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Miksi tieto ei 
johtanut 

toimintaan?



Tulevaisuustieto palikkana tai verkostona

Palikka: 

Ennakointi tuottaa tietoa 
tulevaisuudesta esim. 

päätöksentekoon

Skenaariot, trendit, tiekartat jne.

Verkosto:

Ennakointi muokkaa
tulevaisuuskäsitysten verkostoa, 

joka vaikuttaa esim. 
päätöksentekoon

Tulkinta, näkökulmat, toivottavuus

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19322

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19322


Sen sijaan, että 

ruiskutetaan tietoa 

päätöksentekoon…

Tieto päätöksenteossa

https://www.sitra.fi/aiheet/tieto-paatoksenteossa/


Annetaan tiedon, näkemysten, 

sidosryhmien ja päätöksentekijöiden 

hautua keskenään

Tieto päätöksenteossa

https://www.sitra.fi/aiheet/tieto-paatoksenteossa/
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Tulevaisuudesta halutaan 
tietää ja sen halutaan olevan 

nykyhetken jatke

mutta

tulevaisuus on yllättävällä 
tavalla yllättävä.



”Emme ole valmiita siihen, 

mikä on jo tapahtunut” 
Alex Steffen

https://alexsteffen.substack.com/p/were-not-yet-ready-for-whats-already


Normaaliuden kuplan haastaminen

K.C. Green

http://gunshowcomic.com/648


Nyt on tärkeää haastaa 
tulevaisuutta koskevia 

oletuksia



Tulevaisuuksista on useita 
väitteitä ja oletuksia

mutta

niitä esittää rajattu joukko.



Kuvahaku: Future city



Kuka puhuu tulevaisuuksista? Kenen tulevaisuuksista? 
Ketä kuunnellaan? Ketä ei tulevaisuudessa näy? 

Tulevaisuusvalta



Ajatusmallit, 
arvot, asenteet

Näkökulma, 
intressi, positio

Havainnointi

Etsinnän tapa

Fokus

Tulkinta



Nyt on tärkeää 
laajentaa tulevaisuus-

keskustelua



Tulevaisuus tuntuu 
epävarmalta ja jopa 

ahdistavalta

mutta

se muotoutuu nykyhetken 
tekojen päälle



Tulevaisuuteen
vaikuttaminen

Muutoksentekeminen

Tulevaisuusajattelu



Mitä sellaista hyvää on nykyhetkessä

mitä haluat vahvistaa, 

jotta tulevaisuus olisi parempi?



sitra.fi/tulevaisuuspakki



Nyt on tärkeää 
vahvistaa toimijuutta ja 
välttää tulevaisuuksien 

valloittamista



Ennakoinnin kehittämisen keskeiset kysymykset

Osallisuus

Tieto

Osaaminen

Vaikuttavuus

Miten laajennetaan 
tulevaisuus-

keskustelua?

Mitä tavoitellaan ja miten?

Miten vahvistetaan 
toimijuutta?

Miten haastetaan oletuksia 
ja kuvitellaan toisenlaisia 

tulevaisuuksia?



Työpajamenetelmä toisenlaisten tulevaisuuksien rakentamiseen.

tulevaisuustaajuus.fi



Mitä?

Noin 3 tunnin mittainen työpajamenetelmä, joka yhdistää 
tulevaisuusajattelun muutoksentekemiseen. Virittää 
osallistujat pohtimaan tulevaisuutta, joka on 
kuvittelemisen ja tavoittelemisen arvoinen.

Miten?

Menetelmä on kolmiosainen ja sen ytimessä ovat 
tulevaisuusoletusten haastaminen, toivottavien 
tulevaisuuksien kuvittelu ja niiden todeksi tekeminen.

Kenelle?

Kenen tahansa käyttöön ja sovellettavaksi erilaisten 
ryhmien tarpeisiin. Osallistuminen ei edellytä mitään 
aikaisempaa kokemusta ennakoinnista. 



Intro: Miksi
muutoksentekijä tarvitsee

tulevaisuusajattelua?

!

Mitä

jos..?

Haasta olemassa 
olevia oletuksia 
tulevaisuudesta

1

Kuvittele toivottava 
tulevaisuus

2 3

Toimi ja vaikuta 
tulevaisuuteen



Tulevaisuustaajuus-
sivusto
- Alustukset videoituna
- Ohjeistus tehtäviin
- Vetäjän käsikirja
- Diat
- Malli Miroon
- Tulevaisuuskuunnelmat

Materiaalit vetäjän tukena!

Tulevaisuuden tekijän 
työkalupakki
- Paljon erilaisia työkaluja 

tulevaisuusajatteluun yksin tai 
porukalla

- Suurin osa työkaluista 
soveltuu hyvin myös 
käytettäväksi etätyöskentelyyn

Taustaselvitys
- Tulevaisuusajattelun ja 

muutoksentekemisen 
käsitteistöä ja teoriaa

- Tulevaisuustaajuus-
työpajan vaiheiden 
taustoitus



?

Mihin 
Tulevaisuustaajuus 

soveltuu

• Ensimmäinen askel tulevaisuusajatteluun, 
ennakointiin ja muutoksentekemiseen 

• Osaksi visio- ja strategiatyötä

• Osaksi koulutuksia ja opintokokonaisuuksia

• Uusien suuntien ja vaihtoehtojen 
hahmottamiseen 

• Keinoksi tutustua kollegoiden ajatteluun

• Luovuuden ja tulevaisuususkon herättelyyn 



”Oli hyvä saada muistutus siitä, ettei ole yksin 
rakentamassa parempaa tulevaisuutta, vaan 
ympärillä on paljon muita jotka jakavat samoja 
ajatuksia ja arvoja.”

Palaute osallistujalta



sitra.fi

@sitrafund

https://www.instagram.com/sitrafund/
https://www.linkedin.com/company/sitra
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http://www.slideshare.net/SitraFund

