Tulevaisuudentutkimus
Tulevaisuudentutkimus on monitieteellinen
Tulevaisuuteen vaikutetaan teoilla

tiedonala, jonka tarkoituksena on selvittää millaisia
mahdolliset, toivottavat tai todennäköiset tulevaisuudet
voisivat olla. Näin saatua tietoa hyväksikäyttämällä ihminen
pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä. Olemme jokainen
valinnoillamme omalta osaltamme vastuussa siitä, tuleeko
huomispäivästä sellainen,
että sitä on hyvä elää.

Marja-Liisa Viherä
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran pj, FT
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Tulevaisuudentutkimuksesta Suomessa

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry
Tulevaisuuden tutkimuksen seura perustettiin vuonna 1980

Tulevaisuudentutkimus on monien tieteenalojen menetelmiä

valtion tieteen keskustoimikunnan Tulevaisuusjaoston

yhdistävää tutkimustoimintaa, joka kuvaa, selittää ja

suosituksesta. Seuran perustajajäseninä oli 14 suomalaista
yliopistoa ja korkeakoulua. Sittemmin seuraan on liittynyt

ymmärtää laaja-alaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niihin
liittyviä eri elämänalueiden muutos- ja kehitysprosesseja.

kymmenen muuta yhteisöjäsentä ja yli 700 henkilöjäsentä.

Soveltavana toimintana tulevaisuudentutkimuksen

Jäsenkunta on läpileikkaus tämän päivän suomalaisesta
yhteiskunnasta - mukana on tulevaisuudesta kiinnostuneita

menetelmiä käytetään hyväksi strategisessa johtamisessa ja
päätöksentekoon liittyvissä kehittämishaasteissa.

ihmisiä kaikilta elämänaloilta.
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Tulevaisuuden tutkimusta Suomessa

Väitöskirjoja…
Nykyään tulevaisuudentutkimusta pidetään tieteenalana, kun siitä aiemmin

Tulevaisuudentutkimusta on harrastettu maailmalla 1960-luvulta lähtien.
Suomessa Tulevaisuuden tutkimuksen seura on ollut tiennäyttäjä - seura
täyttää vuonna 2005 jo 25 vuotta! Tutkimus-, konsultointi- ja koulutustyön
aloitti Tulevaisuuden tutkimuskeskus vuonna 1992 Turun
kauppakorkeakoulussa. Alussa keskuksen vahvuus oli 2,5 henkeä, nyt 13
vuotta myöhemmin jo 40. Tulevaisuuden tutkimuksen seura ja
Tulevaisuuden tutkimuskeskus ovat aina olleet kiinteässä yhteistyössä
keskenään. Tulevaisuudentutkimuksen asemaa Suomessa vahvisti
edelleen vuonna 1993 perustettu Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunta.
Vuodesta 1998 lähtien on voinut opiskella tulevaisuudentutkimusta
sivuaineena 17 yliopiston yhteisen Tulevaisuudentutkimuksen
VerkostoAkatemian (TVA) puitteissa Suomessa. Syksyllä 2005 on
vihdoinkin mahdollista opiskella tulevaisuudentutkimusta pääaineena, kun
Turun kauppakorkeakoulu aloittaa maisteriohjelman. Tällaisia vastaavia
ohjelmia on mm USA:ssa ja Australiassa.
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puhuttiin enemmänkin tiedonalana. Tulevaisuudentutkimus kehittyikin
tieteenä huimasti 1990-luvulla. Tästä hienona osoituksena on mm. se, että
vuodesta 1991 lähtien on tulevaisuudentutkimuksen väitöskirjoja Suomen
yliopistoissa ja korkeakouluissa tuotettu 2004 mennessä peräti 37
kappaletta! Väitöskirjat käsittelevät mitä monimuotoisempia aiheita ja
ilmiöitä. Tulevaisuudentutkimusta tieteenä käsittelee muutama tutkimus,
kun taas useimmille muille on ominaista tulevaisuudentutkimuksen
soveltaminen eri tieteenalueilla.
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Ajattelun ansat

Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiin
sisältyvät periaatteessa sen piirissä
käytettyjen menetelmien lisäksi myös
kaikkien muiden tutkimusten menetelmät.
Tulevaisuuden tutkimus ei ole muiden
tieteenalojen kattotiede, vaan se hyödyntää
muiden tieteiden tuloksia ja metodeja
omissa ongelman asetteluissaan, jotka
koskevat ihmisyhteisöjen tulevaisuutta ja
siitä tietämistä.
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Kykyämme arvioida tulevaa uskottavasti rajoittavat monet
seikat, kuten puutteelliset perustiedot ja kehnot menetelmät
tai hyvien menetelmien huono käyttö, mutta myös erityiset
ajattelun ansat. Niistä yleisimpiä ovat ”Tässä se nyt on” ajattelu,

paradigmasokeus,

trendiajattelu,

kulttuurinen

ylimielisyys, yli-into ja uuden vähättely. (Mannermaa)
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Tulevaisuuden tutkimus
. Tulevaisuudentutkimus tietämisen kohteen mukaan

Tulevaisuuden tutkimuksen perususkomukset voidaan kiteyttää seuraavasti (von
Wright, 1985a), (Amara, 1981):
1. tulevaisuutta ei voi ennustaa
2. tulevaisuus ei ole ennalta määrätty
3. tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa valinnoilla ja teoilla
4. tulevaisuus on kontingentti

TIETO KOHTEESTA
Tietämisen
kohde
tietämisen
hetkellä

epävarmaa
tarkentuvaa

sattumanvaraista

Määräytynyt
objektiivisesti

luonnontieteet

yhteiskuntatieteet

Määräytymätön,
kontingentti

ideologiat

tulevaisuuden
tutkimus

epävarmaa
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Näistä perusoletuksista johdetaan tulevaisuuden tutkimuksen tehtävät:
1. muodostaa kuvia tulevaisuuden kontingenteista vaihtoehdoista ja niistä
edellytyksistä, joilla ne voivat todellistua (mikä on mahdollista).
2. tutkia vaihtoehtojen toteutumisen todennäköisyyksiä (mikä on
todennäköistä).
3. selvittää vaihtoehtojen haluttavuudet, etsiä parhaiden vaihtoehtojen
toteuttamiseen tarvittavat keinot (mikä on haluttavaa ja toteutettavaa).
4. vaikuttaa tulevaisuuteen tekemällä valintoja ja elämällä sitä teoissa.
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Tulevaisuuden tutkimuksessa käytettyjä ajattelutapoja ja
menetelmiä on Malaska ryhmitellyt seuraavasti (Malaska,
1993):
1. utopia-ajattelu:
suurennetaan
tai
lisätään
yhteiskunnan hyviä puolia
2. dystopia-ajattelu: suurennetaan tai jatketaan
yhteiskunnan huonoja puolia
3. raideajattelu: otetaan mallia edelläkävijämaiden
esim. USA:n kehityksestä
4. analogia-ajattelu: etsitään rinnasteisia tapauksia
historiasta
5. trendiajattelu: ekstrapoloidaan trendejä
6. systeemiajattelu: mallinnetaan tapahtumia
7. skenaarioajattelu: luodaan tulevaisuuden visioita
ja polkuja niihin
8. tulevaisuusverstaat
ja
visiot
halutun
tulevaisuuskuvan löytämiseksi

Ilkka Niiniluoto käsitteli tulevaisuuden tutkimusta
tieteenä Tieteen päivien avajaisissa 13.1.1999. Hän totesi,
että tieteiden perheeseen on syntynyt erikoisala,
tulevaisuuden
tutkimus.
Vaikka
mahdollisuudet
ennustamiseen ovat rajalliset, tiede ei voi jättää
tulevaisuutta tarkastelunsa ulkopuolelle, Niiniluoto totesi.
Hänen mukaansa tulevaisuuden tutkimuksen päätehtävänä
ei ole kertoa, miten maailma tulee tosiasiassa kehittymään,
vaan tutkia kaikkia eteemme avautuvia vaihtoehtoisia
tulevaisuuksia sekä arvioida niiden toivottavuutta
(Niiniluoto, 1999).
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Globaalin verkoston ja paikallisen identiteetin
välinen jännite

