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Tulevaisuuksien kartta ja muita 
tulevaisuuksientutkimuksen  peruskäsitteitä 

  tulevaisuuksien kartta 
  toimijat eli aktorit ja heidän resurssinsa, intressinsä ja  

visionsa 
  ajurit (drivers), megatrendit (strong prospective trends) 

ja muut  invarianssit 
  heikot signaalit tai ”villikortit” 
  tulevaisuuspolut eli skenaariot 
  toimintastrategia 



Tulevaisuuksien kartta 
  Ottaa huomioon sen , mikä on kartan käyttäjille erityisen 

olennaista hänen tulevissa valinnoissaan: eteneminen 
kohti visiota tai ainakin kohti tulevaisuutta, joka on 
hyväksyttävä 

   Havainnollistaa käyttäjälle, millaisia valintatilanteita hän 
saattaa kohdata ja mihin valinnat johtavat 

  Seuraavassa havainnollistetaan Tulevaisuuksien karttaan 
liittyviä käsitteitä   ” merikartalla” , joka kuvaa reittejä 
karikon läpi nykytilanteesta vision suuntaan. 





Tulevaisuuspolut  eli skenaariot 
  skenaariolla  esitetään tulevaisuuksien 

kartalla  loogisesti etenevä tapahtumasarja, 
jonka tarkoituksena on näyttää miten 
todennäköinen, mahdollinen tai tavoiteltava/
uhkaava tulevaisuudentila kehittyy valintoina 
ja niiden seurauksina askel askeleelta 

  ”tulevaisuuselokuvan käsikirjoitus” 



Ajurit (drivers) tai megatrendit (strong 
prospective trends) 

  Minkä oletetaan säilyvän jatkuvasti vaikuttavana 
tulevaisuudessa? Yleiskäsite: ajuri 

  Vahvat pysyvyydet eli invarianssit: luonnonlait ja 
niihin perustuvat tekniset edistysaskeleet 

  Toistaiseksi voimassaolevat (”transient”) 
pysyvyydet, voivat muuttua oppimisen 
tuloksena: lait ja muut sopimukset;  
yhteiskunnan suuret muutostrendit 

  Strong prospective trend: on historiallinen trendi, 
jonka jatkumiseen asiantuntijat uskovat 



Heikko tulevaisuussgnaali: weak signal, early 
warning, emerging issue, germ, wild card, Musta 
Joutsen (Taleb 2007)  

Pierre Masse (germ, 1965): Merkki, joka nyt on 
vähäinen mutta valtava mahdollisten 
seuraustensa kannalta 

Mannermaa (heikko signaali, 2006): 
  Ajassa orastava ilmiö, outo kummajainen 
  Ilman historiaa, ilman aiempaa merkittävyyttä 
  Vallitseva viisaus karsastaa 
  Elää vain hetken 
Mutta voi muodostua ratkaisevan merkittäväksi 

tekijäksi (villikortti, wild card,  esim. Internet 
1993-1995) 



Elina Hiltusen (2012) käytännön kriteerit 
heikolle signaalille kahvipöytäkeskustelussa 

1. saa kollegat nauramaan tai 
2. kollegat vastustavat kiivaasti tai 
3. herättää ihmetystä tai 
4. kukaan ei ole kuullut asiasta ennen tai 
5. halutaan, että asiasta ei enää puhuta  



Toimintastrategia 
  Kartan tilaajien tai hyödyntäjien ”energisoitu” tapa 

edetä tulevaisuuskarttaa käyttäen kohti oman 
projektin tavoitetta tai yhteistä visiota.  

  toimintatavat, joilla vastataan vastapelureiden 
siirtoihin tai yllätetään heidät omilla siirroilla  

  varautuminen tilanteisiiin, missä eksytään valitulta 
tulevaisuuspolulta  tai tulevaisuuskartta ei vastaa 
todellisuutta 



Tiekartta (road map) 
  Organisaatio tai muu toimija kiinnittää 

perususkomuksensa tulevasta kehityksestä 
  Sovitaan millä toimenpiteillä lähdetään 

etenemään kohti visiota 
  Sovitaan kuinka kauan uskomuksista ja 

suunnitelluista toimenpiteistä pidetään kiinni ja 
millä menettelyillä niitä muutetaan 



Kuusi käytännön  kriteeriä, jolla 
tulevaisuuksien kartan laatua voidaan 
arvioida  

  Kriteeri 1 Sellaisten mahdollisten tulevaisuuksien määrä tai 
kattavuus, jotka ovat relevantteja vision suuntaan etenemisen tai 
hyväksyttävään tulevaisuuteen pääsyn kannalta 

  Kriteeri 2 Merkittävimmät tai tärkeimmät mahdolliset tulevaisuudet 
on tunnistettu 

  Kriteeri 3 Kaikenlaiset kausaalisesti merkittävät faktat on otettu 
huomioon tunnistetuissa tulevaisuuksissa 

  Kriteeri 4 Kausaalisesti merkittävät faktat on tehokkaasti tulkittu 
mahdollisimman harvoilla skenaarioilla 

  Kriteeri 5 Monenlaiset tulevaisuuksien kartan käyttäjät kykenevät 
ymmärtämään ja käyttämään sitä 

  Kriteeri 6 Tulevaisuuksien kartan avainasiakkaat kykenevät 
ymmärtämään ja hyötymään kartasta 





Tulevaisuustaulukko (Futures table) 
  Perusmenetelmä, jolla tulevaisuuden 

“miniskenaarioista” (vrt. kriteeri 1 ) voidaan innovoida 
“koko tarinoita” eli varsinaisia skenaarioita (vrt kriteeri 2) 

  Miniskenaariot jäsennetään tiettyyn sektoriin liittyviksi ja 
yleensä toisilleen vaihtoehtoisiksi 

  Skenaarioon valitaan kustakin sektorista yksi 
miniskenaario, vaikka joskus hyväksytään tarinaan monen 
vaihtoehdon yhtäaikainen toteutuminen 

  Klassikkokirja: Yrjö Seppälä (1984) 84 000 tulevaisuutta 





Kysymyksiä kaikille mahdollisia 
tulevaisuuksia pohtiville ryhmille 

  Kuinka tunnistaa js esittää faktat ja tulevaisuuspolut 
niin, että ne ovat olennaisia erityisasiakkaalle (kriteeri 
6) ja välittävät tietoa mahdollisuuksista yleistä etua 
vastaten (kriteeri 5) ? 

  Mitä ovat mahdollisten tulevaisuuksien tunnistamisen 
kannalta olennaiset heikot signaalit (kriteeri 3) ja 
tulevaisuustrendit (kriteeri  4) 

  Kuinka tulkita faktat kattavasti tulevaisuuden 
mahdollisuuksiksi (kriteerit 1)  ja olennaisimman 
skenaarioiden muodossa tunnistaen 2) 



Oppilastyön arviointi laatukriteereittäin  
keskustellen Seilissä 

Opiskelijatyön arviointi asteikolla 
0-6 

Oma arvio Arvio 
Seilissä 

1. Kattavasti kehityksen relevantit 
mahdollisuudet “miniskenaariot” 
2. Olennaisimmat skenaariot  

3. Tulevaisuusrelevantit faktat 
kattavasti  
4. Olennaisimmat ja 
luotettavimmat faktat 
5. Monet voivat hyötyä 

6. Erityisasiakkaat hyötyvät 


