristöä ja ajankohtaista keskustelua mitä
yhteiskunnassa tapahtuu. Tätä kutsutaan toimintaympäristön skannaukseksi.

Muutosvoimien keräämisen voi aloittaa myös etukäteen ennen
oppitunteja esimerkiksi kotona.
Skannausvaiheen aikana etsitään ja tunnistetaan siis erilaisia nykyhetkessä vaikuttavia
muutosvoimia, jotka voivat olla merkittäviä valitun tulevaisuusteeman kannalta. Erilaisia
muutosvoimia – isoja ja pieniä – voi löytää mistä vain, kunhan muistaa pitää silmät auki ja tarkkailla
ympäristöä tulevaisuudentutkijan silmälasein!

Tässä vaiheessa muutostekijöitä kannattaa kerätä mahdollisimman paljon, tulkinnan ja
arvioinnin vuoro on vasta myöhemmin. Teeman kannalta oleellisia muutostekijöitä voidaan
pohtia myös eri oppiaineiden tunneilla ja näkökulmista.
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Skannauksen
jälkeen
löydetyt
muutosvoimat
kootaan
yhdessä
Tulevaisuusratas-pohjaan. Aina ei ole
helppo erottaa onko kyseessä heikko
signaali, trendi, megatrendi vai musta
joutsen, mutta älkää antako sen hidastaa
työskentelyä, sillä pääasia on, että olette
tunnistaneet tulevaisuuden kannalta
merkittävän muutosvoiman!

Tulevaisuusratas-työpohja
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2.2 Heikot signaalit
(todennäköisyys pieni – vaikutus pieni)
Heikko signaali = tapahtuma tai ilmiö, jota voidaan pitää ensimmäisenä ilmauksena
muutoksesta tai uudesta kehityskulusta.

Heikot signaalit ovat mahdollisen muutoksen ensimmäisiä ilmentymiä,
ensioireita tai aikaista informaatiota. Heikko signaali voi olla kokonaan
uutta tietoa, mutta se voi olla jo entuudestaan tuttu asia, jota aletaan
soveltaa uudella tavalla tai uudenlaisessa ympäristössä. Ajan kuluessa
heikko signaali voi vahvistua trendiksi ja edelleen megatrendiksi – tai
sitten se hiipuu pois ennen kuin siitä kehittyy mitään merkittävää.
Heikkojen signaalien tunnistaminen ei ole aina yksiselitteistä. Heikon signaalin bongaamiseen
erikoistunut futuristi Elina Hiltunen on kuitenkin vinkannut, että heikon signaalin tunnistaa usein
siitä, että se yllättää, shokeeraa, naurattaa, puistattaa tai herättää jonkin muun yhtä voimakkaan
reaktion. Jos löytämäsi tiedon hippunen vaikuttaa mielestäsi itsestään selvältä tai tylsältä, niin
kyseessä ei ehkä sittenkään ole heikko signaali ja sinun kannattaa jatkaa etsimistä.
Esimerkkejä ajankohtaisista heikoista signaaleista
● Lentomatkailun kasvava boikotoiminen (https://www.hs.fi/ulkomaat/art2000005613110.html )
● Plogging eli lenkkeilyn ja roskien keräilyn yhdistäminen
(https://www.apu.fi/artikkelit/plogging-on-uusi-urheiluvillitys-nyt-voit-kohottaa-kuntoa-jatehda-samalla-hyvaa-ymparistolle )
● Tekoäly-terapeutti auttaa masennuksesta kärsiviä
(http://www.businessinsider.com/stanford-therapy-chatbot-app-depression-anxietywoebot-2018-1?r=US&IR=T&IR=T )
● Mustavalkosokea cyborg-taiteilija pystyy aivoihin asennetun implantin avulla kuulemaan
värejä, mukaanlukien infrapuna- ja ultraviolettisäteilyn
(https://www.ted.com/talks/neil_harbisson_i_listen_to_color )
Esimerkki historiallisista heikoista signaalista, joka on ollut ensimmäisiä merkkejä suuresta
muutoksista:
●