”Viisausopinlait ovat: kaukoviisaus, jota on minulla
hyvin paljon. Mitä se on? Se on sitä, että asiat
harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus sikseenkin
elävästi, että kun se kerran tapahtuu, on reitit selvät.
Tätä lajia on harvalle suotu. Jolla sitä on, niin
pitäkööt hyvänään! Mutta tässä lajissa on kaksi
pahaa vikaa; asia jää huvikseen tapahtumatta tai se
sattuu eri tavalla. Joka arvaa ottaa nämäkin
huomioon, sille on maailmanranta kevyt
kiertää…Sitten on teoreettinen viisaus, jota on
sanomalehdissä ja vaikka missä. Siinä asia
kuvitellaan yksipiippuiseksi haulikoksi, jossa on
lukko epäkunnossa ja panos voi tulla ampujan
silmille… Teoreettinen viisaus on kaukoviisauden
veljenpoika, mutta linssi on vaivaisempi…” Veikko
Huovinen, Havukka-ahon ajattelija
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Informationaalinen
kehitysmuoto

Uudelleenrakenteistunut
kapitalismi
Pääomaintensiivisyys
Globalisoituminen

Innovaatiot
Uusi teknologia

Uusi teknis-taloudellinen paradigma
Välineellisen vaihdon
globaalit verkostot
Pääoma- ja tietovirrat
Demokratiavaje

Epävarmuus
Kontrolloimattomuus

PERUSJÄNNITE

Syrjäytyminen

Ristiriidat

Ihmiset ja yhteisöt
Arkielämän prosessit

Paikalliset olosuhteet
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Ihmisen olemassaolon
perustarpeet
Vision
päämäärä

Tekeminen

Kestävä kehitys
Kansalaisyhteiskunta

kä
s

Seuraava
askel

Its
e

Saavutusten
nykytila

Nykytila
Vision vaatimat
valmiudet

Nykyiset
valmiudet
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Osallistuminen ja
toiminta

La
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jä

Tavoitteet
uusille
saavutuksille

Sitoutuminen

Ymmärrys
ja tavoitteet

Jäsentyminen

Liittyminen

Työtön
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Huussivalmiudet! Meillä ja muualla

Liittymä

Huussitekniikan välittyminen
Huussin
käytön näkökulma

Osaaminen

adaptiivinen

Huussivalmius

Huussikulttuuri

Sovitut
toimintatavat

sosiaalinen

rationaalinen

Motivaatio

Yksittäinen
toiminto

Yksilö

Ryhmä

Yhteisö

Huussin käyttäjät
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Yhteisö
Yhteisöllinen viestintä
viestintä

Ei osaa
tulkita viestiä

Fysikaalinen
informaatio

Siirto

Fysikaalinen
informaatio

Dekoodaus

Koodaus
Viesti

Viesti

Muokkaus

Tulkinta

Sanoma

Sanoma

Viestintä on sekä
Viestinnän
kulttuurinen
että
tekninen
ilmiö
siirtomalli

Kiteytys
Idea
Ei yhteensopivaa
liittymää

Ajatus
Vastaanottaja

Lähettäjä
Ei motivaatiota
kuulua yhteisöön
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Lähde:
SISU 2000

Teletoimen alueet käyttäjän näkökulmasta

Teletoimen tarvekartoitus
Osaaminen
Liittymä

Käyttötarve
Automaattiset
hallinnoliset ja
tekniset
prosessit

Puhelin, kännykkä,
kamerapuhelin, tekstiviesti,
ryhmätekstiviesti, sähköposti,
multimediaviesti,
pikaviestipalvelu,
rupattelupuhelu,
push talk
Mikro,
kamerakännykkä,

