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1 JOHDANTO 

 

 

Kiinnostuin tulevaisuudentutkimuksesta samoihin aikoihin kun aloin opiskelemaan luokan-

opettajaksi. Huomasin, että ei ole ollenkaan itsestään selvää, millaiseen maailmaan tulisin 

kasvattamaan tulevia oppilaitani. Nyt syksyllä 2016 Suomessa aloittaa noin 60 000 eka-

luokkalaista koulunkäyntinsä. Vuonna 2080 nämä ekaluokkalaiset alkavat jäädä eläkkeelle. 

Jos maailma muuttuu jatkossakin sellaista vauhtia kun se on viime vuosikymmeninä muut-

tunut, vuoden 2080 arkipäivää on vaikea edes kuvitella. Mitä siis kannattaa opettaa uusille 

ekaluokkalaisille? Kaunokirjoitusta, koodaamista, positiivista asennetta oppimista kohtaan 

vai jotain ihan muuta? 

Näin valikoitui aihe kandidaatin tutkielmalleni. Ajattelin, että tulevaisuudentutkimus voisi 

tarjota jotain uutta näkökulmaa myös opettajan työhön. Tulevaisuusorientoitunut ajattelu 

sopii sinänsä opettajalle erittäin hyvin, opettajathan ovat ”tekemässä” tulevaisuutta niillä 

valinnoilla, joita he tekevät kasvattaessaan oppilaitaan. Tässä tutkielmassa tavoitteenani on 

hahmotella tulevaisuudentutkimusta yleisesti ja samalla luoda teoriapohjaa pro gradu -tut-

kielmalleni. Tämän tutkielman keskeisimpänä kysymyksenä on: Mitä tulevaisuudentutki-

mus on?  

Kysymykseen suora vastaaminen osoittautui monimutkaiseksi. Tulevaisuutta on tutkittu 

vakavasti jo 1960-luvulta alkaen, mutta edelleen sen uskottavuutta heikentävät erilaiset 

kristallipallo- ja horoskooppiennusteet. Tulevaisuudentutkimus on niin nuori tieteenala, 

että siitä kirjoitettaessa täytyy ensin perustella sen olemassaolo, eikä kansainvälinen tule-

vaisuudentutkijoiden yhteisö ole itsekään tulevaisuudentutkimuksen tieteellisyydestä yhtä 

mieltä. Yhtenäinen luonnehdinta tulevaisuudentutkimukselle osoittautui siis aika vaikeaksi. 

Löysin hyviä lähteitä tutkielmaani varten erityisesti Turun yliopiston osana toimivan Tule-

vaisuudentutkimuskeskuksen oppimateriaaleista. Lisäksi sain sähköpostitse hyviä neuvoja 

kolmelta tulevaisuudentutkijalta. Osaan tulevaisuudentutkimuksen perusteisiin liittyviin 

kysymyksiin löysin vain vanhoja lähteitä. Tähän huoleen eräs tulevaisuudentutkija, Hanna-

Kaisa Aalto, vastasi minulle sähköpostiviestissään näin: ”Tulevaisuudentutkimuksen pe-

rusteissa ei ole mitään oleellista uutta ja tuoreet journaalit painottuvat usein enemmän en-
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nakointiin tai johonkin erityisnäkökulmaan” (Aalto, 6.9.2016). Uskoisin siis tämän tutkiel-

man sisältävän ainakin pintapuolisesti kaikki keskeisimmät tulevaisuudentutkimusta mää-

rittelevät seikat. 

Olen rakentanut tutkielman siten, että kerron ensin tulevaisuudentutkimuksen perusteista; 

peruskäsitteistä, -oletuksista ja -suuntauksista. Siirryn sitten pohtimaan tutkielman otsikon 

mukaisesti sitä, miten tulevaisuudentutkimus asettuu suhteessa muuhun toimintaan; onko 

se lähempänä tieteellistä vai taiteellista toimintaa. Tämä aihe johdattaa tutkielmani tulevai-

suudentutkimuksen ontologisten ja epistemologisten kysymysten äärelle. Pohdin sitä, mi-

ten tulevaisuus on olemassa, voiko siitä tietää ja voiko sitä tutkia. Tutkielman lopuksi nos-

tan vielä esille joitakin tulevaisuudentutkimuksen rajoittavia ominaisuuksia. 



3 
 

2 TULEVAISUUDENTUTKIMUS 

 

 

Tulevaisuudentutkimuksen nuoresta iästä ja hajanaisuudesta kertonee se, että sitä on määri-

telty ja luonnehdittu mitä erilaisimmilla tavoilla. Pelkästään tulevaisuudentutkimuksen kä-

sitteelle on esitetty yli 30 erilaista vaihtoehtoa (Mannermaa, 1991, 42). Sen lisäksi, että tu-

levaisuusorientoituneisiin tutkimuksiin viitataan monin eri termein, tulevaisuudentutki-

musta myös luonnehditaan monin eri tavoin. 

Turun Tulevaisuudentutkimuskeskus määrittelee internet-sivuillaan tulevaisuudentutki-

muksen seuraavasti: 

 

Tulevaisuudentutkimus on tiedonalana luonteeltaan tieteidenvälinen ja poikkitieteellinen. 

Tulevaisuudentutkimus tuo esille, mikä on mahdollista, mikä on todennäköistä ja mikä on 

toivottavaa tai ei-toivottavaa. Pyrkimyksenä on vaikuttaa yleiseen ajatteluun, arvoihin ja 

sitä kautta päätöksentekoon, jotta osaisimme edistää toivottavimman mahdollisen tulevai-

suuden toteutumista. (Tulevaisuudentutkimuskeskus, 17.9.2016) 

 

Tämä määritelmä on onnistunut siinä mielessä, että se kuvaa tulevaisuudentutkimusta aika 

monelta kantilta. Määritelmä epäonnistuu puolestaan siinä, että se rajaa osan tulevaisuu-

dentutkimuksista ulkopuolelle. On olemassa esimerkiksi tulevaisuudentutkimusta, jossa ei 

oteta ollenkaan kantaa siihen, mikä on toivottavaa tai ei-toivottavaa. Toisaalta sellainen tu-

levaisuudentutkimuksen määritelmä, joka ottaisi kaikki tulevaisuudentutkimuksen vivah-

teet mukaan määritelmäänsä, täytyisi olla niin yleisellä tasolla kirjoitettu, ettei siitä saisi 

juuri mitään irti. Yllä esitetty määritelmä on hyvä aloituspiste tulevaisuudentutkimuksen 

syvemmälle tarkastelulle, sillä siinä ikään kuin yhdistyvät monet erilaiset tulevaisuudentut-

kimuksen määritelmät. Tässä luvussa lähden laajentamaan tätä määritelmää kuvailemalla 

tarkemmin tulevaisuudentutkimuksen käsitteitä ja piirteitä. 

 

 



4 
 

 

 

2.1 Peruskäsitteitä 

 

 

Tulevaisuudentutkimus kehittyy ja jalostuu vähitellen käsitteiden määrittelemisen ja uudel-

leenmäärittelemisen kautta (Söderlund, Kuusi, 2003). Hajanainen ja kansainvälinen tule-

vaisuudentutkijaryhmä lisää kukin tulevaisuudentutkimuksen peruskäsitteisiin omia lisä-

merkityksiään, mikä tekee alasta aika hajanaisen ja järjestäytymättömän. Toisaalta monen-

laiset näkemykset voivat lisätä keskustelua, jolloin peruskäsitteet kehittyvät ja jalostuvat. 

Kansainvälisesti käytetyimmät käsitteet ovat foresight, futurology, futures studies ja futu-

res research. Näiden käsitteiden asema on tärkeä, kun tulevaisuudentutkimusta jäsennetään 

tieteelliseksi toiminnaksi. (Malaska, 2013, 18; Mannermaa, 1991, 42) Esittelen seuraavaksi 

näitä käsitteitä erikseen. 

Foresight. Wendell Bell (1997a) kirjoittaa, että yhtä hyvin voisi käyttää termiä forecast, 

prediction, prognostication, prevision, anticipation, expectation tai futuribles. Hänen mu-

kaansa on turha eritellä näitä termejä erikseen, koska jokainen tulevaisuudentutkija käyttää 

näitä termejä omalla tavallaan. (Bell, 1997a, 98–99) Samoin suomeksi sanaa ennakointi on 

käytetty aika ristiriitaisesti. Sitä on esimerkiksi käytetty koko tulevaisuudentutkimuksen 

synonyyminä tai sitten sillä on viitattu erityisesti suunnittelumenetelmiin erottamaan niitä 

varsinaisesta tulevaisuudentutkimuksesta (Rubin, 2003, 890).  

Oxford English Dictionary kuvaa foresight-sanan merkitystä kyvyksi nähdä, mitä tulevai-

suudessa tapahtuu, mitä tulevaisuudessa tarvitaan ja huolenpidoksi tulevaisuudesta (Ma-

laska, 2013, 19; Oxford English Dictionary). Foresight-termiin kuuluu nykyään kuitenkin 

ehkä vahvimmin tulevaisuudentutkimuksen käytännöllinen puoli. Näin ollen foresight-ter-

min voisi määritellä soveltavaksi tulevaisuudentutkimukseksi, joka tukee päätöksentekoa 

(Malaska, 2013, 19).   

Futurology. Suomeksi käännettynä tämä termi on futurologia. Futurologia-termin otti 

käyttöön 1940-luvulla tulevaisuudentutkimuksen oppi-isänä pidetty Ossip Flechtheim. Hän 

tarkoitti futurologialla tulevaisuutta koskevien kysymysten kriittistä ja systemaattista tar-

kastelua, vaikkakin aika normatiivisessa hengessä. (Bell, 1997a, 60; Mannermaa, 1991, 24; 
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Mannermaa 1993, 16; Söderlund, 2003, 375; Rubin, 2003; 892) Futurologian keskeiseksi 

tehtäväksi Flechtheim katsoi ennen kaikkea sotien, nälän ja köyhyyden poistamisen maa-

pallolta (Söderlund, Kuusi, 2003, 267; Malaska, 2013, 21; Borg, 2013, 46). Tällainen maa-

ilman parantaminen oli 1940-luvulla vielä vierasta tulevaisuudentutkimuksessa ja vielä 

1960-luvulla tulevaisuudentutkimus oli lähinnä teknisesti suuntautunutta, teknologian kehi-

tyksen ennustamista. Tulevaisuudentutkimuksen humanistinen suuntaus alkoi saada jalan-

sijaa 1970-luvulta lähtien, ja sille on tyypillistä monet Flechtheimin futurologian pääaja-

tukset. (Söderlund, Kuusi, 2003, 270) Nykyajan kehitystutkimus on lähellä Flechtheimin 

futurologiaa (Rubin, 2003, 892; Borg, 2013, 46). Esimerkiksi Millennium-projektin joita-

kin kannanottoja ja tehtäväalueita voitaisiin verrata Flechtheimin määrittelemään futurolo-

giaan (Malaska, 2013, 21). 