Vuoden 2006 presidentinvaaleissa hieman yli prosentin kannatusta nauttineiden
Perussuomalaisten ehdokas Timo Soini sai lähes 3,5 prosentin kannatuksen. Tuolloin Soinin
kannatus ei noussut merkittäväksi uutiseksi, mutta jälkikäteen tarkasteltuna se voidaan
nähdä ensimmäisenä ilmauksena alkavasta kehitystrendistä, jonka seurauksena
oikeistopopulistiset puolueet ovat viime vuosina nousseet merkittävään asemaan ympäri
Eurooppaa.
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Mistä voi bongata heikkoja signaaleja?
Heikkoja signaaleja voi löytää mistä vain tarkkailemalla ympäröivää maailmaa. Heikkoja signaaleja
voi bongata fyysisestä ympäristöstä (muutokset luonnossa), yhteiskunnallisesta kehityksestä (uudet
ilmiöt), ihmisten käyttäytymisestä (uudet käyttäytymismallit), teknologisesta kehityksestä
(teknologiset innovaatiot), tieteestä (uusi tieto) ja mistä vaan ympäröivästä maailmastamme.
Innostusta heikkojen signaalien bongaukseen voi hakea esimerkiksi futuristi Elina Hiltusen
ylläpitämältä Instagram-tililtä futureweaksignals, jonne hän kerää havaitsemiaan heikkoja signaaleja.
ESIMERKKI: Hauska tapa kerätä heikkoja signaaleja on pyytää oppilaita ennakkotehtävänä
ottamaan kännykkäkameroillaan kuvia havaitsemistaan heikoista signaaleista. Nämä otetut kuvat
voi Tulevaisuuspäiväksi koota yhteiseksi kuvashowksi eli ns. Tulevaisuusikkunaksi, joka innostaa
keskustelemaan ja pohtimaan tulevaisuutta.
ESIMERKKI: Heikkoja signaaleja bongaavien pienempien tulevaisuuden tutkijoiden ajattelua voi
viritellä esimerkiksi sukeltamalla salapoliisimatkalle. Salapoliisimatkalla voidaan kuljeskella koulun
käytävillä tai pihalla ja etsiä pieniä vihjeitä. Pihalla oleva roska tai kenkien pohjissa kulkeutunut muta
voivat kertoa ihmeellisiä tarinoita. Kun oppilaat ovat innostuneet etsimään johtolankoja, voidaan
heikkoja signaaleja alkaa etsiä myös esimerkiksi sanomalehtien sivuilta. Eräskin lapsi ajatteli
Tulevaisuuskoulussa olevansa heikkojen signaalien bongari, ja piirsi akvaarion ja suurennuslasin, jolla
tarkastella akvaariosta pienen pieniä heikkoja signaaleja.
ESIMERKKI: Erilaisia tulevaisuuden muutosvoimia voidaan lähestyä alkuun oppilaiden kanssa
esimerkiksi ulkona tai liikuntasalissa erilaisten liikunnallisten tehtävien kautta. Megatrendikäsitteeseen voidaan tutustua liikkumalla isosti ja järkkyvästi, kun taas heikot signaalit voivat pieninä
sähikäisinä liikkua hyvinkin vikkelästi ja niitä on vaikea ottaa kiinni. Tulevaisuuskoulussa
megatrendin, trendin, heikkojan signaalien ja mustan joutsenen käsitteisiin on tutustuttu esimerkiksi
tutun “hedelmäsalaatti”-leikin avulla. Lapset jaetaan käsitteiden mukaisesti osa megatrendeiksi,
trendeiksi ja heikoiksi signaaleiksi, jotka aina oman käsitteen kuultuaan vaihtavat ringissä paikkaa ja
keskellä olija pyrkii pääsemään takaisin piiriin. “Hedelmäsalaatti”-leikin tapaisesti kaikki osallistujat
ringissä vaihtavat paikkaa, kun keskellä olija huutaa “musta joutsen”!

12

2.3 Trendit
(todennäköisyys melko suuri – vaikutus melko suuri)
Trendi = pitkän ajanjakson kuluessa tapahtuva muutos johonkin tiettyyn, selkeästi
näkyvissä olevaan suuntaan.
Trendi on pidemmän ajanjakson kuluessa tapahtuva yleinen
kehityssuunta. Trendi on siis sellainen piirre nykyhetkessä, joka voi jatkua
tulevaisuudessa sellaisella tavalla, että sitä on suhteellisen helppo jäljittää
tai ennakoida. Trendiä voi kuvailla esimerkiksi suuntaukseksi, virtaukseksi
tai muutoksen kaavaksi.
Trendit eivät ole kuitenkaan kestoltaan yhtä pitkiä ja vaikutuksiltaan yhtä laajoja kuin megatrendit
(kts. seuraava kohta). Siinä missä megatrendin voidaan olettaa jatkuvan samanlaisena pitkälle
tulevaisuuteen, trendit voivat loppua tai muuttua. Toisaalta trendi voi myös vahvistua, tai useampi
trendi yhdistyä megatrendiksi.
Esimerkkejä ajankohtaisista trendeistä:
● Naisten huonoon kohteluun puuttuva #metoo-kampanjointi ja keskustelu, joka alkoi yhden
naisen ulostulosta.
● Hyönteisten hyödyntäminen ravinnoksi yhä laajenevissa määrin, esim. meiltäkin löytyy
kaupoista sirkkaleipää ja sirkkaproteiinipatukoita.
● Keski-Euroopassa havaittu lintujen määrän raju vähentyminen, kun maanviljelyn
myrkytysaineet ovat tappaneet niiden ravinnoksi syömiä hyönteisiä.
Nämä ovat kaikki ajankohtaisia liikevoimia, mutta vielä ei voida sanoa, tulevatko ne jatkumaan,
vahvistumaan vai kenties päättymään. Näillä kehityssuunnilla ei myöskään ole yhtä suurta globaalia
merkitystä kuin megatrendeillä.
Mistä voi bongata trendejä?
Myös trendejä voi löytää kaikkialta meitä ympäröivästä maailmasta: fyysisestä ympäristöstä
(muutokset luonnossa), yhteiskunnallisesta kehityksestä (uudet ilmiöt), ihmisten käyttäytymisestä
(uudet käyttäytymismallit), teknologisesta kehityksestä (teknologiset innovaatiot), tieteestä (uusi
tieto) ja niin edelleen. Trendejä voi ja kannattaa etsiä myös erilaisista tilastoista, joita saatavilla
esimerkiksi Tilastokeskuksen ja Findikaattorin sivuilla.
Trendeistä on olemassa erilaisia valmiita listauksia, joita voitte hyödyntää työskentelyssä,
esimerkiksi:
●
●