Yhteydenpito

Oman sisällön tuottaminen

nettiyhteys,kamerat
Tekstinkäsitteluohjelma,
Kuvankäsittelyohjelma,
videoeditointi-ohjelma,
ääniohjelmat, julkaisuohjelmat

Oma tuotanto

Puhelin, nettiyhteys,
hakuohjelmat

Tiedonhaku

Tiedonhaku

Etäasiointi

Mediakulttuuri
(viihde)

Pc, verkkoyhteys, kortisto,
laskenta-ohjelmat, tietoturvaohjelmat, taloushallinnon
ohjelmat

Tietohallinto

Yhteydenpito
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Ymmärrys

Joukkoviestintä

Sonera/tietoyhteiskuntayksikkö-Manninen,Viherä, Viukari

Sosiaalinen-, viestintä- ja
tekninen osaaminen
•Kuvaaminen, kirjoittaminen,
videoiminen, editointi, taitto,
julkaiseminen sekä sisällöllinen
että tekninen osaaminen

Tiedon löytäminen, tiedon
luotettavuuden arviointi,
määrittäminen , kontekstin
ymmärtäminen
Tekninen osaaminen,
järjestely- arkistointikyky, systeeminsuunnittelu

Asiointi (kaupanteko,
hallinnon palvelujen käyttö,
pankkiasiat,
äänestäminen,
reklamaation, mielipiteen
lähettäminen) jne

Mikro ja nettiyhteys,
kännykkä,tekstiviesti,gprs,pa
nkkiyhteys, varmenteet

Tekninen osaaminen, tietoturvaasioista tietäminen,
pankkiasioiden hoitaminen,
palvelun löytäminen,
palvelun/tavaran tarjoaminen

Joukkoviestintä

Digitv, tv, radio, nettilehdet,
nettiradio, nettivideo

Digiboxin asentaminen ja
käyttö, kanavien asentamien,
mediakritiikki

Mediakulttuuri
(pelit, musiikki,
elokuvat jne)

Tehokkaat päätelaitteet,
yhteys nettiin, peli yms.
ohjelmat

Teknistä osaamista pelata, pelien
logiikan osaamista, multimedian
lukutaitoa

Motivaatio
Jäsentyminen,
tekeminen,
liittyminen

Infrastuktuuri

Yhteensopivat,
avoimet,
saatavilla olevat
verkot

Palvelut
Helppokäyttöiset
geneeriset
monikanava palvelut

Itseilmaisu, oman
tiedon
ulkoistaminen,

Jakelussa
yhteensopivat
laajakaistayhteydet
mobiilisti ja kiinteästi

Äänen, kuvan,
liikkuvan kuvan
geneerinen
monikanava palvelut,

Oppiminen, työnteko,
uteliaisuus, ajantasalla
pysyminen

Kirjastoverkko,
kirjastopalvelut,
televerkko

Tietopalvelut,
informaatikkopalvelut,
puhelimitse, tekstiviestein, sähköpostein

Tehokas ja taloudellinen
asioiden hallinta,

Tehokkuus,
saatavuus,
näppäryys
Valistuminen, viihtyminen,
ajantasalla-olo

Viihtyminen,
oppiminen

Eri järjestelmien
yhteensopivuus

Nettipääte,
pankkiyhteys
lähellä tai
kännykkä
Digitalisoitu tv- ja
radioverkko
Tehokkaat
laajakaistayhteydet

Kattava palvelukokonaisuus
myös pienyrityksille ja
järjestöille, rekisterien
yhteyskäyttö

Palvelujen saatavuus ja
monipuolisuus,
pienyritykset mukana,
verkostosihteeri,

Sisältötuotanto
Sisältötuotanto
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Huussi skenaariot
A
Käyttöalue

