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Tulevaisuusajattelu
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Tulevaisuuksia 
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mutta sitä voi 
ennakoida

mm. mahdollisia, 
todennäköisiä ja 

toivottavia

mm. nykyhetken 
teoilla ja valinnoilla



Minkkinen et al. 2019
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Lähde: Minkkinen et al. 2019

Suunnittelu-

kehys: askeleet 

tavoitetilaan 
pääsemiseksi

Visiokehys: 

tavoitetilan 
asettaminen

Transformaatio

-kehys: uusien 

polkujen 
avaaminen

Ennuste-

kehys: 

todennäköiset 
tulevaisuudet

Skenaario-

kehys: 

vaihtoehtoiset 
tulevaisuudet

Kriittinen kehys: 

annettujen 
tulevaisuuksien 

kyseenalaistaminen

Pyrkimys 
vaikuttaa 
tulevai-
suuteen

Epävarmuus

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162519305554?dgcid=author


Mihin keskitytään?
Mikä on strategisen ennakoinnin tila 
ja kasvuvauhti Suomessa yrityksissä 

ja julkisella sektorilla ?

Kansallinen ennakointi Suomessa 2020

https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-287-948-6


Mihin keskitytään?
Mikä on strategisen ennakoinnin tila 
ja kasvuvauhti Suomessa yrityksissä 

ja julkisella sektorilla ?

Fibres 2019

https://www.fibresonline.com/resources/foresight-as-part-of-strategic-management-survey-results


Ennakoinnin luonne ja rooli – kysy nämä

Mihin tarvitsemme ennakointia?

Onko ennakointi vain tiettyjen henkilöiden 
vai kaikkien vastuulla?

Onko ennakointi organisaatiossamme 
rakenteellista vai kulttuurista?

Onko ennakointi ylimmän johdon 
kertaponnistus strategiatyön keskellä vai 
jatkuvaa keskustelua yhdessä eri 
sidosryhmien kanssa?

Niinisalo & Pouru: Miten teillä ymmärretään ennakointi?

Miten tulevaisuusajattelua 
saisi edistettyä organisaation 

kaikilla tasoilla? 

https://www.sitra.fi/blogit/miten-teilla-ymmarretaan-ennakointi/


Millaisena ennakointi nähdään?

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79546

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79546


Erilaiset tavat suhtautua ennakointiin

Hines (2013)

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/14636680310471262/full/html


Mitä hyötyä ennakoinnista on?

Strateginen 

suunnittelu

• Epävarmuuden 
hallinta

• Mahdollisuuksien ja 
uhkien 
tunnistaminen

Olemassa olevan 

haastaminen

• Uusien 
ajatusmallien 
luominen

• Organisaation 
oppiminen

Tulevaisuuden 

tekeminen

• Organisaation 
sisäisten 
toimenpiteiden 
aikaansaaminen

• Yhteistyö muiden 
toimijoiden kanssa

Rohrbeck 2011, Rohrbeck & Gemünden 2011

Onko syntymässä uusi 
välttämätön osaamisalue 

organisaatioihin ?

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-7908-2626-5
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004016251000140X


Tulevaisuusajattelu kannattaa

Lähde: Rohrbeck & Kum 2018
TP06-003 Jatkuva oppiminen - tulevaisuuden taju

+33%
+200%

kannattavampia

suurempia 
markkina-arvoltaan

Tulevaisuuksiin valmistautuneet yritykset 
ovat keskimääräistä yritystä

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162517302287


STRATEGINEN SUUNNITTELU

Miten varautua mahdollisiin tulevaisuuksiin?

TP06-003 Jatkuva oppiminen - tulevaisuuden taju





KOKONAIS
KU- VA

&JÄNNITTEET



Ekologisella 

jälleen-

rakentamisella 

on kiire

Verkostomainen 

valta voimistuu

Teknologia 

sulautuu 

kaikkeen

Talous hakee 

suuntaa

Väestö ikääntyy ja 

monimuotoistuu

Uudenlaiset 
heimot ja 
yhteisöt

Keskitetyt päätökset vai laaja osallistuminen?

Ratkaisut mahdollisuutena vai uhkana?

Tulevaisuusvalta

Kestävyysvaje

Ympäristö resurssina vai 
ympäristön tilan 

parantaminen?

Reilu vai eriarvoistava siirtymä?

Työn ja 
kulutuksen 

muutos



meta-
kriisi

Yllätysten ja 
epävarmuuksien 

aika

Keskinäis-
riippuvaisuus

Kompleksisuus-
kuilu



TOIVO

Kiinnostus ennakointiin ja 

systeemiajatteluun

Solidaarisuus, empaattisuus, 

välittäminen & yhteisöllisyys

Meissä on voimaaIhmisten aktiivisuus

Korona muutoksen 

katalyyttina

Yritysvastuun

laajeneminen

Tieteen arvostusVihreä elvytys



OLEMASSA OLEVAN HAASTAMINEN

Miten ottaa ”mahdoton” huomioon?