Iso-Britannian innovaatiorahasto Nesta on koonnut listauksen vuoden 2018 keskeisistä
trendeistä: https://www.nesta.org.uk/2018-predictions
Suunnittelukonsuttiyhtiö Fjord on koonnut vastaavan listan vuoden 2018 avaintrendeistä:
https://trends.fjordnet.com/?/
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2.4 Megatrendit
(todennäköisyys erittäin suuri – vaikutus erittäin suuri)
Megatrendi = kehityksen suuri linja, ilmiöistä koostuva tunnistettava yhtenäinen
kokonaisuus, jolla on selkeä kehityssuunta.
Megatrendit ovat muutosvoimista vahvimpia ja ne vaikuttavat
merkittävällä tavalla tulevaisuuden muotoutumiseen ja sen suuntaan. Ne
ovat kestoltaan pitkiä, jopa vuosikymmenien pituisia. Megatrendit ovat
helposti tunnistettavissa ja niillä on selkeä kehityssuunta, jonka voidaan
olettaa jatkuvan samansuuntaisena myös tulevaisuudessa. Megatrendien
vaikutus on paitsi vahva, mutta myös laaja: yksi megatrendi voi vaikuttaa
samaan aikaan moniin eri asioihin, ilmiöihin tai kehityssuuntiin.
Esimerkkejä ajankohtaisista megatrendeistä:
 Maapallon demografinen kehitys polarisoituu, kun toisaalta globaalissa etelässä työikäisen
väestön määrä kasvaa samalla kun esim. Euroopassa väestö vanhenee ja vähenee.
 Tekoälyn ja muun älykkään teknologian integroituminen yhä arkipäiväisemmäksi osaksi
ihmisten elämää.
 Kaupungistuminen jatkuu ja on arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä 60 % maailman
väestöstä asuu kaupungeissa.
 Ihmiskunnan aiheuttama vaikutus maapalloon on kasvamassa niin suureksi, että on alettu
puhua jo uudesta geologisesta kaudesta: antroposeenistä.
Megatrendejä on maailmassa lukuisia, ja ne voivat olla myös keskenään ristiriitaisia. Esimerkiksi
väestönkasvusta valtaosa tulee tapahtumaan Aasiassa ja Afrikassa, mikä kätkee alleen toisen,
vastakkaisen megatrendin: väestön vanheneminen ja väheneminen läntisissä teollisuusmaissa kuten
Suomessa.
Vaikka megatrendit ovat maailmanlaajuisia, voivat ne vaikuttaa samaan aikaan monin eri tavoin:
esimerkiksi urbanisaation vaikutukset tuntuvat hyvin eri tavoin eri puolilla maailmaa toisten alueiden
ollessa muuttoliikkeiden nettovoittajia ja toisten häviäjiä.
Mistä voi bongata megatrendejä?
Myös megatrendejä voi löytää kaikkialta meitä ympäröivästä maailmasta: fyysisestä ympäristöstä
(muutokset luonnossa), yhteiskunnallisesta kehityksestä (uudet ilmiöt), ihmisten käyttäytymisestä
(uudet käyttäytymismallit), teknologisesta kehityksestä (teknologiset innovaatiot), tieteestä (uusi
tieto) jne. Megatrendejä on helppo havaita seuraamalla uutisia ja ylipäätään ympäröivää
ajankohtaiskeskustelua, sillä monet päivittäin uutisoidut asiat liittyvät usein johonkin vallitsevaan
megatrendiin.
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Megatrendeistä on olemassa lukuisia erilaisia listauksia, joita voitte hyödyntää työskentelyssä:
●

Sitra on koonnut kattavan suomenkielisen kokoelman megatrendeistä ja trendeistä.
Megatrendikoosteen voi ladata netistä tai ne voi tilata pelikorttimuodossa ilmaiseksi
Sitralta. https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/

●

Ministeriöiden yhdessä valmistelemat globaalin toimintaympäristön muutostekijät
esittelevät päättäjille ja kansalaisille tulevaisuuden keskeisiä muutoksia ja epävarmuuksia.
http://vnk.fi/tulevaisuustyo/muutostekijakortit

●

Saksalainen ennakointikonsultointiyritys Z-Punkt on koonnut listauksen megatrendeistä:
http://www.z-punkt.de/en/themen/artikel/megatrends

●

Brittiläinen konsultointiyritys PwC on koonnut listan megatrendeistä
https://www.pwc.co.uk/issues/megatrends.html

Lisää erilaisia trendi- ja megatrendilistauksia löytyy internetistä hakemalla.
Kannattaa kuitenkin suhtautua erilaisiin listauksiin lähdekriittisesti.
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2.5 Mustat joutsenet
(todennäköisyys erittäin pieni – vaikutus erittäin suuri)
Musta joutsen = yllättävästi ilmaantuva epätodennäköinen muutostekijä, jolla on
merkittävät vaikutukset ja joka muuttaa tapahtumien kehityskulun äkillisesti
epävarmaksi.

Musta joutsen on äärimmäisen epätodennäköinen tapahtuma, jonka
vaikutus on toteutuessaan erittäin suuri. Mustan joutsenen vaikutukset
voivat olla joko toivottavia tai epätoivottavia – tai molempia riippuen
näkökulmasta.

