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Tutkimuskohteet:

• Tulevaisuustietoisuus ja ennakointi

• Kestävä kuluttaminen, luonnonvarojen

kulutus, biodiversiteetti

• Ympäristöpoliittiset ohjauskeinot

Aiempaa kokemusta järjestöistä sekä
yritysmaailmasta, aihepiireinä kestävä kehitys, 
ympäristöpolitiikka, innovaatiotoiminta, 
strategiat, osallistavat metodit ja ohjauskeinot



Tulevaisuuden tutkimuskeskus on yksi harvoista tulevaisuuden-
tutkimukseen keskittyvistä yliopistoyksiköistä maailmassa. 
Olemme monitieteinen tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatio, 
jonka johtoajatuksena on vastuullinen ja kestävä tulevaisuus.

Toimimme Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan pysyvänä asiantuntijana. 

Liikevaihto 2021: 2,74 M€ 
Vuosittain käynnissä 35–40 tutkimus-, 
kehitys- ja koulutusprojektia. 
Ulkoisen rahoituksen osuus 75 %.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun 
ainelaitos. Turun kauppakorkeakoulu
on AACSB Internationalin akkreditoitu
jäsen.

Perustettu 1992 

Toimistot Turussa, 
Tampereella ja Helsingissä
50+ henkilökunnan jäsentä, 26 jatko-
opiskelijaa ja 77 maisteriopiskelijaa. 
41 henkilötyövuotta v. 2021.

www.utu.fi/tutu

@FFRC_Tutu

Making sense of futures

https://www.linkedin.com/company/finland-futures-research-centre
https://www.facebook.com/ffrc.tutu
https://www.youtube.com/user/finlandfutures
https://ffrc.wordpress.com/
https://twitter.com/FFRC_Tutu
https://www.utu.fi/en/university/turku-school-of-economics/finland-futures-research-centre


Ohjelmassa tänään 

• Mitä tulevaisuusajattelu on?

• Tulevaisuustietoisuuden 

5 ulottuvuutta

• Käytännön harjoituksia 

oman tulevaisuusajattelun 

kehittämiseen

Photo by Wilbur Wong on Unsplash



Tulevaisuustietoisuus

vaikuttaa siihen, miten 
tuotamme ja käsittelemme 
tulevaisuudenkuviamme ja 
tulevaisuusodotuksiamme

- yksilöllinen ominaisuus

Pedro Lastra, Unsplash



Tulevaisuustietoisuus 
kuvaa ihmisen taipumuksia 
luoda monipuolisia 
tulevaisuuskuvia

Minkälaiset odotukset, 
oletukset, vinoumat ja 
ajattelutavat muokkaavat 
sitä, minkälaisena näemme 
tulevaisuuden ja miten 
reagoimme siihen.



Aikakäsitys: 
Kuinka kauas katsomme?

Toimijuus:
Uskommeko omiin 
mahdollisuuksiin ja 
kykyihimme vaikuttaa?

Avoimuus:
Miten näemme tulevaisuuden 
mahdollisuudet?

Systeemisyys:
Ymmärrämmekö 
erilaisia systeemejä ja 
niiden välisiä suhteita?

Vastuullisuus:
Mistä kaikesta koemme 
olevamme vastuussa?

Ahvenharju, Minkkinen & Lalot 
(2018) The Five Dimensions of 

Futures Consciousness, 
Futures.

Tulevaisuustietoisuuden viisi ulottuvuutta



Aikakäsitys

Aikakäsitys mahdollistaa sen, että 
ymmärrämme menneisyyden, 
nykyisyyden ja tulevaisuuden 
keskinäiset suhteet ja 
että kykenemme katsomaan 
“nenäämme pidemmälle”. 



• www.menti.com

• koodi: 3779 4754

MENTIMETER: 
Kuinka pitkälle tulevaisuuteen 
ajattelet?

http://www.menti.com/


Seitsemän 
sukupolven periaate

Lisa Raye



https://behavioralscientist.org/the-cognitive-burden-of-poverty/

https://behavioralscientist.org/the-cognitive-burden-of-poverty/


Tavoittelemisen kyky

Tavoittelemisen kulttuuri kasvattaa

“suunnistamisen taitoa”, 

normikartan, jonka avulla

menestykseen edetään

• Toisilta puuttuu mahdollisuudet

saavuttaa tavoitteitaan

• Osallisiksi pääsevät erityisesti

varakkaammat yhteiskunnan

jäsenet

Appadurai, A., 2004, 'The Capacity to Aspire: Culture and 
the Terms of Recognition', in Rao, V. and Walton, M., (eds.) 
Culture and Public Action, Stanford University Press, Palo 
Alto, California, pp 59-84.