Laajassa tulevaisuudentutkimuksen perusteoksessaan (1997) Wendell Bell ei juuri käytä 

futurologia-termiä, vaikka hänkin nimeää flechtheimilaisen maailmanparantamisen tulevai-

suudentutkimuksen tärkeimmäksi tehtäväksi (Bell, 1997a; Söderlund, Kuusi, 2003, 299). 

Vielä 1960-luvulla usein esiintynyt futurologia-termi on jäänyt lähes kokonaan pois tule-

vaisuudentutkijoiden käyttämästä terminologiasta (Mannermaa, 1991, 42; Malaska, Hols-

tius, 2009, 86). Masini toteaa, että futurologia-termiä on käytetty huolimattomasti viittaa-

maan mitä tahansa tulevaisuuden ennustamisen tapaa, jolloin se on menettänyt uskotta-

vuuttaan (Masini, 1993, 56–57). Toisaalla Mannermaa määrittelee futurologian ”oppina tu-

levaisuudesta”, jolloin se viittaisi tulevaisuudentutkimukseen omana tieteenalanaan (Man-

nermaa, 1991, 68). Se voi myös omalta osaltaan selittää termin suosion vähenemistä, ol-

laanhan tulevaisuudentutkimuksen tieteellisyydestä edelleen montaa eri mieltä (Kuusi, 

2011, 12).  

Futurologia-termiä vierastetaan edelleen jossain määrin, mutta Flechtheimin metodologian 

henki näkyy edelleen etenkin tulevaisuudentutkimuksen humanistisessa suuntauksessa (Sö-

derlund, Kuusi, 2003, 270). Futurologia-termi ymmärretään Suomessa myös tulevaisuu-

dentutkimuksen perustutkimuksena ja tieteenfilosofiana, johon liittyy tulevaisuudentutki-

muksen ontologiset ja epistemologiset kysymykset (Malaska, Holstius, 2009, 86; Malaska, 

2013). Foresight eroaa futurologiasta muun muassa siten, että foresight on käytännönlähei-

sempi ja emansipatorinen henki ei ole siinä niin keskeinen (Malaska, 2013, 21). Foresight 

suhteessa Futurologiaan on ikään kuin konetekniikka suhteessa luonnontieteisiin (Malaska, 

Holstius, 2009, 86). 
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Futures Studies, Futures Research. Nämä tulevaisuudentutkimuksen yleistermit havain-

nollistavat monikkomuodollaan tulevaisuudentutkimuksen sitoutumista moneen mahdolli-

seen tulevaisuuteen (futures) yhden tulevaisuuden sijasta (future). Suomen kielessä ei 

yleensä käytetä tässä yhteydessä monikkomuotoa tulevaisuudesta. Suomen kielessä käytet-

tyjä ilmaisuja ovat tulevaisuudentutkimus, tulevaisuuden tutkimus, tulevaisuustutkimus ja 

tulevaisuusorientoitunut tutkimus. (Mannermaa, 1991, 42) Tässä tutkielmassa käytän ter-

miä tulevaisuudentutkimus. Futures Studies ja Futures Research eroavat toisistaan sillä ta-

voin, että Futures Research korostaa enemmän tulevaisuudentutkimuksen tutkimuksellista 

osaa ja Futures Studies nähdään taas enemmän yleiskäsitteenä (Mannermaa, 1991, 42; Ma-

laska, Holstius, 2009, 87; Malaska, 2013, 19). Malaskan mukaan Futures Study saatetaan 

liittää myös kvalitatiivisiin tutkimuksiin, kun taas Futures Research ymmärretään usein 

kvantitatiivisesti painottuneeksi tutkimukseksi (Malaska, 2013, 19). Näitä termejä käyte-

tään kuitenkin myös täysin toistensa synonyymeinä.  

 

 

 

2.2 Tulevaisuudentutkimuksen peruslähtökohtia 

 

 

Vaikka tulevaisuudentutkimus on käsite, joka pitää sisällään todella hajanaista, tulevaisuu-

teen kohdistuvaa toimintaa, Roy Amaran (1981) esittämät tulevaisuudentutkimuksen pe-

ruslähtökohdat nousevat kuitenkin yhä uudelleen esiin myös toisistaan paljon poikkeavissa 

tulevaisuudentutkimuksissa. Roy Amara (1925–2007) oli yhdysvaltalainen tulevaisuuden-

tutkija ja entinen puheenjohtaja Institute for the Future -järjestössä. Hänen esittämänsä tu-

levaisuudentutkimuksen peruslähtökohdat hyväksytään tulevaisuudentutkimuksen eri 

suuntauksissa, vaikka ne saatetaankin ymmärtää niissä hieman eri tavoin. (Mannermaa, 

1991, 17) 

Amaran peruslähtökohtia tulevaisuudentutkimukselle on kolme: 

1. Tulevaisuus ei ole ennakoitavissa 
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2. Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty 

3. Tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa teoilla ja valinnoilla (Mannermaa, 1991, 16). 

Ensimmäinen peruslähtökohta on jossain määrin harhaanjohtava. Eikö tulevaisuudentutki-

muksen tehtävä ole nimenomaan ennakoida tulevaisuutta? Ennakointi-sanaa käytetään jois-

sain yhteyksissä jopa tulevaisuudentutkimuksen synonyyminä (Rubin, 2003, 890). 

Tulevaisuudentutkijoiden klassikkokirjailijoilla on ainakin näennäisesti todella poikkeavia 

suhtautumistapoja ennakoinnin tai ennustamisen suhteen. Alan kirjallisuudessa on esitelty 

joidenkin keskeisten tulevaisuudentutkijoiden suhtautumista ennustamiseen. Alvin Toffler 

pyrkii kirjassaan The Third Wave (1981) selkeästi ennustamaan tulevaisuuden tapahtumia. 

Daniel Bell (1976) ottaa puolestaan lähtökohdakseen, ettei tulevaisuutta voi ennustaa. 

Eleonora Masini (1988), Erich Jantsch (1967) ja Ziauddin Sadar (1987) väittävät, että en-

nustaminen ei ole tulevaisuudentutkimuksen tehtävä vaan tulevaisuudentutkimuksen pitäisi 

selvittää, mitä vaihtoehtoisia mahdollisuuksia tai riskejä tulevaisuudessa on. Bertrand de 

Jouvenel (1967) taas erittelee ennustamisen ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen en-

nustuksiin, jossa muodostuvaan tulevaisuuteen vaikuttaa se, puuttuuko ihminen kehityksen 

kulkuun vai ei. Robert Jungk (1987) ei näe itseään ennustajana, mutta hänen mielestään 

kaikkien ihmisten on tärkeä ajatella tulevaisuusorientoituneesti ja otettava vastuuta tekemi-

sistään. (Bell, 1997a, 102–107; Masini, 1993, 54–55; Söderlund, Kuusi, 2003, 304) 

Edellä kuvattu näennäinen erimielisyys ennakoinnin roolista tulevaisuudentutkimuksessa 

johtuu Bellin mukaan lähinnä käsitteiden tulkitsemisesta eri tavoin (Bell, 1997a, 102–107). 

Tulevaisuudentutkijat ovat vahvasti samaa mieltä siitä, että tulevaisuudesta ei voi perintei-

sen tietokäsityksen mukaan tietää mitään ennen kuin se on muuttunut nykyisyydeksi. Luo-

tettavimpiinkin ennustuksiin liittyy niin sanottu ceteris paribus -ehto, eli ennustus toteutuu 

vain, jos systeemiä ei häiritä ulkopuolelta käsin liian voimakkaasti (Niiniluoto, 2013, 24). 

Koska perinteisen tietokäsityksen mukaan tulevaisuudesta ei voi tietää mitään ennen kun 

se on muuttunut nykyisyydeksi, sen mukaan tulevaisuus ei myöskään voi olla ennakoita-

vissa.  

Tulevaisuus ei ole ennakoitavissa, mutta tulevaisuudentutkimuksessa ennakoidaan eli muo-

dostetaan mielikuvia ja käsityksiä tulevaisuudesta. Ennakointia pidetään välttämättömänä 

tavoitteelliselle ja päämäärätietoiselle toiminnalle ja sitä edeltävien päätösten tekemiselle 

(Söderlund, Kuusi, 2003, 305). Varmaa tietoa tulevaisuudesta ei voida saada, mutta vaihto-
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ehtoisia mahdollisuuksia ja riskejä voidaan silti kartoittaa ja etsiä. Vaikka eri tulevaisuu-

dentutkimuksen suuntauksissa ennakointia painotetaan eri tavoin, ennakointi on olennainen 

osa kaikkea tulevaisuudentutkimusta (Mannermaa, 1991, 17).  

Amaran toinen peruslähtökohta selittää edellistä. Syy sille, että tulevaisuutta ei voida täy-

sin varmasti ennakoida, ei johdu ainoastaan siitä, että emme voi tietää perinteisessä mie-

lessä tulevaisuudesta, vaan siitä, että tulevaisuus on itsessään vielä epävarma. Todellisuus 

on vasta kehittymässä joksikin mahdolliseksi tulevaisuudeksi. Tulevaisuudentutkijoiden 

paljon käyttämä käsite futuribles (future + possible) havainnollistaa hyvin sitä, että mah-

dollisia tulevaisuuden maailmoja on monia, eikä mikään mahdollisista tulevaisuuksista ole 

ennalta määrätty (Mannermaa, 1991, 56).  

Bellin mukaan tulevaisuus on vapaa ja avoin tila (Bell, 1997a, 150). Tällainen on mahdolli-

nen kanta tulevaisuuden luonteesta. Tällainen tulevaisuuden luonnehdinta on optimistinen 

ja toivorikas. Se saattaa antaa ihmisille toivoa uusista mahdollisuuksista tai ”paremmasta 

huomisesta”. Toinen mahdollinen kanta on, että yksi mahdollinen tulevaisuus on toista to-

dennäköisempi (Mannermaa, 1991, 62). Tulevaisuudentutkijan rooliin saattaa kuulua eri-

laisten vaihtoehtojen todennäköisyyksien selvittäminen erilaisten tulevaisuudentutkimuk-

sen menetelmien avulla. 

