
Tulevaisuuteen katsomisen linssit 
Mikko Dufva & Matti Minkkinen 



20/08/2017 2 

Tulevaisuuskuvat paljastavat 
nykyhetken oletukset 



Ei ole 
yhdentekevää 

millaisista 
tulevaisuuksista 

unelmoimme 
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Tulevaisuuteen katsomisen raameja:  

Skenaarioarkkityypit (Dator) 

Kasvu Romahdus Niukkuus Muutos 
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Tulevaisuuteen katsomisen raameja: 

Kulttuuriteorian maailmankuvat (Thompson et al.) 
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Tulevaisuuteen katsomisen raameja: 

Tulevaisuusajattelun eri tasot (Slaughter) 

Pop-futurismi 

Ongelmalähtöinen ennakointi 

Kriittinen tulevaisuusajattelu 
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Tulevaisuuden  

 

Pop-futurismista kohti kriittistä 
tulevaisuusajattelua: CLA 
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Ryhmätyö 

 Jokaiselle ryhmälle on jaettu litaniatason tulevaisuuskuva 

 Purkakaa tulevaisuuskuva ylhäältä alaspäin  

 Millaiset syy-seuraussuhteet tulevaisuuskuvassa oletetaan olevan? 

 Mikä on maailmankuva, jossa syy-seuraussuhteet ovat järkeviä? 

 Mikä on taustalla oleva myytti tai metafora? 

 Haastakaa tulevaisuuskuva alhaalta ylöspäin 

 Mikä voisi olla vaihtoehtoinen myytti tai metafora? 

 Miten myytti muuttaa maailmankuvaa? 

 Millainen on uuden maailmankuvan mukainen systeemi? 

 Kirjoittakaa lopuksi uusi litaniatason tulevaisuuskuva 

 



Perinteiden romahdus 

Perinteinen moraali ja perhearvot ovat murtuneet, ja yhteiskunta-

järjestys on romahtanut. Rikollisuus ja päihteiden käyttö ovat 

lisääntyneet.  

Flickr: Tiptoe 



Ekokriisi 

Ihmisen toimien aiheuttama massasukupuutto, saasteiden 

lisääntyminen, hallitsematon ilmastonmuutos ja muut 

ympäristömuutokset vähentävät merkittävästi elinkelpoisia alueita ja 

ovat johtaneet lisääntyneisiin väkivaltaisuuksiin.  

Flickr: dimitris plantzos 



Flickr: Giacomo Salizzoni 

Teknologia tappaa 

Geenimuokkaus, nanoteknologia ja muut uudet teknologiat 

aiheuttavat entistä enemmän riskejä ihmisille ja ympäristöön ja 

yhden tai muutaman niistä toteutuessa yhteiskunta romahtaa.  



Teknologia pelastaa 

Teknologian kehityksen myötä energian ja ruoansaanti on saatu 

turvattua kasvaneelle väkimäärälle luontoa kuormittamatta. 

Koulutus ja personoitu terveydenhuolto ovat kaikkien saatavilla.  

Flickr: Except 



Onnelliset yhteisöt 

Valtio ei pysty enää tarjoamaan peruspalveluita ja syntyy uusia 

yhteisöitä ja osuuskuntia täyttämään julkisten palveluiden alasajon 

synnyttämään aukkoa. Taloudellisen tehokkuuden sijaan painopiste 

on onnellisuudessa.  

Flickr: Bob Cotter 



Paluu luontoon 

Ihmiset oppivat elämään yksinkertaisempaa ja onnellisempaa 

elämää. Palataan perinteisiin elämisen muotoihin.  

Flickr: Chris Ford 



Aktiivinen kansalainen 

Kansalaiset osallistuvat aktiivisesti politiikkaan ja yhteiseen 

päätöksentekoon ja yhteistyöllä saavutetaan moniääninen, 

moniarvoinen ja toimiva yhteiskunta. 

Flickr: Demokratikollektivet Watch it! 



Transhumanismi 

Ihminen kehittää itseään teknologian kautta elämään pidemmän 

aikaa terveenä ja älykkäämpänä kuin nykyään. Ihminen ja kone 

yhdistyvät ja mielen voi ladata tietoverkkoon. 

Humanity+ 



Runsauden maailma 

Teknologia ja sosiaalinen edistys vievät meidät kohti runsauden 

maailmaa, jossa ainoa ongelma on, miten runsaus saadaan 

oikeudenmukaisesti jaettua.  

Flickr: Luis Alejandro Bernal Romero 



Vastakkainasettelun aika 

Talouskasvu jatkuu, mutta johtaa eriarvoisuuden merkittävään 

kasvuun. Rikkaat pyrkivät eristäytymään muusta yhteiskunnasta.  

Flickr: Konrad Lembcke 



Avaruusseikkailu 

Maapallon ylikansoittumisen ja resurssien vähentymisen johdosta 

ihmiskunta ryhtyy aktiivisesti asuttamaan uusia planeettoja. 

Flickr: John Moffatt 



Singulariteetti 

Ihmistä älykkäämmän tekoälyn kehitys johtaa eksponentiaalisesti 

kiihtyvään teknologiseen kehitykseen ja superälykkyyteen, joka on 

seuraava askel ihmisen kehityksessä. 

Flickr: A Health Blog 



Virtuaalityhmyys 

Ihmiset uppoutuvat virtuaalitodellisuuksiin ja yhteiskunta muuttuu 

entistä välinpitämättömämmäksi ja tyhmemmäksi teknologian 

kehityksen myötä. 

Flickr: ACEBOY™ MODELS 



Korporaatioiden valta 

Ylikansalliset yritykset tulevat entistä voimakkaammiksi ja pystyvät 

taloudellisen vallan lisäksi vaikuttamaan ihmisiin keräämänsä tiedon 

avulla.  

Flickr: Bernard Spragg 



Uusi spiritualismi 

Uudenlainen yhtenäisyyden tunne saavutetaan meditaation tai 

psykedeelisten huumeiden kautta ja ihmiset elävät 

yhteisomistukseen perustuvassa maailmantaloudessa. 

Flickr: Surian Soosay 


