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Ei ole yhdentekevää 
millaisista tulevaisuuksista unelmoimme



Mitä on tulevaisuuslukutaito

Tulevaisuuslukutaito (futures literacy) 
tarkoittaa yksilön henkilökohtaista kykyä
hyödyntää tulevaisuutta nykyhetkessä.

Tulevaisuuslukutaidon avulla opimme
ajattelemaan tulevaisuudesta laajemmin.

Tapamme käyttää tulevaisuutta on usein
liian epämääräistä ja rajoittunutta ollakseen hyödyllistä.

Teemme kuitenkin päätöksiä, jotka luovat tulevaisuuden.

Siksi on tärkeää, että emme lukitse tulevaisuutta
oman mielemme rajoitteiden kokoiseksi.

Lähde: Pouru & Tähkäpää, Me kaikki tarvitsemme tulevaisuuslukutaitoa -blogi



HEIKOT SIGNAALIT 

Jos tuijottaa vain megatrendejä,
alkamaisillaan olevat muutokset 
saattavat jäädä huomaamatta. 
Tunnistamalla ensioireita muutoksesta
voi avartaa tulevaisuuskuvia.



Mistä tunnistaa heikon signaalin

Uutuus: heikko signaali on merkki uudesta asiasta tai vanhan asian uudesta puolesta.

Yllättävyys: heikko signaali on tulkitsijalleen yllättävä.

Haastavuus: heikko signaali pakottaa haastamaan oletuksia nykyisestä ja siksi se on 
usein vaikea huomata tai helppo jättää huomiotta.

Merkityksellisyys: heikko signaali kuvaa asiaa, jolla voi olla tulevaisuudessa vaikutus.

Viive: heikko signaali kertoo asiasta, joka ei vielä ole merkittävä, vaan vaatii vielä aikaa 
kypsyäkseen.

Lähde: Hiltunen 2010, 2013.

HEIKKO SIGNAALI ON ENSIOIRE MUUTOKSESTA, JOKA SAATTAA OLLA MERKITTÄVÄ.



Tulevaisuus ei vain tapahdu, se tehdään.

1 2 3Trendit ja 
signaalit

Tunnista tulevaisuuteen 
vaikuttavia trendejä ja 

heikkoja signaaleja 
erilaisten materiaalien 

avulla!

Tulkinta ja 
valinnat

Tulevaisuus ei vain 
tapahdu itsestään, vaan 

voimme vaikuttaa siihen. 
Arvioi kehityskulkujen 

vaikutuksia omaan 
toimintaan ja valitse, 
mikä on toivottavaa.

Tulevaisuuksien
tekeminen

Kun suunta on selvä, on aika 
kuvata visio, keskustella siitä 

ja tunnistaa tarvittavia 
ratkaisuja. Tulevaisuus ei 
vain tapahdu, se tehdään.

https://www.sitra.fi/tulevaisuuspakki



TULEVAISUUDEN SANOMAT

- Valitse 2 trendikorttia ja lue ne.

- Mieti millainen olisi maailma, 
jossa korttien kuvaamat asiat 
ovat arkipäivää.

- Keksi trendikortteihin liittyvä 
tulevaisuuteen sijoittuva 
uutinen. Uutisessa on iskevä 
otsikko ja lyhyt kuvaus 
tapahtuneesta. 

- Piirrä uutiseen liittyvä kuva tai 
valitse jokin valmis kuva.



Tulevaisuussanasto antaa 

merkitykset uusille asioille
ja valaisee vanhoja.

sitra.fi/tulevaisuussanasto



Tulevaisuussanasto luo yhteistä ymmärrystä

- Tulevaisuutta ei tehdä yksin 
asiantuntijavoimin  kaikki tarvitaan 
mukaan.

- Sanoittajan valta on suuri: sanoilla voi 
yhdistää ja sanoilla voi eristää.

- Aina monimutkaista asiaa ei voida tai 
osata (vielä) kuvata arkisella sanalla, vaan 
tarvitaan asiantuntijatermiä.

- Silloin apuun tulee tulevaisuussanasto, 
joka rakentaa siltoja eri alojen 
asiantuntijoiden välillä ja toisaalta 
kansantajuistaa monimutkaisia asioita. 



Lisätietoa

Dufva Mikko 2019. Heikot signaalit tulevaisuuden avartajina. Sitran selvityksiä 142.

Dufva Mikko 2018. Kolme vinkkiä tulevaisuuslukutaidon kehittämiseen -blogi. 12.4.2018

Hiltunen Elina 2010. Weak signals in organizational futures learning. 
Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis, A, 365.

Hiltunen Elina 2013. Heikot signaalit. Teoksessa Kuusi, Bergman & Salminen (toim.): 
Miten tutkimme tulevaisuuksia? 3. uud. painos. Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, 
Acta Futura Fennica 5.

Pouru Laura & Tähkäpää Otto 2018. Me kaikki tarvitsemme tulevaisuuslukutaitoa -blogi. 

13.3.2018

Tulevaisuuden tekijän työkalupakki (Sitra)
Tulevaisuussanasto antaa merkitykset uusille asioille, Sitra 6.11.2018



sitra.fi |  seuraavaerä.fi

@sitrafund