Edellä kuvaillut suhtautumistavat tulevaisuuden luonteeseen paljastavat yhden subjektiivi-

sen piirteen tulevaisuudentutkimuksessa. Vaikka tulevaisuudentutkijat olisivatkin sitoutu-

neet siihen ajatukseen, että tulevaisuus ei ole ennalta määrätty, sille, kuinka vapaa tulevai-

suuden nähdään olevan, löytyy paljon sävyeroja. Yksi tulevaisuudentutkija saattaa nähdä 

”todennäköisen” tulevaisuuden rajoittavampana tai vääjäämättömämpänä kuin toinen tule-

vaisuudentutkija. Tällainen lähtökohta on jossain määrin subjektiivinen, aivan kuten ihmi-

sen asenne; toinen näkee tulevaisuudessa enemmän mahdollisuuksia kuin toinen.  

Tulevaisuudentutkijan kolmas peruslähtökohta on, että voimme vaikuttaa avoimeen tule-

vaisuuteen siten, että meidän toivomamme tulevaisuus toteutuisi. Ihmiset luottavat voi-

vansa vaikuttaa tulevaisuuteensa työskennellessään pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti. 

Tästä peruslähtökohdasta voidaan myös päätellä, että tulevaisuudentutkimuksessa ei aino-

astaan pyritä ennakoimaan tulevaisuutta, vaan myös halutaan jollain tapaa kontrolloida sitä 

(Bell, 1997a, 154). Tulevaisuudentutkimus onkin hyvin läheisesti päätöksentekoon ja toi-

mintaan kytkeytynyttä tutkimusta. Ennusteidenkin teossa ”oikea” ennuste ei ole välttämättä 
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se, joka toteutuu, vaan se, joka saa aikaan toivottua ja tavoitteellista toimintaa (Söderlund, 

Kuusi, 2003, 305). 

Toisaalta on olemassa asioita, joihin emme voi vaikuttaa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi 

tulevaisuudentutkimuksessa paljon esillä olevat invarianssit. Invarianssi on jokin tapah-

tuma tai asia, jonka voidaan olettaa säilyvän samana myös tulevaisuudessa (Kuusi, Kamp-

pinen, 2003, 130). Vahvat muutosvoimat eli megatrendit ja luonnonvoimat ovat esimerk-

kejä invariansseista. Lisäksi toisilla ihmisillä voi olla vastakkaisia intressejä, jolloin heidän 

tekonsa ja valintansa voivat mitätöidä meidän tekomme. 

Kun tulevaisuudentutkija haluaa vaikuttaa tulevaisuuteen teoilla ja valinnoilla, hän olettaa, 

että joku mahdollinen maailma on jotain toista mahdollista maailmaa parempi tai toivotta-

vampi. Ilman näkemystä paremmasta tulevaisuudesta ei sillä olisi mitään väliä, millaiseksi 

tulevaisuus muodostuu (Kamppinen, Malaska, Kuusi, 2003, 38). ”Parempi” tulevaisuus on 

kuitenkin erittäin normatiivinen ilmaisu. ”Parempi” tulevaisuus riippuu itse kunkin näkö-

kulmasta ja arvomaailmasta. Arvot ovatkin kietoutuneet monimutkaisella tavalla tulevai-

suudentutkimukseen. Sen lisäksi, että tulevaisuudentutkija tavoittelee ”parempaa” tulevai-

suutta, hän pyrkii havainnoimaan ihmisten arvoja selvittääkseen ihmisten arvovalintojen 

seurauksena syntyviä mahdollisia tulevaisuuksia. Joskus tulevaisuudentutkijat myös ”luo-

vat” arvoja yhteisölle sen kehittämistä varten. (Kamppinen, Kuusi, Malaska, 2003, 38) Ar-

vot näkyvät myös tulevaisuudentutkijan tutkimusasetteluista aina tutkimuskysymyksen 

muodostamiseen asti. Toisaalta tulevaisuudentutkimuksessa on kehitetty paljon menetel-

miä arvojen selkeään esittämistapaan ja havainnointiin. On jopa todettu, että tieteellinen 

tulevaisuudentutkimus perustuu siihen, että se antaa välineet asettaa tulevaisuuskartat pa-

remmuusjärjestykseen (Kuusi, 2011, 13). 

Erityisesti Wendell Bell on pohtinut paljon arvoja tulevaisuudentutkimuksessa. Hän on ke-

hitellyt filosofi Keekok Leen teorian pohjalta mallin, jossa arvot voidaan purkaa osiin ja 

kytkeä objektiivisiin asioihin, jonka jälkeen niitä voidaan arvioida kriittisesti. Esimerkiksi 

arvoväitteen ”älä tupakoi” taustalla on joukko erilaisia empiirisiä tosiasioita, joiden järke-

vyyttä voidaan objektiivisesti arvioida. Tulevaisuudentutkijan rooliin kuuluu näin myös ar-

vojen arviointia, taustaoletusten esiin kaivamista ja argumentaation edistämistä järjenkäy-

tön avulla. (Kamppinen, Malaska, Kuusi, 2003, 45–53; Bell, 1997b, 87–95) 
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2.3 Tulevaisuudentutkimuksen suuntauksia 

 

Tieteellisen tutkimuksen alana tulevaisuudentutkimuksella voidaan nähdä olevan erilaisia 

suuntauksia. Suuntaukset heijastelevat laajemmin niitä malleja ja paradigmoja, joita on 

nähtävillä tieteessä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tulevaisuudentutkimuksen suun-

tauksia on luokiteltu sekä ajallisesti että niissä käytettävien menetelmien perusteella. (Ru-

bin, 2014) Esittelen seuraavaksi muutaman tulevaisuudentutkijan tavan luokitella tulevai-

suudentutkimuksen suuntauksia. 

Eleonora Masini jakaa tulevaisuudentutkimuksen kolmeen suuntaukseen: ekstrapolaati-

oon, utopia-ajatteluun ja visiointiin. Ekstrapolaatiossa sitä tietoa, jota meillä on historiasta 

ja nykyhetkestä, käytetään tulevaisuuden mahdollisten tapahtumien arviointiin. Tällainen 

lähestymistapa oli Masinin mukaan dominoiva modernin tulevaisuudentutkimuksen synty-

ajoista aina 1970-luvun alkuun saakka. Utopia-ajattelussa rakennetaan tulevaisuus, joka on 

erilainen, joko ”huonompi” tai ”parempi” kuin nykyhetki. Keskeistä on innovointi, mieli-

kuvitus ja keksiminen. Tässä lähestymistavassa arvot ovat vahvasti läsnä, koska ne mää-

räävät sekä toiveemme että pelkomme. Visioinnissa otetaan huomioon sekä utopia-ajattelu 

että ekstrapolaatio. Visio on utopia, joka ei ole erossa nykyhetkestä eikä menneisyydestä, 

vaan siinä otetaan huomioon tämän hetken trendit, jotka voivat tehdä utopian mahdol-

liseksi. Visio on Masinille askel kohti projektia, koska visiossa on myös halu saavuttaa sen 

maalaama tulevaisuudenkuva. (Masini, 1993, 45–46) 

Anita Rubin näkee tulevaisuudentutkimuksella neljä eri suuntausta: ennakoivan-, tulkitse-

van-, kriittisen- ja analyyttisen suuntauksen. Ennakoivan tulevaisuudentutkimuksen mene-

telmät perustuvat erityisesti aikasarjoihin ja matemaattiseen mallintamiseen. Tavoitteena 

on laatia selkeitä ja mahdollisimman täsmällisiä ennusteita päätöksenteon ja strategisen 

suunnittelun tueksi. Lähestymistapa on parhaimmillaan silloin, kun tutkitaan ajallisesti lä-

hellä olevia tapahtumia, joissa ei ole kovin paljon erilaisia muuttujia. Tulkitseva suuntaus 

ymmärtää tulevaisuuden vaihtoehtoina. Tulkitsevan tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 

ovat hermeneuttisia, ja siinä pyritään ymmärtämään ja ottamaan huomioon tasa-arvoisesti 

eri ryhmien toiveita ja käsityksiä tulevaisuudesta. Tulkitsevassa suuntauksessa tulevaisuu-

dentutkija saattaa myös olla osallistuva ja olla mukana luomassa ”hyvää” tulevaisuutta. 

Kriittisessä lähestymistavassa keskeistä ei ole ennusteiden tai skenaarioiden laatiminen. 

Tärkeämpää on kyseenalaistaa niitä oletuksia ja alkuasetelmia, joista tulevaisuutta aletaan 
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hahmottamaan. Analyyttisessä suuntauksessa keskeistä on sekä normatiivinen näkökulma 

että tulevaisuudentutkimuksen ajatteleminen välineellisenä hyötynä. Tämä lähestymistapa 

on vallalla monissa käytännön tulevaisuudentutkimuksissa. (Rubin, 1995, 9; 2014) 

Sohail Inayatullah jakaa tulevaisuudentutkimuksen kolmeen suuntaukseen, jotka ovat en-

nustava-empiirinen, kulttuurinen-tulkitseva ja kriittinen-poststrukturaalinen. Ensimmäi-

nen, ennustava-empiirinen, on perustunut empiiristeen luonnontieteiden malliin. Metodolo-

gian, joka on niin ”tieteellistä” ja objektiivista kuin mahdollista, avulla yritetään hahmottaa 

trendejä, tapahtumia ja niiden vaikutuksia mahdollisimman tarkasti, jotta voitaisiin tehdä 

parempia päätöksiä nykyhetkellä. Pohjana on oletus siitä, että mitä enemmän on informaa-

tiota tulevaisuudesta, sitä parempia päätöksiä voidaan tehdä. Toinen suuntaus, kulttuuri-

nen-tulkitseva, ymmärtää tulevaisuuden vaihtoehtoisena, rakennettavana ja neuvoteltavana. 

