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Tulevaisuuksiin 
vaikuttaminen

Haasta, kuvittele 
ja toimi



nuorista on sitä mieltä, että 
ihmiskunta on tuhoon tuomittu

43%
Marks ym. 2021. Young People's Voices on Climate Anxiety, Government 
Betrayal and Moral Injury: A Global Phenomenon. The Lancet.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3918955


nuorista uskoo, että oma ja
tulevat sukupolvet tulevat kärsimään 

ilmastonmuutoksen vuoksi

yli 70% 
Unicefin kysely 2.9.2021

https://www.unicef.fi/tiedotus/uutisarkisto/2021/unicefin-kysely-lahes-joka-kolmas-nuori-kokee-ettei-hyvasta-tulevaisuudesta-ole-helppo-unelmoida/


Onko tulevaisuususko hukassa?
”…jos ajattelisin tulevaisuutta tai mihin 
tämä kaikki johtaa, niin varmaan 
tuskastuisin ja lamaantuisin. 
Sen sijaan olen jo pitkään löytänyt 
maaperän omalle toiminnalle sellaisesta 
velvollisuusetiikasta … että 
laskelmoimisen ja lopputulosten 
pohtimisen sijaan … miettii, miten minä 
voin vaan juuri tässä hetkessä toimia 
oikein juuri tänään.”

Tulevaisuususko hukassa?

https://www.sitra.fi/julkaisut/tulevaisuususko-hukassa/


Visioton aikakausi?

”Minusta olisi paljon kiinnostavampaa 
kuunnella poliitikkojen debatteja 
ennemmin siitä, millaisessa 
tulevaisuudessa he itse haluaisivat 
elää, kuin esimerkiksi siitä, mikä on 
heidän arvopohjan mukaan oikea tapa 
toteuttaa sote-uudistus.”

Tulevaisuususko hukassa?

https://www.sitra.fi/julkaisut/tulevaisuususko-hukassa/


Kolme kysymystä tiellä tulevaisuuteen

Luo yhteistä ymmärrystä 
muutoksista

Haasta nykyisiä oletuksia 
ja kuvittele toisenlaisia 
tulevaisuuksia

Toimi epävarmuudessa
yhdessä

1

2

3



LUO YHTEISTÄ YMMÄRRYSTÄ MUUTOKSISTA 
Tulevaisuus rakentuu nykyhetken jännitteiden varaan.



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



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

Tulevaisuusvalta



Miltä suojelemme ja 
ja mitä vaalimme?



HAASTA NYKYISIÄ OLETUKSIA JA KUVITTELE 
TOISENLAISIA TULEVAISUUKSIA

Tulevaisuus on toisenlainen.



Tulevaisuus on 
yllättävällä tavalla

yllättävä. 



HEIKKO SIGNAALI
merkki mahdollisesti 

nousevasta asiasta

tai 

ensioire mahdollisesta 
muutoksesta



Trendi

- Kehityskulku, tällä hetkellä 
nähtävissä oleva muutoksen 
suunta

- Kertoo nykyisen 
järjestelmän kehityksestä

- Mitä seuraavaksi?

Heikko signaali

- Merkki mahdollisesti 
nousevasta asiasta, 
muutoksen ensioire

- Haastaa nykyistä 
järjestelmää

- Mitä jos…?



Mitä oletuksia 
emme osaa 
haastaa?



TOIMI EPÄVARMUUDESSA YHDESSÄ
Tulevaisuus tehdään.



Tulevaisuuteen
vaikuttaminen

Muutoksentekeminen

Tulevaisuusajattelu



Tämänpäivän teot rakentavat huomista 

Teot, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen, 
palveluihin tai teknologiaan

1

Teot, jotka vaikuttavat 
rakenteisiin 

2

Teot, joka vaikuttavat 
ajattelumalleihin.

3

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



Mitä haluat
vahvistaa, 

jotta tulevaisuus
olisi parempi?



Työpajamenetelmä toisenlaisten tulevaisuuksien rakentamiseen.

tulevaisuustaajuus.fi



sitra.fi/tulevaisuuspakki



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
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