TP06-003 Jatkuva oppiminen - tulevaisuuden taju



VUCA 

Volatile

Uncertain

Complex

Ambiguous

Brittle

Anxious

Non-linear

Incomprehensible

“We are entering an era where
complexity, chaos and contradictions

will become the dominant themes; and 
uncertainty and ignorance 

will increase drastically” 

Sardar 2015, 2010

BANI

Postnormaalit ajat

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016328715000269
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001632870900202X


“We will not go back to normal. 
Normal never was. Our pre-corona 
existence was never normal other 

than we normalized greed, 
inequity, exhaustion, depletion, 

extraction, disconnection, 
confusion, rage, hoarding, hate 
and lack. We should not long to 

return, My friends. We are being 
given the opportunity to stitch a 
new garment. One that fits all of 

humanity and nature.”

Sonya Renee Taylor

https://www.instagram.com/p/B-fc3ejAlvd/


Tulevaisuustötterö

Skenaariot

Villit kortit

Mahdolliset

Uskottavat

Todennäköiset

Toivottavat

Soveltaen: Voros 2017

https://thevoroscope.com/2017/02/24/the-futures-cone-use-and-history/


Kuvauksia toivottavista

tulevaisuuksista

Villien korttien

ajattelu läpi

Trump

Korona

Brexit

Tulevaisuustötterö on usein liian kapea

Mahdottomat tai 

uskomattomat

Mahdolliset

Uskottavat

Todennäköiset

Toivottavia

tulevaisuuksia

Soveltaen: Voros 2017

https://thevoroscope.com/2017/02/24/the-futures-cone-use-and-history/


HEIKKO SIGNAALI

merkki mahdollisesti 
nousevasta asiasta

tai 

ensioire mahdollisesta 
muutoksesta



Signaali ja sen tulkinta

HavaintoSignaali Tulkinta Toiminta

Soveltaen: Ilmola 2014

Ennakointiin osallistuvien 
avainhenkilöiden subjektiivisten 
näkemysten käsittely ja vaikutus 

tuloksiin?

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12993


sitra.fi/heikotsignaalit

https://www.sitra.fi/julkaisut/heikot-signaalit-tulevaisuuden-avartajina/


Mikä on 
ihminen? 

Kuka päättää 
tulevaisuudessa?

Mitä tulevat sukupolvet 
ajattelevat nykyajasta? 

Miten teemme asioita 
tulevaisuudessa? 

Miten teknologiaa 
voi käyttää väärin? 

Pitäisikö maailman 
olla suunnittelu-

projekti? 



“Any useful idea about the futures should 
appear to be ridiculous”

Jim Dator

http://www.futures.hawaii.edu/publications/futures-studies/WhatFSis1995.pdf


TULEVAISUUKSIEN TEKEMINEN

Millainen on toivottava tulevaisuus ja kenen mielestä?

TP06-003 Jatkuva oppiminen - tulevaisuuden taju



Tulevaisuuteen
vaikuttaminen

Muutoksentekeminen

Tulevaisuusajattelu



Muutoksen tasot

Mukaillen: 
Laininen 2018; 
O´Brien & Sygna
2013; 
Sharma 2007.

Käyttäytyminen

1

Rakenteet

2

Ajattelumallit

3
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VISIO
Tämänpäivän teot rakentavat huomista 

Teot, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen, 
palveluihin tai teknologiaan

1

Teot, jotka vaikuttavat 
rakenteisiin 

2

Teot, joka vaikuttavat 
ajattelumalleihin.

3



Muutoksen kolme aikahorisonttia

aika

vallitsevuus

Lähde: Three horizons, http://www.h3uni.org/

http://www.h3uni.org/


Pidemmän 
aikavälin näkymät, 

systeemiset 
muutokset, visio

Lähitulevaisuuden 
muutokset ja 

epävarmuudet, 
viipeellä tulevat asiat

Nykyhetken 
jännitteet ja paineet 

muutokselle

Heikot signaalit

Uudet 
toimintatavat, 

tuotteet ja 
palvelut

Mitä poistuu? Mikä ei muutu?

Tulevaisuuden 
jännitteet ja paineet 

muutokselle



Ymmärrämmekö muiden näkökulmia?

”Dinosaurukset 
puhuu”

”Epärelevanttia 
haihattelua”

”Perinteitä 
kunnioittaen”

”Toivoa herättävää”

”Jarru” ”Visionääri”

”Sillanrakentaja”



Viisi vinkkiä tulevaisuusajatteluun

Vältä ”kaikki tai ei mitään” -ajattelua

Haasta oletuksia ja kuuntele erilaisuutta

Täydennä megatrendejä heikoilla signaaleilla

Suhteuta muutos ihmisen tasolle

Älä unohda toivoa!

1

2

3

4

5



Ennakointityökalut?
Mihin suuntaan 

ennakointityökaluja 
olisi syytä kehittää?

Futures Platform Tulevaisuuden 5 ensimmäistä minuuttia

https://www.futuresplatform.com/blog/4-trends-2020-us-elections-and-how-organisations-prepare
https://www.sitra.fi/caset/tulevaisuuden-viisi-ensimmaista-minuuttia/


Tekoälyn hyödyntäminen 
strategiatyössä ja -prosessissa?

Shaping Tomorrow

https://www.shapingtomorrow.com/home/alert/9357264-World-Outlook-from-2021


sitra.fi/tulevaisuuspakki



Työpajamenetelmä toisenlaisten tulevaisuuksien rakentamiseen.

tulevaisuustaajuus.fi



sitra.fi

@sitrafund

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