Esimerkkejä kansainvälisistä mustista joutsenista:
● Vuonna 2007 alkunsa saanut kansainvälinen finanssikriisi
● Iso-Britannian päätös erota EU:sta
● Donald Trumpin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi
● 11.9.2001 terrori-iskut Yhdysvalloissa
Finanssikriisiä ja 9/11-terrori-iskuja tuskin kukaan pitää positiivisena tapahtumana, mutta Brexitin tai
Trumpin valinnan kohdalla syntyy hajontaa riippuen siitä kenen mielipidettä kysyy.
Esimerkkejä Suomen historian mustista joutsenista:
● Venäjän bolsevikkivallankumousta (mitä ilman emme olisi viime vuonna viettäneet
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta)
● Talvisodan syttyminen (mihin ei uskottu Suomessa senkään jälkeen kun neuvottelut
Neuvostoliiton kanssa olivat katkenneet vain viikkoja ennen Mainilan laukauksia)
● Lordin vuoden 2006 Euroviisu-voitto (sitä veikkaamalla olisi saanut rahansa takaisin
kansainvälisiltä vedonvälitysfirmoilta jopa 50-kertaisena)
Mustiin joutseniin liittyykin usein ihmismielelle tyypillinen piirre välttää ajattelemasta
epätodennäköisiä ja epämiellyttäviä vaihtoehtoja. Olivatko esimerkiksi talvisodan syttyminen,
finanssikriisi tai Trumpin valinta todellakin vaikeasti ennakoitavia mustia joutsenia vai sittenkin
omasta haluttomuudestamme tunnustaa itsellemme epämiellyttävän vaihtoehdon mahdollisuus?
Kuitenkin myös epämiellyttävien ja epätodennäköisten vaihtoehtojen olemassaolon tunnistaminen,
tutkiminen ja niihin varautuminen on tarpeellista. Onhan meillä kotonammekin palovaroitin vaikka
tulipalon todennäköisyys on erittäin pieni – palon syttyessä vahingot ovat kuitenkin mahdollisesti niin
suuret, että siihenkin vaihtoehtoon kannattaa olla varustautunut.
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Mustan joutsenen käsitteen historia juontaa juurensa 1500-luvun Eurooppaan,
missä mustaa joutsenta käytettiin vertauskuvana jollekin, mitä ei ollut olemassa, koska kaikki
siihen asti tavatut joutsenet olivat aina olleet valkoisia. Tämä käsitys kuitenkin romuttui,
kun 1600-luvun lopulla Australiaa kartoittaneet eurooppalaiset tukimusmatkailijat
törmäsivätkin hämmästyttävään näkyyn; joutseniin, jotka olivatkin mustia. Tämä yksi
havainto mustista joutsenista (Cygnus atratus) romutti kertaheitolla siihen asti
vallinneen käsityksen kaikkien joutsenten valkoisuudesta.

ESIMERKKI: Eri käsitteitä voidaan lähestyä myös tarinallisesti kuvitteellisten hahmojen kautta.
Esimerkiksi Tulevaisuuskoulussa on lasten kanssa seikkaillut tohelo ja huolimaton, kaikki paikat
sikin sokin jättävä ikuinen yllättäjä, Musta Joutsen. Mustan Joutsenen on hahmona hyvä painottaa
olevan ennemminkin kaoottinen ja hajamielinen, kuin liian jännittävä ja pelottava.
Tulevaisuuskoulussa Musta Joutsen saattaa tauon aikana vierailla luokassa ja pistää kaikki paikat
sikin sokin. Usein lapset löytävät Mustan Joutsenen jäljiltä jännittäviä arvoituksia, joiden kautta
avautuu uusia seikkailuja!
ESIMERKKI: Pienimpien tulevaisuuden tutkijoiden kanssa voi esimerkiksi mustan joutsenen
käsitettä lähestyä ensin arkisten tapahtumaketjujen kuvittelun kautta. Miten yleensä kotona
iltarutiinit hoidetaan ja niiden voisi ennakoida tapahtuvan myös tänään tai huomenna? Mitä
yllättävää ja ennakoimatonta voisi tapahtua, jotta tämä tapahtumaketju ei toteutuisikaan? Kenellä
on villein idea ja voisiko se joskus toteutua?

Keskusteltavaa







Keksittekö lisää esimerkkejä heikoista signaaleista, jotka ovat kasvaneet ajan kuluessa
merkittäviksi muutosvoimiksi?
Keksittekö lisää esimerkkejä heikoista signaaleista, jotka ovat hiipuneet pois ilman, että
niistä olisi kehittynyt mitään merkittävää?
Keksittekö lisää esimerkkejä heikoista signaaleista, mitkä ovat seurausta siitä, että
jotakin entuudestaan tuttua asiaa on alettu soveltaa uudessa paikassa tai uudella tavalla?
Mihin yllättävään tai hämmentävään tietoon olette törmänneet omassa elämässänne
hiljattain? Jotain mikä nauratti tai epäilytti ettekä oikein tienneet mitä se merkitsee?
Keksittekö lisää esimerkkejä maailmaa yllättäen mullistaneista mustista joutsenista?
Maailmalla? Suomessa? Omassa elämässä?
Mitkä voisivat olla oman tulevaisuusteemanne kannalta mahdollisia mustia joutsenia?
Miksi niiden todennäköisyys on pieni, mutta vaikutus suuri? Voiko niihin varautua?
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3. VAIHE: TULEVAISUUKSIEN TULKINTA
(~35 % käytettävissä olevasta työajasta)
Tavoite: Kerättyjen muutosvoimien pohjalta hahmotetaan toivottavia,
epätoivottuja ja todennäköisiä tulevaisuuksia
Työskentelymuoto: pienryhmät
Tarvittavat materiaalit: Tulevaisuustaulukko-työpohja
Toteuta esimerkiksi näin:
● Katso liitteestä 3. esimerkki valmiiksi täytetystä tulevaisuustaulukosta
● Käykää yhdessä läpi käsitteet toivottava, epätoivottu, todennäköinen
tulevaisuus
● Esittele oppilaille tulevaisuustaulukko ja sen eri näkökulmat
● Täyttäkää taulukkoa rivi kerrallaan miettien aiheenne toivottavaa,
epätoivottua ja todennäköistä tulevaisuutta

Kolmannessa työvaiheessa siirrytään pohtimaan, miten edellisessä
vaiheessa kerätyt muutosvoimat vaikuttavat tulevaisuuden
muotoutumiseen. Muutostekijöitä kartoitettiin nykyhetkestä ja nyt on
aika siirtyä tulevaisuushorisontin toiseen päähän eli valitsemaanne
vuoteen, esimerkiksi 2030, 2050 tai 2070.

Minkälaiset tulevaisuudet ovat tuolloin mahdollisia? Ovatko toiset tulevaisuudet
todennäköisempiä kuin toiset? Entä mikä on tulevaisuuksista toivottavin?
Minkälaista tulevaisuutta ette missään tapauksessa toivoisi?
Miksi ja kenen kannalta?