Tulevaisuus nähdään kulttuuriin sidottuna ja subjektiivisena, joka sijoittuu fenomenologian 

ja hermeneutiikan perinteisiin. Keskeistä on myös huomata niin sanotut alisteiset näkökul-

mat tulevaisuudesta. Kolmas suuntaus, kriittinen-poststrukturaalinen, kuvaa todellisuuden 

sosiaalisena konstruktiona, joka synnyttää kulttuuria yhä uudelleen. Tässä ei ole keskeistä 

ottaa kantaa tulevaisuuden tapahtumista vaan mieluummin yrittää tehdä tämä hetki ainut-

laatuiseksi ja merkittäväksi. (Inayatullah, 1990, 115–128) 

Mika Mannermaan mielestä tulevaisuudentutkimuksen suuntaukset voidaan jakaa kah-

teen pääsuuntaukseen: teknokraattiseen ja humanistiseen suuntaukseen. Teknokraattisessa 

tulevaisuudentutkimuksessa pyritään saamaan aikaan mahdollisimman varmaan tietoon 

pohjaavia ennusteita. Tällainen lähestymistapa oli vallalla tulevaisuudentutkimuksessa 

1970-luvulle asti. Humanistinen näkökulma on tekniseen tulevaisuudentutkimukseen ver-

rattuna hajanaisempi suuntaus. Siinä korostetaan ennustamisen sijaan tulevaisuuden monia 

vaihtoehtoja ja ennustamisen vaikeutta. Päämääränä humanistisesti suuntautuneessa tule-

vaisuudentutkimuksessa voi olla yhteiskunnallisen päätöksenteon edistämisestä, arvojen 

problematisointiin, yleisen tietoisuuden nostamiseen tai yleisen näkemyksen kyseenalaista-

miseen. Päämäärän moninaisuuden lisäksi metodit humanistisesti suuntautuneessa tulevai-

suudentutkimuksessa vaihtelevat. Humanistisen tulevaisuudentutkimuksen ”vapaa” suhtau-

tuminen metodeihin ja tutkimuskohteisiin saattaa tuoda sille uskottavuusongelmia. Toi-

saalta sen taiteelliset ja luovat metodit kuvaavat tulevaisuutta joskus paremmin ja koko-

naisvaltaisemmin kuin teknisesti suuntautuneen tulevaisuudentutkimuksen matemaattiset 

mallit. 1980-luvulla tulevaisuudentutkimusta alettiin hyödyntää yhteiskunnallisessa pää-
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töksenteossa. Näin tulevaisuuden hahmottamisen lisäksi humanistisessa tulevaisuudentut-

kimuksessa korostui tulevaisuuden ”tekeminen” ja ”demokratisointi”, kun tulevaisuuden-

tutkimuksen menetelmiä käytettiin kansalaisten kanssa parantamaan yhteiskunnallista pää-

töksentekoa. (Mannermaa, 1991, 23–28) 

2.4 Yhteenvetoa ja vertailua 

Karkeasti edellisiä vertailemalla sanoisin, että kaikissa jakotavoissa erotetaan suuntaus, 

jossa pyritään tekemään mahdollisimman tarkkoja ennusteita tulevaisuudesta mahdollisim-

man objektiivisilla menetelmillä nykyisyyden ja menneisyyden ”faktoja” hyödyntäen. Ym-

märtääkseni tämä suuntaus on Masinille ekstrapolaatio, Rubinille ennakoiva suuntaus, 

Inayatullahille ennustava-empiirinen ja Mannermaalle teknokraattinen. Mannermaa niput-

taa loput suuntaukset humanistisen tulevaisuudentutkimuksen alle, mutta esimerkiksi Ru-

bin ja Inayatullah erottavat aika samansuuntaisesti tulkitsevan tulevaisuudentutkimuksen 

kriittisestä tulevaisuudentutkimuksesta (Inayatullah käyttää vain termejä kulttuurinen-tul-

kitseva ja kriittinen-poststrukturaalinen). Mielestäni Masinin visiointi on mielenkiintoinen 

näkökulma, joka sijoittuisi ehkä Mannermaan luokituksessa teknokraattisen ja humanisti-

sen tulevaisuudentutkimuksen välimaastoon. Rubinin analyyttisessä suuntauksessa on taas 

jotain samaa kuin Masinin visioinnissa. Molemmissa korostuu sekä normatiivinen että käy-

tännöllinen näkökulma. 

Luvussa 2.2 käsittelyssä olleet Amaran peruslähtökohdat tulevaisuudentutkimukselle pai-

nottuvat tulevaisuudentutkimuksen suuntauksissa hieman eri tavoin. Ensimmäinen lähtö-

kohta, tulevaisuus ei ole ennakoitavissa, saa pienemmän painoarvon teknisissä tulevaisuu-

dentutkimuksissa. Esimerkiksi Rubinin mukaan ennakoivassa tulevaisuudentutkimuksessa 

on taustalla oletus, että tulevaisuus on tiedettävissä, jos vain löytäisimme siihen oikeat kei-

not (Rubin, 1995, 9). Sen sijaan esimerkiksi Mannermaan humanistisessa suuntauksessa 

korostetaan ennustamisen vaikeutta (Mannermaa, 1991, 26–30, 145–176). Teknisesti suun-

tautunut tulevaisuudentutkimus saattaa vähätellä myös kolmannen Amaran lähtökohdan, 

tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa teoilla ja valinnoilla, merkitystä. Esimerkiksi Inayatulla-

hin mukaan ennustava-empiirisessä tulevaisuudentutkimuksessa saatetaan pitää tulevaisuu-

dentekijän oletuksia ja tarpeita sivuseikkana (Inayatullah, 1990, 117). ”Objektiiviset” tren-

dit nähdään siis vahvempina ja määräävämpinä tekijöinä tulevaisuuden muodostumisessa 

kuin yksittäisen ihmisen tai ihmisryhmän tavoitteet. 
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Mannermaan näkökulma kahdesta tulevaisuudentutkimuksen suuntauksesta, teknokraatti-

sesta ja humanistisesta, on perusteltu ja hyödyllinen, jos tarkastellaan tulevaisuudentutki-

muksen kehittymisen pääpiirteitä historiallisessa mielessä (Rubin, 2014). Modernin tule-

vaisuudentutkimuksen katsotaan syntyneen 1950-luvulla. Tekninen suuntaus kehittyi en-

simmäisenä. Teknisesti suuntautunut tulevaisuudentutkimus kehittyi toisen maailmansodan 

aikoihin kun sotaa varten pyrittiin tekemään ennakoivia strategioita. Tutkimuksen mallit 

otettiin matematiikasta, statistiikasta ja taloustieteistä. (Mannermaa, 1991, 14; Bell, 1997a, 

18; Moll, 1996, 17; Söderlund, Kuusi, 2003, 264) Sotien jälkeen tulevaisuudentutkimuksen 

painopiste siirtyi talouskehitykseen. 1960-luvulla oli syntynyt jo puolisen tusinaa tulevai-

suutta systemaattisesti kartoittavaa laitosta. (Söderlund, Kuusi, 2003, 269–273)  

1960- ja 1970-luvut olivat otollista aikaa tekniselle tulevaisuudentutkimukselle. Talouden 

tasainen kasvaminen 1960- ja 1970-luvuilla osaltaan mahdollisti teknisen tulevaisuudentut-

kimuksen ennusteiden onnistumisen ja tekninen tulevaisuudentutkimus nähtiin hyödylli-

senä. Virheet näissä ennustuksissa alkoivat lisääntyä 1970-luvun alkupuolella, jolloin myös 

usko tekniseen tulevaisuudentutkimukseen alkoi horjua. (Söderlund, Kuusi, 2003, 269–

273; Mannermaa, 1991, 105, 115) 

Humanistinen tulevaisuudentutkimus, alkoi vallata jalansijaa länsimaissa 1970-luvulta al-

kaen. Robert Jungkin kirja Die Zukunft hat schon begonnen herätteli ihmisiä huomaamaan 

teknologian ylivallan. Pian sen jälkeen Rachel Carson herätteli ihmisiä huomaamaan eko-

logisia kysymyksiä kirjallaan Silent Spring (1962). Ilmapiirin muutoksen myötä tulevai-

suuden tutkimukseen alkoi nousta uhkien esiin nostamista, mahdollisuuksien, arvojen ja 

kriteerien problematisointia ja yleisesti yhteiskunnallisen kompleksisuuden osoittamista ja 

tietoisuuden kasvattamista. Erinomainen esimerkki tästä on Rooman Klubin syntyminen 

1960-luvun lopulla. Rooman Klubin julkaisua The Limits to Growth (1972) myytiin 9 mil-

joonaa kappaletta 29 eri kielellä. Lisäksi tekninen tulevaisuudentutkimus ei osannut enna-

koida 1970-luvun öljykriisiä. Uusi epävarmuus sekä ihmisten arvomaailmoissa tapahtuneet 

muutokset vakiinnuttivat humanistisen suuntauksen tulevaisuuden tutkimukseen. (Söder-

lund, Kuusi, 2003, 270–271) 

Humanistiset tulevaisuudentutkimukset ovat vahvistaneet asemaansa teknisesti suuntautu-

neen tulevaisuudentutkimuksen kustannuksella. Kuitenkin teknisellä tulevaisuudentutki-

muksella on vakiintunut asema esimerkiksi taloudellisten ennusteiden laatimisessa. (Man-
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nermaa, 1991, 27) Vaikka tulevaisuudentutkimuksen peruslähtökohdat ja tulevaisuudentut-

kimuksen tehtävät poikkeavatkin hieman tulevaisuudentutkimuksen suuntauksessa toisis-

taan (Mannermaa, 1991, 17), näkökulmat eivät silti välttämättä sulje toisiaan pois vaan, 

päinvastoin, täydentävät toisiaan.  
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3 MIHIN ”LOKEROON” TULEVAISUUDENTUTKIMUS KUULUU? 

 

 

Jotkut tulevaisuudentutkijat määrittelivät tulevaisuudentutkimuksen tieteenalaksi jo 1960-

luvulla, mutta vielä tänäkään päivänä kaikki tulevaisuudentutkijat eivät hyväksy tulevai-

suudentutkimusta tieteenalaksi. Jotkut alan uranuurtajista, kuten Bertrand de Jouvenel ja 

Daniel Bell, ovat sitä mieltä, että tulevaisuudentutkimusta ei voida kutsua tieteeksi. (Bell, 

1997a, 167) De Jouvenel jopa varoittaa tulevaisuudentutkijoita kutsumasta alaansa tie-

teeksi (Söderlund, Kuusi, 2003, 291). On myös tulevaisuudentutkijoita, joille tulevaisuu-

dentutkimus on lähtökohtaisesti taidetta. Roy Amara ja Hannu Linturi puolestaan näkevät 

tulevaisuudentutkimuksen tieteen ja taiteen välimuotona (Bell, 1997a, 168; Linturi, 2015). 

Toiset tulevaisuudentutkijat, kuten Eleonora Masini, Wendell Bell ja Pentti Malaska, kat-

sovat tulevaisuudentutkimuksen ennen kaikkea tieteeksi (Bell, 1997a, 168; Masini, 1993, 

1). 

