
Tulevaisuuden tutkimuksen seura 
ja tulevaisuudentutkimus: lyhyt esittely 



Tulevaisuudentutkimus 
�  Tulevaisuudentutkimus on monitieteellinen 

tiedonala, jonka tarkoituksena on selvittää millaisia 
mahdolliset, toivottavat tai todennäköiset 
tulevaisuudet voisivat olla. Näin saatua tietoa 
hyväksikäyttämällä ihminen ja tietysti myös 
organisaatio pystyy vaikuttamaan omaan 
tulevaisuuteensa. 



Tulevaisuuden  
tutkimuksen seura 

�  Tulevaisuuden tutkimuksen seura perustettiin 
vuonna 1980 valtion tieteen keskustoimikunnan 
Tulevaisuusjaoston suosituksesta. Seuran 
perustajajäseninä oli 14 suomalaista yliopistoa ja 
korkeakoulua.  

�  Tällä hetkellä seuralla on 14 yhteisöjäsentä ja noin 
670 henkilöjäsentä. Jäsenkunta on läpileikkaus 
tämän päivän suomalaisesta yhteiskunnasta - 
mukana on tulevaisuudesta kiinnostuneita ihmisiä 
kaikilta elämänaloilta. 



Toiminta 
�  Seuran pääasiallisia toimintamuotoja ovat:  

�  Seminaarit: kesäseminaari, Top Ten Futures -seminaari, 
Pentti Malaska –seminaari, tonttuväitöspikkujoulut ja muut, 
myös yhteistyössä muiden tahojen kanssa järjestettävät 
seminaarit (esim. Kaupunkitutkimuksen päivät);  

�  Julkaisutoiminta: Futura-lehti (4 krt/v), Acta Futura Fennica 
–sarja, Tulevaisuussarja; 

�  Paikallistoiminta: Alueellisesti toiminta on organisoitunut 
toimintaryhmiksi, joita on yhteensä 13 (Helsinki, 
Hämeenlinna, Joensuu, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Oulu, Pori, 
Keski-Suomi, Kymenlaakso, Seinäjoki, Pirkanmaa ja Turku). 

 
Lisäksi seura jakaa huomionosoituksia, esim. Malaska-palkinnon 

tulevaisuudentutkimuksen alan opinnäytetyölle (joka 2. vuosi) 
sekä Tulevaisuuspalkinnon ansiokkaasta toiminnasta alan 
edistämiseksi. 



Tulevaisuudentutkimuksesta 
Suomessa 

�  Tulevaisuudentutkimus on monien tieteenalojen 
menetelmiä yhdistävää tutkimustoimintaa, joka 
kuvaa, selittää ja ymmärtää laaja-alaisia 
yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niihin liittyviä eri 
elämänalueiden muutos- ja kehitysprosesseja. 
Soveltavana toimintana tulevaisuudentutkimuksen 
menetelmiä käytetään hyväksi strategisessa 
johtamisessa ja päätöksentekoon liittyvissä 
kehittämishaasteissa.  



�  Tulevaisuudentutkimusta on harrastettu maailmalla 
1960-luvulta lähtien. Suomessa Tulevaisuuden 
tutkimuksen seura on ollut tiennäyttäjä - seura 
täyttää vuonna 2020 jo 40 vuotta!  

�  Tutkimus-, konsultointi- ja koulutustyön aloitti 
Tulevaisuuden tutkimuskeskus vuonna 1992 
silloisessa Turun kauppakorkeakoulussa. Alussa 
keskuksen vahvuus oli 2,5 henkeä, ja 13 vuotta 
myöhemmin jo 40. Seura ja Tulevaisuuden 
tutkimuskeskus ovat aina tehneet tiiviisti 
yhteistyötä.  

�  Tulevaisuudentutkimuksen asemaa Suomessa 
vahvisti edelleen vuonna 1993 perustettu 
eduskunnan Tulevaisuusvaliokunta. 



�  V:sta 1998 tulevaisuudentutkimusta on voinut opiskella 
sivuaineena 17 yliopiston yhteisen Tulevaisuuden-
tutkimuksen VerkostoAkatemian (TVA) puitteissa 
Suomessa. V:sta 2005 lähtien tulevaisuudentutkimusta 
on voinut opiskella myös pääaineena, Turun yliopiston 
kauppakorkeakoulun englanninkielisessä 
maisttutkimuskeskuksesta valmistuu myös 
tohtoreitaeriohjelmassa. Tällaisia vastaavia ohjelmia on 
mm. USA:ssa ja Australiassa. Nykyään Tulevaisuuden. 

�  Tulevaisuudentutkimus kehittyi tieteenä huimasti 1990-
luvulla. Tästä osoituksena on mm. se, että v. 1991-2004 
tulevaisuudentutkimuksen väitöskirjoja Suomen 
yliopistoissa ja korkeakouluissa tuotettiin 37 kappaletta! 
Väitöskirjat käsittelevät mitä monimuotoisempia aiheita 
ja ilmiöitä. Tulevaisuudentutkimusta tieteenä käsittelee 
muutama tutkimus, kun taas useimmille muille on 
ominaista tulevaisuudentutkimuksen soveltaminen eri 
tieteenalueilla. Tällä hetkellä Tutukeskuksella on jo 
tohtoriohjelmansa, eli väitöskirjoja valmistuu 
enenevässä määrin. 



�  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 
ongelmanasetteluissaan, jotka koskevat 
ihmisyhteisöjen tulevaisuutta ja siitä tietämistä. 



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  

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. 



Tulevaisuuden tutkimuksessa käytettyjä ajattelutapoja ja menetelmiä 
on Pentti 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 