Erilaisten tulevaisuusvaihtoehtojen kuvittelun apuna käytetään tulevaisuustaulukkoa.
Tulevaisuustaulukko on työkalu, joka auttaa konkretisoimaan erilaisten tulevaisuuksien kuvittelua.
Työskentelyn helpottamiseksi vaihtoehtoiset tulevaisuudet on tässä tapauksessa rajattu
toivottavaan, epätoivottuun ja todennäköiseen tulevaisuuteen. Tulevaisuustaulukko auttaa
tarkastelemaan näitä tulevaisuuksia eri näkökulmista, jotka tässä tapauksessa ovat: yhteiskunta,
talous, ihmiset, teknologia ja ympäristö.
Tulevaisuustaulukon käyttö on helppoa ja hyödyllistä, vaikka se aluksi voi näyttääkin
monimutkaiselta!
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Tulevaisuuksien luokittelu toivottavaan, epätoivottuun ja todennäköiseen
helpottaa erilaisten vaihtoehtojen kuvittelua, mutta se ei ole välttämätöntä.
Voitte myös vapaasti keksiä ensin erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja
(esim. tulevaisuudet A–C) ja vasta sen jälkeen keskustella, mitkä niistä ovat
mielestänne toivottavia, epätoivottuja ja todennäköisiä.

Vaihtoehtojen hahmottaminen tulevaisuustaulukon avulla
(Kts. esimerkki taulukon täyttämisestä liitteestä 3.)
Tulevaisuustaulukossa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia tarkastellaan viiden eri näkökulman kautta:
1. Yhteiskunta: yhteiskunnallisen kehityksen puitteet ja periaatteet
2. Talous: talouden merkitys, miten talous toimii, minkälaisille periaatteille se rakentuu
3. Ihmiset: ihmisten väliset suhteet, elämä, toimeentulo, terveys
4. Teknologia: teknologinen kehitys ja innovaatiot, teknologian rooli ja merkitys
5. Ympäristö: ympäristön tila, ympäristön rooli ja merkitys
Esimerkiksi koulun tulevaisuutta v.2030 ei voi ymmärtää pohtimalla ainoastaan fyysistä
koulurakennusta (ympäristö), vaan on tärkeää ottaa huomioon myös mitä siellä opetetaan
(yhteiskunta), miten opetetaan (teknologia), kenelle opetetaan (ihmiset) ja minkälaisilla resursseilla
(talous).

Tulevaisuustaulukko-työpohja

19

Tulevaisuustaulukkoa voidaan täyttää rivi (eli yksi näkökulma) kerrallaan tai vapaavalintaisessa
järjestyksessä. Tavoitteena on, että jokaiselle näkökulmalle kuvitellaan toivottava, ei-toivottava ja
todennäköinen tulevaisuusvaihtoehto. Vaihtoehtojen kuvittelun pohjana käytetään aiemmin
kerättyjä muutosvoimia (heikot signaalit, trendit, megatrendit, mustat joutsenet). Miten nämä
vaikuttavat tulevaisuuden muodostumiseen? Tässä vaiheessa ei kannata rajoittaa mielikuvituksen
käyttöä, vaan tuoda esiin villeimmätkin ideat!
Esimerkiksi koulun v.2030 yhteiskunnallisille puitteille mietitään toivottava, epätoivottu ja
todennäköinen tulevaisuus.

Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien määrä on loputon. Tulevaisuustaulukon loppuessa
voitte ottaa apuun post-it-lappuja ja ottaa vaikkapa leikkimielisen kilpailun siitä,
kuinka monta vaihtoehtoa pystytte kuvittelemaan.

ESIMERKKI: Alakoululaisten kanssa voi käyttää pitkin tutkimusmatkaa peukkuäänestyksiä, jolloin
lapset voivat ilmaista mielipiteensä (peukku ylös, keskelle tai alas) erilaisista vaihtoehtoisista
tulevaisuuksista. Tämä toimii myös matkan lopussa hyvänä virikkeenä jatkokeskusteluille esimerkiksi
siitä, miten kukakin lähtisi toimimaan erilaisia tulevaisuuskuvia edesauttaakseen tai välttääkseen.

ESIMERKKI: Tulevaisuustaulukko on tekijöidensä näköinen. Pienimmille tulevaisuustaulukon
käyttäjille voidaan tehdä valmiiksi väittämiä vaikkapa koulun tulevaisuudesta. Esimerkiksi
Tulevaisuuskoulussa alakouluikäisten kanssa nämä eri taulukon sarakkeiden väittämät on usein
koodattu eri värisillä A4-lapuilla. Esimerkeillä täytetystä tulevaisuustaulukosta lapset ovat jokainen
valinneet jokaisesta värisarakkeesta yhden väittämän ja muodostaneet näiden kautta
tulevaisuuskuvan (ks. vaihe neljä). Oppilaita kannattaa kuitenkin aina kannustaa keksimään myös
kokonaan omia vaihtoehtoja, sillä tulevaisuuksien mahdollisuuksien maailmat ovat täynnä mitä
ihmeellisimpiä mahdollisuuksia!
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Keskusteltavaa
●