Tulevaisuudentutkijoiden näkemyserot tulevaisuudentutkimuksen tieteellisyydestä ovat si-

käli haitallisia, että yhteinen perusta tulevaisuudentutkimukselle on heikko. Bell kirjoittaa, 

että tulevaisuudentutkimuksen periaatteisiin ja käsitteisiin olisi hyvä saada jotain johdon-

mukaisuutta ja yhteneväisyyttä, koska ne muodostavat tulevaisuudentutkimukselle perus-

tan, johon esimerkiksi tulevaisuudentutkimuksen uskottavuuden tai laadun arviointi tai 

opetus voi tukeutua. Samalle perustalle nojaa myös koko tulevaisuudentutkimuksen kehi-

tys. (Bell, 1997a, 168) Toisaalta näkemyserot tulevaisuudentutkimuksen tieteellisyydestä 

voivat olla näennäisiä ja liittyä käsitteiden epäselvyyteen (Bell, 1997a, 168). Tätä arvelua 

tukee sellainen huomio, että de Jouvenel, joka on yksi merkittävimmistä tulevaisuudentut-

kimuksen uranuurtajista mutta samalla tieteellisen tulevaisuudentutkimuksen vastustajista, 

kritisoi tulevaisuudentutkimuksen tieteellisyyttä nimenomaan käsiteanalyysin muodossa, 

”ikään kuin sanat ja niiden ymmärtäminen arkiajattelussa olisi ongelman ydin” tulevaisuu-

dentutkimuksen tieteellisyyttä arvioitaessa. (Söderlund, Kuusi, 2003, 291–292) 

Toisaalta vielä vakiintumattomana tieteenala on mielenkiintoinen siksi, että näkemyserot 

haastavat pohtimaan tulevaisuudentutkimuksen perusteita vielä syvemmin ja varoittaa pitä-

mästä asioita itsestään selvinä. Onkin hyvä, että johonkin niin tärkeään asiaan kuin tulevai-

suuteen ja siitä tietämiseen, suhtaudutaan vakavasti. Tarvitsemme monipuolisia välineitä 

tulevaisuuden tutkimiselle ja monia erilaisia tulevaisuuden kuvia. 
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3.1 Tiedettä vai taidetta? 

 

 

Kysymys siitä, onko tulevaisuudentutkimus tiedettä vai taidetta, on jopa jo kliseinen ver-

taus, ja sitä on pohdittu monessa maassa, laajemmin muun muassa Bell (1997a) ja Niini-

luoto (2009; 2013). Jotta voitaisiin ottaa kantaa siihen, onko tulevaisuudentutkimus tiedettä 

vai taidetta, olisi ensin selvennettävä tieteen ja taiteen käsitteitä. Tämän tehtävän tekee eri-

tyisen vaikeaksi se seikka, että käsitteet tiede ja taide saavat uusia merkityksiä ja vivah-

teita, kun niitä käännetään eri kielille. Esimerkiksi englannin arts-käsitteen merkitys ym-

märretään laajemmin kuin suomen taide-käsite. (Söderlund, Kuusi, 2003, 290) Englannin 

puhekielessä käsitteitä art ja science voidaan joissain tilanteissa käyttää jopa toistensa sy-

nonyymeinä (Bell, 1997a, 168–169). Kuitenkin nämä käsitteet eroavat toisistaan, ja toiselta 

käsitteeltä löytyy ominaisuuksia, joita toisella ei ole. Taiteen ymmärretään sisältävän 

enemmän luovuutta ja intuitiota kuin tieteen. Yksi ratkaiseva ero on se, että taide- tai art-

käsite ei velvoita harjoittajaansa totuuden tavoittelemiseen. Taide voi olla täysin mielikuvi-

tuksen tuotetta, se saa vääristellä totuutta tai olla jopa totuuden negaatio. Tieteentekijöiden 

puolestaan on sitouduttava tavoittelemaan totuutta ja puhumaan totta. (Bell, 1997a, 169–

172) 

Kysymys siitä, onko tulevaisuudentutkimus tiedettä vai taidetta, riippuu siitä, miten tiede, 

taide ja tulevaisuudentutkimus määritellään. Tulevaisuudentutkimus itsessään on niin mo-

nella tapaa luonnehdittu käsite, että osa sen luonnehdinnoista sisältää enemmän taiteisiin 

kuin tieteisiin liitettäviä piirteitä ja päinvastoin. Esimerkiksi Edward Cornish (1969) näkee 

tulevaisuudentutkimuksella olevan kolme tehtävää: 1) mahdollisten tulevaisuuksien kartoi-

tus, 2) eri mahdollisuuksien todennäköisyyksien arviointi, ja 3) eri mahdollisuuksien halut-

tavuuden analysointi (Malaska, Mannermaa, 1985, 46–49; Niiniluoto, 2013, 25). Näistä en-

simmäinen tehtävä on Cornishin mukaan taidetta ja toinen tehtävä tiedettä. Kolmas tehtävä 

sen sijaan ei ole ainakaan tiedettä. Kolmanteen tehtävään kuuluu vahvasti tulevaisuuden 
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tutkimuksessa läsnä olevat arvot. Tässä mielessä kolmas tehtävä muistuttaisi enemmän 

etiikkaa tai yhteiskuntafilosofiaa. (Niiniluoto, 2013, 26) 

 

 

 

3.2 Tulevaisuudentutkimus tieteenä 

 

 

Tarkastelen seuraavassa tulevaisuudentutkimusta tieteellisen tradition valossa ja sen suh-

detta muihin tieteenaloihin. 

 

3.2.1 Tulevaisuudentutkimus ja tieteellinen traditio 

 

 

Väitöskirjassaan Evolutionaarinen Tulevaisuudentutkimus (1991) Mika Mannermaa tarkas-

telee tulevaisuudentutkimusta Ilkka Niiniluodon (1988b) tieteellisen tradition perusele-

menttien näkökulmasta. Seuraavassa esitän Mannermaan analyysiin vahvasti perustuvan, 

päivitetyn version. Niiniluodon (1988b) mukaan tieteellisen tradition peruselementteihin 

kuuluvat seuraavat asiat: 

1. Tiedeyhteisö 

2. Intellektuaalinen ympäristö 

3. Sosiaalinen ympäristö 

4. Ontologiset oletukset 

5. Omat teoriat, lait, metodit ja instrumentit 

6. Omat tutkimusongelmat 

7. Arvot, jotka ilmaisevat tutkimusohjelman päämääriä ja edistymisen kriteerejä. 

(Mannermaa, 1991, 71) 
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Tulevaisuudentutkimuksella on selkeästi tiedeyhteisö (1). Sillä on yhteisiä organisaatioita, 

kuten World Futures Studies Federation, World Future Society ja Association Internati-

onale Futuribles, jotka järjestävät konferensseja ja muita kokouksia. Alalla on omia aika-

kauskirjoja (kuten FUTURES), klassikkokirjoja (kuten Bertrand de Jouvenelin The Art of 

Conjecture) ja alan uranuurtajia (kuten Flechtheim, de Jouvenel ja Bell). Lisäksi tulevai-

suudentutkimuksen alalla työskentelee kokopäiväisiä ammattilaisia, ja sillä on yliopistolli-

sia kursseja sekä akateemisia tulevaisuudentutkimuksen tutkintoja (Mannermaa, 1991, 75–

76; Bell, 1997a, 71).  

Suomessa tulevaisuudentutkimuksen tiedeyhteisö on kansainvälisesti vertaillen poikkeuk-

sellisen vahva. Suomessa toimivat aktiivisesti Tulevaisuudentutkimuksen seura, Turun yli-

opiston osana toimiva Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja sen yhteydessä Tulevaisuudentut-

kimuksen Verkostoakatemia. Tulevaisuuden tutkimuskeskus sai ainelaitoksen aseman Tu-

run yliopistossa vuonna 2013 ja siellä toimii akateeminen tulevaisuudentutkimuksen mais-

teriohjelma. Suomi on ainutlaatuinen maa tulevaisuudentutkimuksen suhteen myös siinä 

suhteessa, että Suomessa toimii erityinen tulevaisuusvaliokunta. Valiokunnassa työskente-

lee monia tulevaisuudentutkimuksen kokeneita asiantuntijoita. (Kuusi, 2011, 12–13; Borg, 

2013, 55) 

Tieteellisen tradition intellektuaalinen ympäristö (2) pitää sisällään muun muassa lähitie-

teiden edustajia, käytettävissä olevaa tieteellistä tietoa ja vallitsevia filosofisia ja metafyy-

sisiä oppeja (Niiniluoto, 1988b). Mannermaan mukaan tulevaisuudentutkimuksen intellek-

tuaalinen ympäristö on hyvin hajanaista, mikä johtuu tulevaisuudentutkimuksen sisäisestä 

hajanaisuudesta. Joskus yhteisön ja ympäristön raja on hyvin epäselvä, koska tulevaisuu-

dentutkimuksen sisäisten suuntausten voitaisiin myös ajatella olevan toisilleen intellektuaa-

lista ympäristöä. Sosiaalinen ympäristö (3), eli tutkimusta tukevat ja rajoittavat yhteiskun-

nalliset, poliittiset ja taloudelliset tekijät, sen sijaan on tulevaisuudentutkimukselle vastaa-

vanlainen kuin asemansa vakiinnuttaneilla tieteilläkin. Esimerkiksi Suomessa tulevaisuu-

dentutkimusta on taloudellisesti tukenut Suomen Akatemia ja jotkut ministeriöt. (Manner-

maa, 1991, 76) 

Tulevaisuudentutkimuksella on joukko ontologisia oletuksia (4) tutkimuskohteensa perus-

luonteesta, joskin eri tulevaisuudentutkimuksen suuntaukset tulkitsevat niitä eri tavoin. 