Avoimuus 
vaihtoehdoille

Avoimuus vaihtoehdoille saa 
meidät kyseenalaistamaan 
“viralliset totuudet” ja näkemään 
muutosten tuomat mahdollisuudet. 



Tulevaisuuskartio



1. Mikä asia tai mitkä asiat ovat yllättäneet sinut?
2. Mikä nyt epävarmalta vaikuttava asia voisi 
toteutuessaan mullistaa oletuksemme 
tulevaisuudesta?

Voit miettiä vastaustasi esimerkiksi omaan 
elämääsi, johonkin toimialaan tai 
ilmiöön/tapahtumaan (esim. Suomen turvallisuus, 
ilmastonmuutos) liittyen

Pohdi hetken



Epävarmuuden 
hyväksyminen

• Onko tulevaisuuden epävarmuus 
uhka vai mahdollisuus? 

• Etsitkö tietoa ja pyritkö 
osallistumaan ratkaisujen 
löytämiseen?

• Hyväksytkö sen, että 
yksinkertaista ratkaisua ei 
välttämättä löydy?

• Huono kyky sietää epävarmuutta 
voi johtaa nopeisiin ratkaisuihin 
liian vähään tietoon perustuen

Photo by Josh Mills on Unsplash

https://unsplash.com/@jkmills?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/curiosity?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Toimijuus

Toimijuus vaikuttaa 
uskoomme siitä, pystymmekö 
vaikuttamaan tuleviin 
tapahtumiin. 



Tulevaisuusasenne 
-kompassi

Useita vaihtoehtoisia 

tulevaisuuksia
Yksi tulevaisuus

Yksilöllä on merkittävästi 

vaikutusvaltaa

Yksilöllä ei ole lainkaan vaikutusvaltaa

POHDI:
Mihin sijoittaisit itsesi? 



Kuka päättää minun 
tulevaisuudestani? 

• Voinko minä vaikuttaa?

• Mitä minä pystyn tekemään?

Kokemusten merkitys

→Mikä kaikki on tulevaisuudessa 
mahdollista?

→Onko jokin vaihtoehto haastava 
vai kokonaan mahdoton?

Subjektiivinen kansalaispätevyys



Systeemisyys
Systeemisyys auttaa meitä 
näkemään luonnon ja ihmisen 
järjestelmien väliset yhteydet ja 
päätöstemme monimutkaiset 
seuraukset. 



Kuinka pitkälle oman toimintasi vaikutukset 
ulottuvat ajallisesti?
Kuinka pitkälle oman toimintasi vaikutukset 
ulottuvat maantieteellisesti?

www.menti.com
Koodi: 5220 4191

MENTIMETER



Minä 
systeemin 
osana

Maapallo

Yhteisö

Läheiset

MINÄ

Kansa

Maanosa



Systeemeissä luovasti 
toimiminen edellyttää 
halua tiedostaa erilaisia 
järjestelmiä sekä jäsentää 
ja hahmottaa niitä 

(Hämäläinen & Saarinen 2004, 
Systems Intelligence)

• Ihmiset eivät tunnista 
helposti takaisinkytkentöjä 
tai vaikutusten seurauksia 

• Syvällisen selityksen harha

• Ankkurointivaikutus 

• Vahvistusvinouma

Systeeminen ajattelu 
on haastavaa



Vastuullisuus

Vastuu muista saa meidät 
pyrkimään kohti sellaista 
maailmaa, joka on parempi 
meille kaikille, ei vain 
itsellemme. 



Kenen 
tulevaisuudesta 
olemme 
kiinnostuneita?

Maapallo

Yhteisö

Läheiset

MINÄ

Kansa

Maanosa

Tulevat 
sukupolvet



Kenen 
vastuulla 
nämä 
vaikutukset 
ovat?