●

●
●

Miksi jokin tulevaisuus on mahdollinen, mutta ei todennäköinen? Miksi jokin
todennäköinen tulevaisuus on ei-toivottava? Voiko jokin tulevaisuus olla
toivottava muttei mahdollinen?
Miksi jokin tulevaisuus ei ole mahdollinen? Mitkä tekijät tekevät siitä
mahdottoman? Oletko varma, ettet sekoita epätodennäköistä tai epätoivottavaa
tulevaisuutta mahdottomaan tulevaisuuteen?
Keksittekö esimerkkejä tulevaisuuksista, jotka ovat myöhemmin toteutuneet
vaikka niitä on aikanaan pidetty mahdottomina?
Onko tulevaisuusvaihtoehtojen kuvitteleminen helpompaa vai vaikeampaa jos
niitä ei ole luokiteltu etukäteen mahdollisiksi, todennäköisiksi ja toivottaviksi?
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4. VAIHE: TULEVAISUUKSIEN TEKEMINEN
(~20 % käytettävissä olevasta työajasta)
Tavoite: Luoda ryhmän, luokan tai koulun yhteinen visio toivottavasta
tulevaisuudesta sekä pohtia miten itse voi edesauttaa vision toteutumista.
Työskentelymuoto: Pienryhmät tai koko luokka
Tarvittavat materiaalit: Vapaavalintainen, riippuen miten haluaa visiot
esittää
Toteuta esimerkiksi näin:
● Käykää yhdessä läpi vision käsite
● Laatikaa visiot valitsemallanne toteutustavalla
● Pohtikaa minkälaisia konkreettisia askelia teidän tulee tehdä, jotta
visio lähtee toteutumaan
● Jakakaa visiot sosiaalisessa mediassa tunnuksilla #tulevaisuuspäivä
ja/tai #munvisio

Vision laatiminen ja jakaminen
Kun olette määrittäneet toivottavan tulevaisuuden, on aika
luoda yhteinen visio. Visio on kuvaus tavoitetilasta, jossa
halutaan olla valitun tulevaisuushorisontin päässä eli valittuna
vuonna 2030, 2050 tai 2070.
Visio on aina kollektiivisesti luotu laajempi näkemys yhteisesti
toivottavasta tulevaisuudesta. Tämän vuoksi olisi hyvä luoda
visiot isommissa ryhmissä kun edelliset työskentelyvaiheet on
toteutettu, jotta oppilaat pääsevät keskustelemaan erilaisista
toivotuista tulevaisuuksista.
Muistilista visiolle
 visio on konkreettinen ja kuvaileva, muttei liian yksityiskohtainen
 visio on yhtenäinen, looginen ja realistinen kokonaisuus
 visio joustaa nopeasti muuttuvassa maailmassa
 visio innostaa kaikkia toimimaan tavoiteltuun suuntaan
Vision voi esittää millaisessa muodossa haluaa esim. hyödyntäen taiteellisia, draamallisia tai
audiovisuaalisia menetelmiä – tai yhdistellä niitä kaikkia. On tärkeää, että yhdessä luodun vision
esittelylle varataan tarpeeksi aikaa ja kaikki osallistujat saavat kiitosta ja huomionosoituksia
yhteisestä luomuksesta.
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Jakakaa lopputuloksena syntyneet visiot myös muiden Tulevaisuuspäivää viettävien koulujen ja
oppilaiden nähtäville sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #tulevaisuuspäivä tai #munvisio.
Lopuksi on vielä hyvä pohtia ja koota yhteen, miten jokainen voi vaikuttaa itse tai miten voitte toimia
yhdessä, jotta visionne toivottavasta tulevaisuudesta voi toteutua. Tavoitteena on tulevaisuuden
tutkimusmatkan jälkeen päätyä luottavaiseen ja toimintaan kannustavaan lopputulemaan, josta
jokaisen osallistujan on hyvin mielin ja luottavaisesti hyvä jatkaa eteenpäin.

Lopuksi on aika juhlistaa hienoa tulevaisuuden tutkimusmatkaa ja antaa
arvostusta yhdessä kuljetulle matkalle. Tulevaisuuden tutkimusmatkoilla ei voi
korostaa liikaa leikillisyyttä, luovuutta, yhteistä tekemistä ja jokaisen työpanoksen
saamaa huomiota ja arvostusta. Meidän jokaisen kädenjälki ja osallisuus ovat
tulevaisuuden muotoutumisen kannalta olennaisen tärkeää, ja sen takia
voittekin lopuksi antaa itsellenne oikein suuret aplodit
onnistuneesta tutkimusmatkasta!