Esimerkiksi Roy Amaran (1981) esittämiin peruslähtökohtiin viitataan usein (ks. Esim. 
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Malaska, Mannermaa, 1985, 46; Mannermaa, 1991, 17; Bell, 1997a, 150). Näitä perusläh-

tökohtia on kolme, ja ne kuuluvat seuraavasti: 

1. Tulevaisuus ei ole ennakoitavissa 

2. Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty 

3. Tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa teoilla ja valinnoilla 

Kuitenkin esimerkiksi teknisessä tulevaisuudentutkimuksessa oletusta tulevaisuuden enna-

koimattomuudesta vähätellään. Sen sijaan evolutionaarinen tulevaisuudentutkimus koros-

taa aidon ennakoimattomuuden tilanteita ja kaaosta. Yksi tulevaisuudentutkimuksen 

heikko kohta sen tiedeidentiteetin kannalta on yleinen ymmärrys sen tutkimuskohteesta eli 

siitä, mitä tulevaisuus pohjimmiltaan on. (Mannermaa, 1991, 77–78; Borg, 2013, 51) 

Mikään tulevaisuudentutkimuksen yksittäisistä teorioista (5) ei ole saanut yleistä hyväk-

syntää tulevaisuudentutkijoiden keskuudessa. Ovathan tulevaisuudentutkimuksen käsittele-

mät ongelmat aika laajoja ja monitieteellisiä yhden kattavan ja yleisesti hyväksytyn teorian 

muodostamiseksi. Kuitenkin tulevaisuudentutkimuksen alalla on kehitetty runsas määrä 

erilaisia metodeja ja teorioita, jopa niin paljon, että tulevaisuudentutkimus saattaa näyttää 

joskus puhtaalta metoditieteeltä. Alalla alkaa olla myös runsaasti omintakeista tutkimustra-

ditiota. (Mannermaa, 1991, 78–79; Borg, 2013, 51; Niiniluoto, 2013, 25) 

Esimerkkinä tulevaisuudentutkimuksen teorioista mainittakoon Alvin Tofflerin aaltoteoria, 

joka kuvaa yhteiskunnallisen muutoksen luonnetta (Mannermaa, 1991, 78) ja Kondratjevin 

pitkät aallot. Kondratjevin pitkät aallot on 1900-luvun alussa esitelty teoria, joka kuvaa ta-

louskehityksen lainalaisuuksia. Tutkimalla 1800-luvun hintojen vaihtelua, Kondratjev löysi 

merkittäviä säännönmukaisuuksia talouskehityksen nousu- ja laskusuhdanteissa. Kondrat-

jev arvioi myös, miten teknologian kehittyminen vaikuttaa suhdanteisiin, ja miten suhdan-

teet puolestaan vaikuttaa yhteiskuntaan ja sen kulttuuriin. (Söderlund, Kuusi, 2003, 260–

261, 319) 

Tulevaisuudentutkimuksella ei ole yleisessä mielessä malliesimerkeiksi luonnehdittavia 

tutkimusongelmia (6) niin kuin vakiintuneilla tieteillä. Samoin yksiselitteisiä arvoja (7) 

tulevaisuudentutkimuksen päämäärien ja edistymisen kannalta ei ole määritelty. Arvot ovat 

erilaiset tulevaisuudentutkimuksen eri suuntauksissa ja riippuvat siitä, mitä kullakin tutki-

muksella tavoitellaan. Mannermaan mukaan ”make money” ja ”save the world” ovat mal-
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lisloganeja, jotka edustavat hyvin arvojen ääripäitä tulevaisuudentutkimuksessa. (Manner-

maa, 1991, 80–81) Tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä käytetäänkin hyvin erilaisissa 

yhteyksissä yrityksen kehittämisestä maailmanparannushankkeisiin.  

Yhteenvetona voitaisiin todeta, että tulevaisuudentutkimuksella on jo paljon tieteellistä tra-

ditiota ja sillä perusteella tulevaisuudentutkimusta voitaisiin pitää uutena tai kehittymässä 

olevana tieteenalana. Tieteellisen tradition piirteet ovat kuitenkin vain ulkoisia tunnus-

merkkejä. Tulevaisuudentutkimuksen kieltäminen tieteellisenä toimintana ei perustu 

yleensä siihen, että jonkin tällainen ulkoinen peruselementti olisi liian heikko tai puuttuisi 

kokonaan. Tulevaisuudentutkimuksen tieteellisyyden kieltäminen liittyy useimmiten sen 

tutkimuskohteeseen, tulevaisuuteen. Kieltäminen perustuu usein positivistisen tieteenihan-

teen mukaisiin käsityksiin siitä, että tiede eksaktien luonnontieteiden tavoin havainnoi ja 

analysoi tosia, jo olemassa olevia asioita. (Mannermaa, 1991, 70–71; Bell, 1997, 299) Tu-

levaisuudesta tietäminen on kieltämättä perustavanlaatuisesti erilaista kuin perinteisessä 

mielessä tietäminen. 

 

 

 

3.2.2 Tulevaisuudentutkimus suhteessa toisiin tieteisiin 

 

 

Dator (1996) jakaa akateemisen maailman karkeasti viiteen osaan. Ensimmäisenä tulevat 

luonnontieteet, jotka ovat positivistisia metodeiltaan ja oletuksiltaan ja luovat standardit 

muille tieteille. Toisena ovat humanistiset tieteet, jotka ovat ”ylpeästi” ei- tai anti-positivis-

tisia. Kolmantena ovat taiteet, joissa painottuu estetiikka, itsetietoisuus ja ilmaisu. Neljän-

neksi tulevat sosiaalitieteet, joissa saatetaan pyrkiä tieteellisyyteen positivistisessa hen-

gessä, mutta jotka eivät kuitenkaan käytännössä ole positivistisia. Viidentenä ovat sovelta-

vat tieteet, kuten maanviljelys, insinööritieteet, lääketiede ja arkkitehtuuri. Ne ovat vähem-

män tieteellisiä tai kriittisiä, mutta kuitenkin käytännöllisiä ja menestyksekkäitä. (Dator, 

1996, 106–107) Mihin asettuu tulevaisuudentutkimus? 
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Rubin (2014) pohtii sitä, pitäisikö tulevaisuudentutkimuksen olla teknistä ja tavoitella tark-

kojen ennusteita, vaiko mieluummin käytännönläheistä tulevaisuuden haasteiden ennakoin-

tia. Vai olisiko tulevaisuudentutkimus kulttuurintutkimusta tai idealismi, joka muistuttaa 

päätöksentekijöitä moniarvoisesta todellisuudesta? (Rubin, 2014) 

Vastaus on, että tulevaisuudentutkimuksessa on piirteitä näistä kaikista ja se on osaltaan 

näitä kaikkia. Kuitenkaan tulevaisuudentutkimus ei ole täydellisesti mitään noista edellä 

mainituista asioista vaan jotain ihan muuta. (Dator, 1996, 107; Rubin, 2014) Moll (1996) 

määrittelee tulevaisuudentutkimuksen eri tieteiden välillä liikkuvaksi ja eri tieteenalojen 

tuloksia kuljettavaksi ”välittäjäksi”. Samoin Mannermaa (1991) kirjoittaa, että tulevaisuu-

dentutkimus on ”osittain merkitysten antamista eri tieteenalojen tuottamille tuloksille” ja 

että ”sitä [tulevaisuudentutkimusta] voidaan tältä osin pitää myös eräänlaisena nykyisyyttä 

tulevaisuuden mahdollisuuksien kannalta monitieteisesti syntetisoivana metatutkimusalu-

eena”. (Moll, 1996, 24; Mannermaa, 1991, 84) Onko tulevaisuudentutkimus siis jokin puo-

liksi itsenäinen, eri tieteenalojen välillä liukuva ja eri tieteenalojen tutkimustuloksia yhdis-

televä ”syntetisoija”? Tätä näkemystä tukee ainakin se, että tulevaisuudentutkimuksen eri 

suuntaukset heijastelevat niitä malleja, joita on yleisestikin tieteessä ja yhteiskunnallisessa 

keskustelussa (Rubin, 2014).  

Muitakin näkemyksiä löytyy. Esimerkiksi Niiniluodon mielestä tulevaisuudentutkimus on 

vakiintumassa oleva akateeminen tieteenala, jota voisi luonnehtia käytännölliseksi tieteeksi 

tai suunnittelutieteeksi. Muita käytännöllisiä, jo vakiintuneita tieteitä ovat esimerkiksi lää-

kintätieteet, insinööritieteet ja maataloustieteet (vertaa edellä Datorin soveltavat tieteet). 

Niiniluodon mukaan suunnittelussa voidaan käyttää hyväksi tieteellisiä metodeja, mutta se 

ei välttämättä ole varsinaista tiedettä. Esimerkiksi arkkitehti, maanviljelijä, poliitikko ja 

upseeri eivät ole ammatissaan ”puhtaita” tieteentekijöitä. Toisaalta niillä on tukenaan tie-

teenaloja, kuten arkkitehtuurin teoria, maanviljelysoppi, valtio-oppi tai sotatiede. Suunnit-

telutieteet eroavat deskriptiivisistä tieteistä, koska niiden tuottama tieto ei ole väitteitä to-

dellisuudesta vaan väitteitä keinojen ja tavoitteiden välisestä yhteydestä. Tulevaisuudentut-

kimus voisi siis olla tiedettä, kun malli otetaan deskriptiivisen luonnontieteen sijasta sovel-

tavien suunnittelutieteiden piiristä. (Niiniluoto, 1994, 41; 2003, 137; 2013, 27–28) Tällöin 

tulee kuitenkin muistaa, että tulevaisuudentutkimuksessa suunnittelu on vahvasti riippuvai-

nen tiedoista ja arvoista. Lisäksi tulevaisuudentutkijoihin kuuluu aina myös sellaisia, jotka 
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asettavat tavoitteita luovasti. Toiset tulevaisuudentutkijat ovat taas mieluummin pohdiske-

levia yhteiskuntafilosofeja tai käytännölliseen toteuttamiseen paneutuvia poliittisia aktivis-

teja. (Borg, 2013, 45) 

Ehkä suurin asia, joka erottaa tulevaisuudentutkimuksen muista tieteistä, ja joka syö sen 

tieteellistä uskottavuutta, on tulevaisuudentutkimuksen tutkimuskohde: tulevaisuus. Tähän 

liittyy keskeisesti ne tulevaisuudentutkimuksen epistemologiset kysymykset siitä, miten tu-

levaisuudesta voi tietää tai voiko tulevaisuutta tutkia. Perinteisen tieteen rajaaman maail-

mankuvan puitteissa ajattelevat tulevaisuudentutkijat ovat perustelleet tulevaisuudentutki-

muksen tieteellisyyttä vetoamalla siihen, että itse asiassa tulevaisuudentutkijat tutkivat ny-

kyisyyttä (Mannermaa, 1991, 70–71; Niiniluoto, 2013, 24). Nykyisyydessä on paljon tule-

vaisuuteen vaikuttavia tosiasioita, kuten ihmisten tavoitteet, toiveet, pelot, yleiset trendit, 

mahdollisuudet ja potentiaalit. Tällaisia tosiasioita voidaan tutkia tieteellisesti, tieteen me-

todeja käyttäen. (Bell, 1997a, 174–179) Ellei tulevaisuutta voitaisi tällä perusteella positi-

vistisen tiedeihanteen mukaisesti tutkia, silloin myös historia jäisi tieteen ulkopuolelle. 