”Etäännyttäminen”

Emme näe tai ole kiinnostuneita 
toimintamme vaikutuksista koska 
ne toteutuvat liian kaukana 
meistä

• Maantieteellisesti
• Sosiaalisesti / kulttuurisesti
• Ajallisesti

Systeeminen ja vastuullinen ajattelu 
lyhentää näitä koettuja etäisyyksiä

Photo by NASA on Unsplash



Toiveikkaana
tulevaan

Vastuullisuus
Oman toiminnan
vaikutuksista välittäminen

Aikaperspektiivi
Kauas ajattelemisen taito

Toimijuus
Usko itseen ja 
motivaatio
toimintaan

Avoimuus
Vaihtoehtoiset tulevaisuudet
ovat mahdollisia

Systeemisyys
Ymmärrys toimien vaikutuksista

Tulevaisuus ei tule 
– se tehdään!



futuresconsciousness.utu.fi



Tulevaisuuden tutkimuskeskus

https://tulevaisuusohjaus.fi/

Sitra

https://www.sitra.fi/
teemat/ennakointi/



Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä (2022) 
https://tulevaisuus.fi/oppikirja-2022/

- Karjalainen, Joni: Tulevaisuuksien tekeminen kuuluu kaikille!
https://tututopi.files.wordpress.com/2022/03/tva-1-2022-karjalainen.pdf

- Pouru-Mikkola, Laura: Tulevaisuudentutkimuksella on annettavaa kansallisen
ennakoinnin kehittämiseen
https://tututopi.files.wordpress.com/2022/03/tva-1-2022-pouru-mikkola.pdf

- Wilenius, Markku: Kuinka ajatella pitkälle ja leveälle? Transformatiivisen
tulevaisuudentutkimuksen idea, haasteet ja mahdollisuudet
https://tututopi.files.wordpress.com/2022/03/tva-1-2022-wilenius.pdf

- Ahvenharju&Pouru-Mikkola: Tulevaisuustietoisuus ja tulevaisuuslukutaito – kuinka 
kohtaamme, kuvittelemme ja käytämme tulevaisuutta?
https://tututopi.files.wordpress.com/2022/03/tva-1-2022-ahvenharju-pouru-mikkola.pdf

Lähteitä ja lukemista

https://tulevaisuus.fi/oppikirja-2022/
https://tututopi.files.wordpress.com/2022/03/tva-1-2022-karjalainen.pdf
https://tututopi.files.wordpress.com/2022/03/tva-1-2022-pouru-mikkola.pdf
https://tututopi.files.wordpress.com/2022/03/tva-1-2022-wilenius.pdf
https://tututopi.files.wordpress.com/2022/03/tva-1-2022-ahvenharju-pouru-mikkola.pdf


Tulevaisuustietoisuus - Lähteitä

• Ahvenharju, S. (2022). Futures Consciousness as a Human Anticipatory Capacity. Turun yliopisto, Annales E 90.

• Ahvenharju, S., Minkkinen, M. & Lalot, F. (2018). The five dimensions of Futures Consciousness. Futures, 

104, 1–13.

• Lalot, F., Ahvenharju, S., Minkkinen, M. & Wensing, E. (2019). Aware of the future? Development and 

validation of the Futures Consciousness Scale. European Journal of Psychological Assessment.

• Ahvenharju, S., Lalot, F., Minkkinen, M., & Quiamzade, A. (2021). Individual futures consciousness: 

Psychology behind the five-dimensional futures consciousness scale. Futures : The Journal of Policy, 

Planning and Futures Studies, 128, 102708. doi:10.1016/j.futures.2021.102708

• Ahvenharju, S. (2021). Acceptability of radical consumption policies – utilising futures consciousness to 

understand elite preferences. Futures : The Journal of Policy, Planning and Futures

Studies, doi:10.1016/j.futures.2021.102711

• Lalot, F., Abrams, D., Ahvenharju, S., & Minkkinen, M. (2021). Being future-conscious during a global crisis: 

The protective effect of heightened futures consciousness in the COVID-19 pandemic. Personality and 

Individual Differences, 178, 110862. doi:https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110862

https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110862




Tulevaisuustietoisuus psykologisena ilmiönä

Time perspective
• Future orientation
• Consideration of future

consequences (CFC)

Agency beliefs
• Self-efficacy
• Locus of control
• Optimism

Openness
• Openness to new experiences
• Critical thinking
• Tolerance of uncertainty

Systems perception
• Systemic thinking
• Holistic thinking
• Eco-psychological self

Concern for others
• Self-transcendence values
• Identification with all 

humanity
• Moral centrality

Ahvenharju, S., Lalot, F., Minkkinen, M., & Quiamzade, A.  (2021) 
Individual Futures Consciousness – The psychology behind the 
Futures Consciousness Scale



fctest.utu.fi
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