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TULEVAISUUS – UHKA VAI MAHDOLLISUUS
AJAUDUNKO, SOPEUDUNKO VAI TEENKÖ TULEVAISUUTTA?

UHKAAVA, TODENNÄKÖINEN VAI TOIVOTTU?



”

”
Opinto-ohjaus on ennakoivaa tulevaisuustyötä, jolla on 
sadan vuoden suora vaikutus

Esimerkin opinto-ohjaaja on 25–30-vuotias

❖ Opinto-ohjaajankoulutus, valmistuu 2023 

❖ Opinto-ohjaaja työelämässä 2063

❖ Opinto-ohjaajan oppilaat / opiskelijat työelämässä 2123



TULEVAISUUSTAULUKKO-METODI

• Skenaariot ovat uskottavia kuvauksia jostakin tulevaisuuden tilasta ja siihen 
johtavista tapahtumien kulusta

• Tulevaisuusskenaarioita voidaan tehdä tulevaisuustaulukkomenetelmän avulla

• Skenaarioiden luominen tulevaisuustaulukkomenetelmän avulla pohjautuu 
Fritz Zwickyn (Zwicky 1967; Zwicky & Wilson 1969) morfologiseen analyysiin. 
Tutkimuskirjallisuudessa menetelmästä käytetään myös nimitystä 
morfologinen skenaariomenetelmä (engl. scenario modelling/building with 
morphological analysis, futures table and futures states) ja menetelmän 
erilaiset variaatiot ovat laajasti käytössä eri organisaatioissa.



KÄYTÄNNÖSSÄ

• Mikä on tutkimuskysymys, mitkä ovat taulukon parametrit?

• Miltä Suomi 2035 näyttää? Työelämä, yhteiskunnallis-sosiaalinen kehitys, oppilaat/opiskelijat, opinto-ohjaajat

• Vaiheet: aivoriihi, pisteyttäminen, konsensusvalinta, (skenaarioiden ja visioiden kirjoittaminen)

• Aineistoon kerätty vv. 2002–2022 : 38 tulevaisuustaulukkoa, joista 17 on tuotettu opinto-ohjaajaopiskelijoiden 
ryhmissä, 14 ohjausalan täydennyskoulutuksissa ja loput seitsemän erilaisissa ura- ja opinto-ohjaajien 
tapahtumissa – tekijöinä karkeasti arvioituna n. 920 opinto- ja uraohjaajaa

• Tulevaisuustaulukot on analysoitu aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla 

• Siitä on tunnistettu ja muodostettu ilmaisuja useimmin esiintyneistä uhkaava, todennäköinen ja toivottu -
skenaarioista

• Ongelmana on aineiston pelkistyminen ja osallistujien taustatietojen puute: havaintoja, ei yleistettävää



ESIMERKKI 
TULEVAISUUSTAULUKOSTA



KOKO AINEISTON PERUSTEELLA SUOMI 2035
Sektorit Uhkaava Todennäköinen Toivottu

Työelämä silppua, tulot eri 
lähteistä

yrittäjämäinen ote 
vallitsee

yhdenvertainen, 
hyvinvointi korostuu

Yhteiskunnallis-
taloudellinen kehitys

eriarvoistunut, 
polarisaatio syvenee

self-help ja omat 
valinnat korostuvat

tasa-arvoisuus ja riittävät 
palvelut kaikille

Oppilaitokset kilpailu, 
eriarvoistuminen ja 
markkinalähtöisyys

maantieteellisesti 
eriarvoistuneet 
koulutuspalvelut

verkostomaisia, ajassa 
kiinni ja 
opiskelijalähtöisiä

Opiskelijat moniongelmaisia pohjimmiltaan 
samanlaisia kuin nykyään

motivoituneita, tietoisia 
vaihtoehdoista

Opinto-ohjaajat erikoistuneita yrittäjiä rooli on vahvistunut 
”valintojen viidakossa”

laaja-alaisia osaajia
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