Myös historian empiirinen tutkimuskohde on nykyisyydessä, sillä menneestä ajasta ei 

voida tehdä suoria havaintoja (Mannermaa, 1991, 70–71). Tällaisessa järkeilyssä tulisi kui-

tenkin muistaa se jo aiemmin esille noussut seikka siitä, että tulevaisuudentutkimus saattaa 

olla myös suoraan tulevaisuuteen vaikuttamista. Silloinhan lähtökohtana on, että tulevai-

suus on lähes avoin tila, johon voidaan rakentaa haluttu tulevaisuus. 

Tulevaisuudentutkimuksen laajasta sovellutusalueesta ja sen omituisesta tiedon luonteesta 

johtuen tulevaisuudentutkimusta on vaikea sijoittaa mihinkään jo olemassa olevaan ”loke-

roon”, joka kuvaa jotain järjestelmällistä toimintaa. Malaska ja Holstius (2009) ovatkin sitä 

mieltä, että tulevaisuudentutkimusta ei ole välttämätöntä lähteä tarkastelemaan muiden tie-

teenalojen pohjalta. Esimerkiksi luonnontieteet ja historia ovat peruslähtökohdiltaan niin 

erilaisia, että niitä on arvioitava omien tieteenkriteereidensä avulla. Kun luonnontieteiden 

tieteenkriteerit perustuvat esimerkiksi kokeellisiin havaintoihin ja rationaalisiin syy-seu-

raus -suhteisiin, historian tieteenkriteerit perustuvat muun muassa dokumentoituihin tietoi-

hin menneisyydestä. Samoin tulevaisuudentutkimuksen tuottamaa tietoa olisi arvioitava 

sen omien tieteenkriteerien perusteella. (Malaska, Holstius, 2009, 88) 
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3.3 Tulevaisuudentutkimuksen taiteellisia piirteitä 

 

 

World Future Society toteaa, että tulevaisuudentutkimus on laajempaa kuin tavanomainen 

tiede, sillä siihen sisältyy tieteellisen toiminnan lisäksi myös taiteellisia, filosofisia ja käy-

tännöllisiä aktiviteetteja (Mannermaa, 1991, 45). Tulevaisuudentutkimuksesta löytyy pal-

jon piirteitä, joita herkemmin rinnastetaan taiteisiin kuin tieteisiin. 

Joskus taiteen tehtävä on pysäyttää ihmisiä tai herättää yhteiskunnallista keskustelua. Täl-

lainen piirre löytyy myös tulevaisuudentutkimuksesta. Esimerkiksi Masinin utopia-ajatte-

lussa keskeistä on innovointi, mielikuvitus ja keksiminen (Masini, 1993, 45). Samoin Man-

nermaan humanistisessa tulevaisuudentutkimuksen suuntauksessa pyritään passiivisen en-

nustamisen sijasta mieluummin irtautumaan nykyhetkeä vallitsevista ideologioista ja etsi-

mään uusia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia (Mannermaa, 1991, 26–27). Näiden tulevaisuu-

dentutkimuksen suuntauksien voisi myös luonnehtia olevan yhteiskunnalliseen keskuste-

luun osallistuvaa filosofointia (Niiniluoto, 2013, 26). 

Tulevaisuustyöpajat ja -verstaat ovat tulevaisuudentutkimukseen kuuluvia käytännöllisiä 

aktiviteetteja, jotka ovat ehkä lähempänä taiteita kuin tieteitä. Tulevaisuustyöpajojen oppi-

isänä voidaan pitää itävaltalaista aktivistia ja tulevaisuudentekijää, Robert Jungkia, joka us-

koi, että jokainen ”kadun mies” voi oppia ajattelemaan tulevaisuussuuntautuneesti. Hän 

nosti esille sen, että tulevaisuutta voidaan tehdä todeksi ja jokaisella ihmisellä tulisi olla 

mahdollisuus vaikuttaa siihen. Tulevaisuuden työpaja on prosessi, jonka täytyy olla sensi-

tiivinen jokaisen osallistujan kulttuurisille oletuksille ja sille, että tulevaisuudesta voidaan 

tietää monella eri tavalla. (Masini, 1993, 14, 26; Bell, 1996, 10; Inayatullah, 1998, 395) 

Taiteellinen elementti tulevaisuudentutkimuksessa voi olla siinä mielessä perusteltua, että 

tulevaisuus on niin monimutkainen ja monitekijäinen asia, että joskus taide mallintaa tule-

vaisuutta kokonaisvaltaisemmin ja ymmärrettävämmin kuin matemaattiset mallit. Lisäksi 

tulevaisuuksien kuvitteleminen edellyttää jossain määrin todellisuudesta irrottautumista. 

Karl Popperin mukaan kaikkien mahdollisten tulevaisuuksien keksiminen vaatisi jopa täy-

dellistä mielikuvitusta, koska sellaisia keksintöjä, joista tulevaisuus riippuu, kukaan ei 

vielä tunne tai osaa edes kuvitella (Niiniluoto, 2013, 25).  
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4 TULEVAISUUDESTA TIETÄMINEN 

 

 

Tässä luvussa tarkastelen tulevaisuudentutkimusta tiedon ja tietämisen näkökulmasta; toi-

sin sanoen siihen liittyviä epistemologisia kysymyksiä ja tiedon määrittelyä. Tulevaisuus-

tiedon perusteiden ymmärtäminen edellyttää myös ontologista, maailmankatsomuksellista 

pohdintaa. 

 

4.1 Tulevaisuustieto 

 

 

Tulevaisuuden tutkimusta voidaan tarkastella erityisesti epistemologisesta, tiedon luonteen 

ja alkuperän näkökulmasta. Tulevaisuustiedon olemassaoloa on todistettu muun muassa 

erilaisten väitelauseiden kautta. Esimerkiksi von Wright (2009) on esittänyt erilaisia jär-

keenkäypiä lauseita, jotka todistavat tulevaisuustiedon olemassaolon. Hän esittää muun 

muassa seuraavat lauseet: 

1. Nyt on yö, mutta tiedän, että aurinko nousee parin tunnin päästä. 

2. Jos hyppään ikkunasta ulos, tiedän, että satutan itseni. (von Wright, 2009, 18) 

Nämä lauseet osoittavat, että tulevaisuustieto on olemassa, vaikka se onkin jollain tapaa 

yleisempää, kuin faktatieto (Malaska, 2013, 21). Tulevaisuustietoa ei pysty todistamaan oi-

keaksi ennen kuin tulevaisuus on muuttunut nykyisyydeksi, ja siksi tulevaisuustietoa kut-

sutaan kontingentiksi, mahdollisesti todeksi tiedoksi (von Wright, 2009, 26). Tulevaisuus-

tietoa on myös monenlaista, ja eri tulevaisuustiedon epistemologinen status eroaa toisis-

taan. Esimerkiksi lauseen ”nyt on yö, mutta tiedän, että aurinko nousee parin tunnin 

päästä” ”tiedämme” todeksi kokemuksemme perusteella. Lauseessa ”jos hyppään ikku-

nasta ulos, tiedän, että satutan itseni” ”tiedämme” omilla teoilla olevan vaikutusta tulevai-

suuteemme. (von Wright, 2009, 19) 
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Tulevaisuustieto voi olla epistemologisen statuksensa vuoksi esimerkiksi todennäköistä 

tietoa, riippuvaista tietoa tai näkemyksellistä tietoa. Meillä voi olla tietoa esimeriksi siitä, 

mitä tulevaisuus voi todennäköisesti olla ja mitä se ei voi olla (Ketonen, 1985). Todennä-

köisyyksien arviointiin on olemassa monenlaisia menetelmiä. Meillä voi olla myös riippu-

vaista tietoa tulevaisuudesta. Voimme tietää esimerkiksi, että X tapahtuu, jos mitään ei 

tehdä tai vaihtoehtoisesti X tapahtuu jos Y tehdään. (Bell, 1996, 53) Lisäksi meillä voi olla 

tulevaisuudesta näkemyksellistä tietoa, jossa menneisyyden ja nykyisyyden havaintojen 

päälle on lisätty uusi tietoelementti, näkemys (Malaska, Kamppinen, Wilenius, 1999, 181). 

Meillä voi olla siis tulevaisuudestamme jonkinlainen näkemys, joka perustuu aikaisempiin 

kokemuksiimme. 

Tulevaisuustietoa voidaan ihmistieteissä tarkastella esimerkiksi kognitiivisen kehityksen 

kautta. Tulevaisuusajattelu ja tulevaisuustieto kehittyvät lapsilla vähitellen. Aluksi lapset 

puhuvat vain nykyhetken asioista tai tapahtumista. Vähitellen he alkavat hahmottamaan ta-

pahtumia, jotka eivät tapahdu tässä ja nyt. Tutkimusten mukaan lapsi sekoittaa usein aluksi 

käsitteet ”eilen” ja ”huomenna”; sanat, jotka kuvaavat aikaa, joka ei tapahdu nyt. Myöhem-

min lapsi hahmottaa menneen ajan, ja vasta tämän jälkeen tulevaisuusajattelu alkaa kehit-

tyä. (Bell, 1997, 4) Kaikissa kielissä ja kulttuureissa erotellaan mennyt, nykyhetki ja tuleva 

aika. Kuitenkin aikaperspektiivit, eli miten pitkälle menneisyyteen tai tulevaisuuteen ihmi-

nen ajattelee, eroaa eri kulttuurien ja ihmisten välillä. (Bell, 1997, 5) Tulevaisuusajattelu ja 

tulevaisuustietoisuus ovat sellainen mielellinen ilmiö, joka voidaan havaita jopa aivoku-

vauksissa (Malaska, Holstius, 2009, 85). 