Automatisoidut
järjestelmät
Asiointi
1.Automaattiset prosessit (mm. liikennejärjestelmät, automaattiset
testaukset ,robotit, pankkijärjestelmät, hallintojärjestelmät,
valvontajärjestelmät,rekisterit jne.)
2.Asiointi ( ostokset, reklamaatiot, transactioit, etäopiskelut,
äänestykset, jne, jne)
3. Tieto ja tiedon haku/löytäminen, vertaisviestintä (semanttiset
hakujärjestelmät, kirjastot, informaatikot, tiede, ...)
4. Joukkotiedotus ( journalismi, markkinointi, tiedotus, viihde, tosiTv, ...)
5. Mediakulttuuri (musiikki, elokuvat, pelit, opetusohjelmat,...)
6. Yhteydenpito ja vuorovaikutus

B

C

D

Kaikki toimii
itseohjautuvasti,
keskitetysti

Itse rakennettua
villiä tekniikkaa,
kaikki

Itse rakennettu
Itse hallittavia kokonaisuuksiatäydentää
yleisiä järjestelmiä

Itsepalvelu
etäältä,
kasvottomasti

Itsepalvelu
tunnistettuna

Tuttuuteen perustuvaa
asiointia eri tavoin

Surfaillaan,
”tieto” löytyy
sattumalta

Joukkoviestintä

Viihdepainotteinen joukko
viestintä

Sepitetty
”totuus”
manipuloiva

Vain globaalia
tiedonvälitystä

”Kansalaisjournalismi”

Mediakulttuuri

Vain taloudellinen
intressi, Massa
spektaakkelit
-Väkivaltapelejä

Kulttuurituotteiden
valintatalo - vain verkossa

Julkisesti sponsoroitua
ei-kaupallista

Identiteettiä ja intressiä
rakentava
mediakulttuuri ideologiat

Monipuolinen, kulttuurinen, rikas.
leikki ja luovuus
lähtökohtana

Ei ole

Anonyymit
yhteydenpito
kanavat

Monipuoliset
yhteensopivat kanavat

Etäläsnäolo oman
sosiaalisen verkoston
kanssa

Face to face

7. Itseilmaisu, oma tuotanto
Oma tuotanto
-harrastus

Vain harvoille
mahdollista

Muodolliset
tukijärjestelmät

Älykkäiden
agenttien avulla

Kaupalliset palvelut
toteutuksessa

Tutuilta ja
vertaisilta

Vuorovaikutus pelkästään
koneiden kanssa

Tiedon
haku/jakaminen

Henkilökohtainen
yhteydenpito

Tieto suljetuissa
järjestelmissä
maksullisesti

Asiointi
puhuen
ihmiselle

E
Laajat järjestelmät eivät
toimi

Epämuodollinen tuki

Tieto vapaata,
maksutonta, helposti
saatavaa ja
tunnistettavaa
Aito journalismi,

Helppokäyttöinen,
jokaisen ulottuvilla
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epätoivottu,

todennäköinen,

toivottu skenaario

4

Vuorovaikutukselliset viestintäkanavat

Päätöksenteko

massa
televisio

Keskustelut
vuorovaikutus

N
id yk
en y t
tif ila
io n
in
ti

Ymmärrys
valintavaihtoehdoista

Toteutus, toiminta

joukko

radio
kaapeli-tv

ryhmä

Tavoite

paikallisradio

kaksin

internet-radio
internetin
keskusteluryhmät
intranetin
keskusteluryhmät
juttele
puhelinkokous
chattailu
blogit
sähköposti
puhelin

pikaviestipalvelut

tekstiviesti
yksin

yhteisöllisen
viestinnän
työkalut

videoneuvottelu

pienryhmä

e
ut
la
Pa

Visio,
käsitys hyvästä elämästä
ja halutusta tulevaisuudesta

internetin kaupalliset
palvelut

telefaksi
passiivinen
viestintä

aktivoiva
viestintä

yhdensuuntainen viestintä
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paikallisradio ja
puhelin yhdessä

reaktiivinen
vuorovaikutuksellinen

proaktiivinen
yhteisöllinen viestintä
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