Keskusteltavaa
●

●
●
●
●

Miten visionne poikkeaa nykytilasta? Minkälaisia askeleita nykytilassa pitäisi
alkaa ottaa kohtia visiotanne - yksilötasolla, koulutasolla, laajemmin
yhteiskunnassa?
Onko visio yhteinen? Tuntevatko kaikki kuuluvansa mukaan? Kokeeko joku
jäävänsä sen ulkopuolelle?
Oliko yhteisen tulevaisuusvision luominen helppoa? Minkälaisia tunteita ja
ajatuksia se herätti?
Mikä on visionne tärkein sanoma? Miten tiivistäisitte sen muutamalla lauseella tai
yhdellä kuvalla?
Miten visiosta voi tehdä totta? Minkälaisia tekoja ja valintoja voitte tehdä
edistääksenne vision toteutumista? Minkälaisia esteitä vision toteutumiselle voi
olla?
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LOPPUSANAT
Toivottavasti tutkimusmatkanne tulevaisuuksiin on ollut innostava ja uusia ajatuksia herättelevä.
Kokemuksemme mukaan tulevaisuuksien ihmeellinen, innostava ja mahdollisuuksia täynnä oleva
maailma tempaa mukaansa tulevaisuuksien tutkijat ikään katsomatta.
Jos et ehdi testailla tulevaisuuksien tutkimista varsinaisena Tulevaisuuspäivänä, niin oppimateriaalit
jäävät Tulevaisuuspäivän nettisivuille vapaasti hyödynnettäväksi myöhemminkin.
Jos innostuit tulevaisuuksien tutkimisesta ja haluat syventyä tulevaisuuspedagogiikkaan laajemmin,
ole yhteydessä meihin.
Tulevaisuuskoulu on erikoistunut varhaiskasvatuksessa sekä ala- ja yläkouluissa tehtävään
tulevaisuuskasvatustyöhön. Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus on erikoistunut
lukioissa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa tehtävään tulevaisuusopetus- ja ohjaustyöhön. Molemmat tahot tarjoavat opettajille koulutusta tulevaisuuspedagogiikkaan.
Otto Tähkäpää
Tulevaisuuskoulu
puh. 044 305 2174
otto(a)tulevaisuuskoulu.fi
Twitter: @OttoThkp
www.tulevaisuuskoulu.fi
Laura Pouru
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
puh. 050 329 0711
laura.pouru(a)utu.fi
Twitter: @LPouru
www.unescochair.utu.fi Unesco Chair in Learning Society & Futures of Education
http://osata.fi/ OSATA - Osaamispolkuja tulevaisuuteen ammattiopistoissa
http://tulevaisuusohjaus.fi/ Tulevaisuusohjaus - Työkaluja omaan tulevaisuuspolkuun
Jos haluat olla mukana tulevaisuuspedagogisten menetelmien jatkokehittämisessä kanssamme, voit
jättää yhteystietosi meille Tulevaisuuspäivän nettisivuilta löytyvällä palautelomakkeella. Samalla
lomakkeella voit kertoa kokemuksistasi miten tulevaisuusopetuskokeilut sujuivat.
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Liite 1. Tulevaisuusteemat
Työn ja toimeentulon tulevaisuus
Digitalisaatio ja globalisaatio näyttävät murtavan talouskasvun, tuottavuuden ja ihmisten
hyvinvoinnin välisen yhteyden. Tämän muutoksen suorin yhteiskunnallinen seuraus on, että monien
nykyisten ammattien tarve ja työpaikkojen määrä vähenevät. Näyttää myös selvältä, että talous ja
ihmisten toimeentulo perustuvat tulevaisuudessa entistä vähemmän tavaroiden tuotantoon ja
kulutukseen – ja nykyistä suoremmin ihmisten toimintaan ja vuorovaikutukseen. Ihmisten fyysiseen
työpanokseen ja tavaroiden tuottamiseen liittyviä ammatteja on varmasti tulevaisuudessakin, mutta
digitaalinen murros muuttaa näidenkin ammattien työnkuvia. Työn tulevaisuuteen voi kuitenkin
vaikuttaa. Emme vielä tiedä tuleeko työtä yhtä paljon lisää kuin sitä häviää. Melko varmaa on, että
uusi syntyvä työ vaatii uutta osaamista. Siksi elinikäinen oppiminen on tärkeää. Olemme tilanteessa,
jossa tarve opetella työuran aikana kokonaan uudenlaisia taitoja on nopeasti kasvanut. Miten
oppiminen ja koulutus järjestetään tulevaisuudessa, jotta ihmisillä on uuden työn vaativaa
osaamista?
Lue lisää Sitran Katse ylös kuopasta mahdollisuuksiin -loppuraportista.

Demokratian ja osallisuuden tulevaisuus
Demokratian suuria haasteita kaikkialla ovat eriarvoistuminen ja luottamuksen rapautuminen.
Äänestysprosentit ja puolueiden jäsenmäärät ovat tasaisesti laskeneet. Edessä voi olla autoritäärinen
tulevaisuus – tai jos ihmiset haluavat niin demokratian kulta-aika. Jälkimmäiseen tarvitaan
edistyksellisiä visioita, uudistuvia puolueita ja ihmisten osallistumista. Demokratian päivittäminen on
mahdollista. Äänestäminen vaaleissa ei yksin riitä takaamaan ihmisille osallisuuden kokemusta.
Osallistumisen tapoja on lisättävä, jotta kuulumisen tunne vahvistuu. Rakentava yhteiskunnallinen
keskustelu on demokratian perusedellytys. Ihmisten on pystyttävä käymään sivistynyttä keskustelua
eri lailla ajattelevien kanssa. Miten tulevaisuudessa voidaan kasvattaa ihmisten osallisuutta
demokraattisessa päätöksenteossa?
Lue lisää Sitran Demokratian vaikeuksista kohti tulevaisuuden osallisuutta -raportista.
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Kasvu ja edistys
Teollisen yhteiskunnan aikana talouskasvun hedelmistä pääsivät nauttimaan ihmiset, yritykset ja
valtio. Kasvu toi edistystä, joka tuntui muun muassa parempina koulutusmahdollisuuksina ja
terveydenhuoltona sekä laajempina mahdollisuuksina kuluttaa. Tulevaisuudessa yhteys kasvun ja
hyvinvoinnin välillä ei välttämättä säily ennallaan. Suuria haasteita hyvinvoinnillemme voivat
aiheuttaa esimerkiksi radikaali eriarvoistuminen ihmisten välillä ja ympäristön pilaantuminen.
Maailmassa ei ole yhtään korkean elintason maata, jossa ekologinen jalanjälki tai kansalaisten
kulutusperusteisesti lasketut päästöt henkeä kohden olisivat lähellekään kestävää tasoa. Näin ollen
on aiheellista kysyä: miten varmistamme edellytykset hyvinvoinnin rakentamiselle tulevaisuudessa
maapallon kantokyvyn rajat huomioiden? Milloin yhteiskunta on edistyksen polulla?
Lue lisää Sitran Edistyksen uusi kytkentä -raportista.

