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Tavoite:  
 Tulevaisuudentutkimuksen 
 työkalujen hyödyntäminen 
 hyvinvoinnin lisäämiseksi 
 kehittyvissä maissa 

 
Väline:   

 Globaalin tulevaisuuslukutaidon 
 edistäminen koulutuksen, 
 tutkimuksen ja 
 kehittämistoiminnan avulla 

 
Lopputulos:  

 Tulevaisuuslukutaitoisemmat  yksilöt 
 = tulevaisuuslukutaitoisempi 
 yhteiskunta 



        Tulevaisuusaja+elu                An.sipaa.oaja+elu  
  

• How	  to	  predict/project	  
different	  futures?	  

• How	  to	  prepare	  for	  
future	  challenges	  and	  
opportuni8es?	  

	  
Strateginen/u8litaris8nen	  intressi	  	  

	  
Hermeneu;nen	  intressi	  



	  The	  	  future	  	  does	  	  not	  	  exist	  in	  the	  present	  but	  an8cipa8on	  
does.	  The	  form	  the	  future	  takes	  in	  the	  present	  is	  	  an8cipa8on	  

	  

[Riel	  Miller:	  et	  .Transforming	  the	  Future:	  An8cipa8on	  in	  the	  21st	  
Century]	  

Nyt	   Tulevaisuus	  

An8sipaa8o	  

Projek8o/ennakoin8	  

Perinteinen	  
tulevaisuuden-‐

tutkimus	  

An8sipaa8o-‐
tutkimus	  



”All	  	  efforts	  	  to	  	  ‘know	  	  the	  	  future’	  	  in	  	  the	  	  
sense	  	  of	  	  thinking	  	  about	  	  and	  	  ‘using-‐the-‐
future’	  	  are	  	  forms	  	  of	  	  an8cipa8on.	  	  Equally	  	  
the	  	  future	  	  is	  	  incorporated	  	  into	  	  all	  	  
phenomena,	  conscious	  or	  unconscious,	  
physical	  or	  idea8onal,	  as	  an8cipa8on”.	  
	  
[Miller	  et	  alTransforming	  the	  Future	  (Open	  
Access):	  An8cipa8on	  in	  the	  21st	  Century]	  



Kyse	  on	  siis	  SUHTEESTAMME	  tulevaisuuteen	  =	  relaa8o	  



Muutamia näkökulmia 
antisipaation ja 

foresightin liitoskohtiin 
 



1.  Sosiaalinen  määri+ää  
teknologista

=	  Kun	  ihminen	  kesy\ää	  teknologian,	  hän	  kesy\ää	  tulevaisuuden	  

”Tulevaisuus”	  ei	  ole	  -‐	  vaan	  se	  tehdään	  
=	  

An8sipaa8on	  luonne	  on	  aina	  dynaaminen	  ja	  
emergen;	  

Maailman	  ymmärtämisestä	  



2.  An.sipaa.on  vaa.vin  aspek.  on  
temporaalisuus  

=	  järjestelmän	  kompleksisuus	  ”pirstoo”	  ajan	  	  
	  

Todellisuuden	  ymmärtämisestä	  

7th	  Kondra8eff	  	  
2050	  –	  2100	  
Living	  Systems	  
Technologies???	  	  



3.  Inten.onaalisuus  on  
ihmisen  tärkein  ja  

lajityypillisin  ominaisuus

=	  Näin	  passiiviset	  ”tarpeet”	  transformoituvat	  
ak8ivisiksi	  taidoiksi”	  

Ihmisen	  ymmärtämisestä	  



Aktiivitaidot 

Planetaarisen elämisen taidot 
Kompleksisuustaidot 

Luovuustaidot 
Empatiataidot 

Kognitiivinen kapasiteetti 
Tieto ympäröivästä maailmasta 

Temporaalinen ajattelu 

Systeemiajattelu 

Kompleksisuusajattelu	  

 
Emotionaalinen kapasiteetti 

Ymmärrys omista vaikuttimista 

Emootioiden hallinta 

Sosiaaliset kyvyt 

Intuition hyödyntäminen  

	  

Tulevaisuus-
lukutaito 

Proaktiivinen 
tulevaisuusasenne 

Henkilökohtainen resilienssi 

© Pouru, L. & Wilenius, M. 



4.  Kaikissa  merki+ävissä  yllätyksissä  
endogeeniset  tekijät  painavat  
enemmän  kuin  eksogeeniset

=	  Esimerkiksi	  Fukushiman	  
ydinvoimalaonne\omuus	  

Yllätysten	  ymmärtämisestä	  



Tulevaisuuslukutaitoa 
voi tuoda kouluun  
 •  menetelmällisesti eri oppiaineisssa 

à  Monissa oppiaineissa (mm. HI, EN, GE, BI, OP) on 
oma tulevaisuusulottuvuutensa, jota voi syventää 
tulevaisuusopetuksen menetelmin  

 
•  oppiainerajat ylittävänä tulevaisuuskurssina 

à  Monialainen kurssikokonaisuus tai ilmiöpohjainen 
kurssi, joissa tulevaisuutta tarkastellaan eri 
näkökulmista 

 
•  integrointi läpäisevästi koko koulun 

toimintakulttuuriin 
àSyvempi tulevaisuusorientaatio kytketään mukaan 
kaikkeen koulun toimintaan esim. opiskelijoiden 
henkilökohtaisten opintopolkujen suunnitteluun 



Tulevaisuuslukutaidon mobiilikurssi 



Käytäntöä:  
Pouru, Laura, Nikula, Elina & Markku Wilenius (2019) 
Tulevaisuuslukutaitoa oppimaan! Lukio-opettajan 
käsikirja tulevaisuuksien tutkimiseen. 
 
 
Teoriaa: 
Pouru, Laura & Markku Wilenius (2018) 
Tulevaisuuslukutaito navigaatiovälineenä 
kuudennessa aallossa: kuinka integroida tulevaisuus 
lukio-opetukseen? Futura 3/2018.  

Lisää tulevaisuuslukutaidosta 
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