Maapallon kantokyvyn rajat
Nykyiset tapamme kuluttaa ja tuottaa eivät ole kestäviä.Jos kaikki maailman ihmiset eläisivät kuten
suomalaiset, tarvittaisiin noin kolmen maapallon luonnonvarat. Jos ihmiskunta jatkaa
luonnonvarojen kuluttamista kuten tähän asti, elinympäristömme on vaarassa muuttua
elinkelvottomaksi. Maapallon kantokykyyn sopeutuminen on koko yhteiskunnan läpileikkaava
haaste ja velvollisuutemme tulevia sukupolvia kohtaan. Muutos elintavoissa ja ihmiskunnan
toiminnassa on välttämätön. Meillä on muutamia vuosia aikaa kääntää päästöt laskuun. Tarvitaan
radikaali suunnanmuutos nykyisistä tavoista tuottaa ja kuluttaa energiaa ja luonnonvaroja. Samalla
pitää huolehtia ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja sopeutumisen kannalta tärkeiden ja
luonnonvaroja tuottavien ekosysteemiemme toimintakyvystä. Niin kauan kuin on toivoa, maailmaa
voidaan muuttaa. Olemmehan jo pysäyttäneet otsonikadon, pidentäneet ihmisten elämää ja saaneet
koulutuksen sekä terveydenhuollon piiriin ison osan maailmasta. Miksei sama voisi tapahtua myös
ilmastonmuutoksen suhteen?
Lue lisää Sitran Uhri, sopeutuja vai ratkaisujen tarjoaja -raportista.
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Liite 2. Esimerkki toimintaympäristön skannaamisesta
Teema: Tulevaisuuden koulu
Tarkastelutaso: Suomi
Tulevaisuushorisontti: 2030
Heikot signaalit:
● teknologiavapaat koulut Piilaaksossa
● etäopetus kyläkoulujen välillä
● kognitiivisten kykyjen parantaminen aivoihin asennettavalla mikrosirulla
● tekoäly opettajana
● Singaporessa jokainen yli 25-vuotias saa 300 euron koulutussetelin
● 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu
Trendit:
● peruskoulujen määrä puolittunut 25 vuodessa
● koulutustason nousu pysähtynyt
● matemaattisten ja vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu
● usko koulutukseen on vahva
● koulutus- ja uravalinnat sukupuolittuneita
● sadoissa kouluissa sisäilmaongelmia
Megatrendit:
● oppimisen digitalisoituminen
● maahanmuutto
● tekoäly korvaa rutiinitehtäviä
● väestön vanheneminen
● kestävä kehitys
● kaupungistuminen
Mustat joutsenet:
● tietojen lataaminen suoraan aivoihin
● koulujen yksityistäminen
● perusopetus muuttuu maksulliseksi
● elinikäinen oppivelvollisuus
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Liite 3. Esimerkki tulevaisuustaulukon täyttämisestä
Vaihtoehtoinen
tulevaisuus/
Näkökulma

Toivottava

Epätoivottu

Todennäköinen

Yhteiskunta

Elinikäistä oppimista
tuetaan myöntämällä
kaikille yli 25-vuotiaille
suomalaisella
vuosittain 500 euron
arvoinen oppimisraha

Yhteiskunnallinen
polarisaatio on
syventynyt, minkä
seurauksena
oppimiserot ovat
kasvaneet ja koulutus
kasaantuu harvoille

Oppivelvollisuusikää
on nostettu vuodella
ja varhaiskasvatus
alkaa jo 5-vuotiaille

Talous

Koulutuksen
rahoitusta on lisätty,
sillä on ymmärretty
että työn ja
teknologian
murroksessa
osaaminen ja
oppiminen ovat
Suomen tärkeimmät
menestystekijä

Väestön
vanheneminen
rasittaa
valtiontaloutta, minkä
takia koulutuksen
rahoitusta on leikattu
edelleen

Koulutuksen rahoitus
ei muutu
merkittävästi, mutta
uudet teknologiat
mahdollistavat
kustannustehokkaam
mat ratkaisut

Ihmiset

Ihmisten usko
koulutukseen hyvän
elämän ja
hyvinvoinnin lähteenä
on vahvistunut ja
elinikäinen oppiminen
on osa kaikkien
suomalaisten elämää

Teknologinen murros
on johtanut
työmarkkinoiden
polarisoitumiseen,
minkä seurauksena
suomalaisten usko
koulutukseen työn ja
toimeentulon
takaajana on
romahtanut

Suomalaisten usko
kouluun ja
koulutukseen on
pysynyt verrattain
korkealla, mutta
koulutuksen tasa-arvo
ei enää toteudu
kaikilla alueilla

Teknologia

Tekoälyllä toimivat
virtuaaliset assistentit
ovat osa koulujen
arkea ja ne tukevat
lasten yksilöllistä
oppimista ja
helpottavat opettajien
työtaakkaa

Uutta teknologiaa on
otettu käyttöön liikaa
ja liian nopeasti,
minkä seurauksena
huonot ja
tarkoituksenmukaiset
laitteet haittaavat
arkea

Teknologia on
mahdollistanut
uudenlaiset ratkaisut,
mutta käytännössä
vain harvoilla
mahdollisuus ja kykyä
hyödyntää niitä

Ympäristö

Virtuaalinen ja lisätty
todellisuus
mahdollistavat ajasta
ja paikasta
riippumattoman
opetuksen minkä

Suomi kaupungistuu
ja väestö pakkaantuu
yhä harvemmille
alueille ja samalla
tiettyjen alueiden
koulujen

Käsitys koulusta
oppimisympäristönä
laajenee ja perinteiset
luokkahuoneet
väistyvät
muunneltavien
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ansiosta esimerkiksi
kyläkouluja voidaan
pelastaa

oppilasmäärät
kasvavat samaan
aikaan kun muualla
kouluja joudutaan
sulkemaan liian
vähäisen
oppilasmäärän takia
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