Voitaisiin väittää, että tulevaisuustieto on ainoa hyödyllinen tiedon laji, sillä ilman tulevai-

suustietoa toimisimme eri tilanteissa aivan sattumanvaraisesti. Kaikki tavoitteellinen toi-

minta tai päätöksenteko vaatii tietoa tulevaisuudesta ja kaikella tarkoituksenmukaisella toi-

minnalla on taustallaan jonkinlainen tulevaisuudenkuva. Se, mitä teemme tai mihin sitou-

dumme, perustuu johonkin odotukseen tulevaisuudesta. Wendell Bell puolustaakin tulevai-

suudentutkimusta toteamalla, että mitä enemmän tiedämme tulevaisuuden mahdollisuuk-

sista ja todennäköisyyksistä, sitä paremmin voimme suunnitella ne tekomme, jotka vaikut-

tavat elämäämme. (Ketonen, 1985, 10; Mannermaa, 1991, 19; Bell, 1997, 145; 1996, 52) 
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4.2 Tulevaisuustieto ja muut tietämisen tavat 

 

 

Yhden näkemyksen mukaan tieteellinen tieto on väitelauseita, joita voidaan empiirisesti 

testata. Tällaisen tieteen perustehtävä on todellisuuden kuvailu. Todellisuutta kuvaavalla 

tiedolla on tulevaisuusrelevanssia siinä mielessä, että tieteellisen teorian pohjalta voidaan 

tehdä tulevaisuutta koskevia väitteitä. Tämän ominaisuuden ansioista tieteellistä teoriaa 

voidaankin empiirisesti testata. Lisäksi voidaan sanoa, että tulevaisuudessa esimerkiksi 

matematiikan tai historian totuudet ovat edelleen tosia. (Niiniluoto, 2013, 23–24) 

Tulevaisuudentutkimuksen näkökulmasta mielenkiintoisimmat tiedot ovat kuitenkin sellai-

sia tietoja, joiden totuusarvo ei ole vielä ratkennut. Esimerkiksi lause ”vuonna 2058 Oulun 

yliopisto täyttää sata vuotta” ei ole sellaisenaan kovin merkittävä, vaikka sillä olisikin 

vahva totuusarvo. Mielenkiintoisempaa olisi tietää esimerkiksi, mitä Oulun yliopistossa 

opetetaan vuonna 2058. Tällaista tietoa ei kuitenkaan voi empiirisesti testata ja siten tästä 

asiasta ei voi olla tietoa vahvassa mielessä eikä sellaisella tiedolla olisi mitään totuusarvoa. 

Tulevaisuudentutkimus ei siis tällöin voi olla deskriptiivinen tiede, koska sen tutkimuskoh-

teena olevaa tulevaisuutta ei ole vielä olemassa. (Niiniluoto, 2013, 23–24) 

Tulevaisuudesta tietäminen on hyvin erilaista kuin muut tietämisen tavat. Tulevaisuustieto 

täytyy määritellä yleisemmin kuin muut tietämisen tavat. Tulevaisuudentutkimuksessa tie-

tämisen käsitettä on laajennettava. Tulevaisuustieto on kontingenttia, näkemyksellistä tie-

toa, joka ei ole kuitenkaan ristiriidassa muun tieteellisen tiedon kanssa. (Malaska, 2013, 

21–22) Tulevaisuustieto eroaa muista tietämisen tavoista siten, että tulevaisuustiedon koh-

dalla voimme perustella vain sen, miksi uskomme siihen tietoon. Emme voi kuitenkaan pe-

rustella sitä, miksi tieto olisi totta. (Bell, 1996, 54) Tulevaisuustieto ei saa olla kuitenkaan 

ristiriidassa muun tiedon kanssa, sillä tulevaisuutta koskevan tiedon on kuitenkin oltava 

mahdollinen. 
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4.3 Tulevaisuustiedon perusteet 

 

 

Tulevaisuustieto perustuu käsityksille siitä, miten ymmärrämme todellisuuden. Todellisuu-

den määriteltäessä joudumme ontologisten kysymysten äärille. Ontologia tarkoittaa oppia 

olevasta, eli käsitystä siitä, millaiseksi ymmärrämme todellisuuden (Kamppinen, Malaska, 

2003, 55). Ontologisten perusteiden rakentaminen tulevaisuudentutkimukselle on ollut hi-

dasta, mikä johtuu luultavasti siitä, että tulevaisuudentutkimus on niin vaikeasti määriteltä-

vissä suhteessa muihin tieteisiin (Malaska, Holstius, 2009, 85). Löysin tulevaisuudentutki-

muksen kirjallisuudesta kuitenkin neljä hieman erilaista näkökulmaa, joissa yritettiin ku-

vailla tulevaisuudentutkimuksen suhdetta siihen, mitä tulevaisuus ja ”todellisuus” ovat. 

Tässä kappaleessa kuvailen näitä näkökulmia lyhyesti. 

Malaska et al. (1999) kirjoittaa, että todellisuus rakentuu kolmesta elementistä, jotka ovat 

kontingenttien nykyisyyksien todellisuus, kontingenttien menneisyyksien todellisuus ja 

kontingenttien tulevaisuuksien todellisuus. Kontingentti tarkoittaa todennäköistä tapahtu-

maa, johon liittyy epävarmuus tai riski (Rubin, 2003, 896). Kontingenttien nykyisyyksien 

todellisuudesta voidaan tietää havainnoimalla ja käsitteellistämällä, mikä johtaa erityistie-

teissä objektiiviseen tietoon. Kontingenttien menneisyyksien todellisuudesta voidaan tietää 

muistamalla ja tulkitsemalla, mikä johtaa tulkinnallisissa tieteissä faktuaaliseen tietoon. 

Kontingenttien tulevaisuuksien todellisuudesta voidaan tietää kuvittelemalla ja arvotta-

malla. Tämä puolestaan johtaa tulevaisuudentutkimuksen alueella näkemyksellisen tiedon 

syntyyn. Todellisuus on siis olemassa kontingentteina, eli mahdollisina mutta epävarmoina 

vaihtoehtoina. Epävarmuus korostuu erityisesti tulevaisuutta koskevassa todellisuudessa. 

Tällöin tulevaisuudesta tietäminen täytyy arvottaa totuusarvon sijaan mahdollisuusarvoina. 

(Malaska, Kamppinen, Wilenius, 1999, 181–182) 

Aikaisemmin (luku 2.2) käsittelin Amaran tulevaisuudentutkimuksen lähtökohtia, joihin 

viitataan usein tulevaisuudentutkimuksessa (esim. Malaska, Mannermaa, 1985, 46; Man-

nermaa, 1991, 17; Bell, 1997a, 150). Nekin osaltaan ilmaisevat käsityksiä todellisuudesta. 

Amaran peruslähtökohdista kaksi ensimmäistä, tulevaisuus ei ole ennakoitavissa ja tulevai-

suus ei ole ennalta määrätty, sopivat Malaskan et al. (1999) kontingenttien tulevaisuuksien 
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todellisuuksien kuvaan. Molemmissa tulevaisuus nähdään vielä epävarmana ja vaihtoehtoi-

sina mahdollisuuksina. Amaran kolmas peruslähtökohta, tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa 

teoilla ja valinnoilla, tuo puolestaan ilmi näkökulman siitä, että meillä on mahdollista toi-

mia niin, että vielä jossain määrin avoin tulevaisuus muodostuisi meidän kannaltamme 

mahdollisimman ”hyväksi”. Yksi tulevaisuudentutkimuksen oletus onkin, että jokin tule-

vaisuus on ”parempi” kuin toinen (Bell, 1996, 51). 

Tulevaisuudentutkimuksessa todellisuutta on rakennettu myös systeemiteorioiden kautta. 

Tällaista näkökulmaa edustaa tulevaisuudentutkimuksen ontologiaksi ehdotettu emergentti 

systeemitodellisuus. Emergentissä systeemitodellisuudessa systeemillä tarkoitetaan sitä, 

että todellisuus on perusluonteeltaan systeeminen, eli se koostuu toisistaan erillisistä mutta 

toisiinsa kytkeytyvistä ja toisiinsa vaikuttavista rakennusosista ja ympäristöstä, josta sen 

erottaa systeemin rajapinta. Termi ”emergentti” tarkoittaa sitä, että todellisuuden ylem-

millä tasoilla ”emergoituu” eli tulee esiin uusia ominaisuuksia, joita ei ole alemmilla ta-

soilla. Esimerkiksi oliot, joilla on riittävän monimutkainen biologinen perusta, pystyvät 

keskenään luomaan uusia sosiaalisia ja kulttuurisia ilmiöitä, emergenttejä. Yhteiskunnan 

kehityksessäkin on nähtävissä emergenttejä ”hyppäyksiä” esimerkiksi tieteellisten tai tek-

nisten keksintöjen myötä. Kun uusia ominaisuuksia syntyy systeemin ylemmillä tasoilla, 

vuorovaikutuskytkennät muuttavat myös alempia tasoja. Esimerkiksi sosiaalisessa systee-

missä, vaikka työyhteisössä, joka luo itselleen kollektiivisen vision paremmasta tulevaisuu-

desta, tämä emergentti piirre, jaettu kuva tulevaisuudesta, vaikuttaa myös yhteisön jäseniin, 

eli systeemin alempaan tasoon. Tulevaisuudentutkimuksen kannalta mielenkiintoinen piirre 

on emergenttien ominaisuuksien ennakoitavuus. Emergentti systeemitodellisuus sopii tule-

vaisuudentutkimuksen ontologiaksi koska se on väljä viitekehys ja se ei sulje uusia, il-

maantuvia mahdollisuuksia etukäteen pois. Tulevaisuutta on välttämätöntä tutkia väljän 

viitekehyksen avulla, johon todellisuuden yllättävätkin piirteet mahtuvat. Ainoa rajoite sys-

teemiontologiassa on, että se käsitteellistää todellisuuden systeeminä, eli jos todellisuu-

dessa on joitakin muita aineksia, niin nämä jäävät viitekehyksen ulkopuolelle. (Kamppi-

nen, Malaska, 2003, 60–64; Niiniluoto, 1998, 7-10) 

Lisäksi Wendell Bell (1996) on listannut tulevaisuudentutkijan perusoletuksia siitä, mil-

laiseksi todellisuus ymmärretään. Niistä valtaosa on tullut jo jollain tapaa esille edellä mai-

nituissa näkökulmissa. Esimerkiksi Bell kirjoittaa yhtenä oletuksena, että sellaiset asiat tai 

tapahtumat, joita tulee olemaan, ei ole välttämättä vielä ollut tai tapahtunut koskaan aikai-
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semmin. Tällainen idea on myös edellä kuvatussa emergenteissä ilmiöissä. Bellillä on kui-

tenkin kaksi huomiota, jotka eivät tule ilmi missään edellä mainituissa näkökulmissa. Toi-

nen niistä on tulevaisuudentutkijan oletus siitä, että aika etenee yksisuuntaisesti ja palautu-

mattomasti. Tämä saattaa tuntua itsestään selvältä huomiolta, mutta toisaalta tämä huomio 

sulkee pois syklisen aikakäsityksen ja hyväksyy vain lineaarisen aikakäsityksen. Toinen 

Bellin huomio on oletus siitä, että tulevaisuusajattelu on välttämätöntä ihmisen toiminnalle. 

Bell erottaa toisistaan reagoinnin ja toiminnan. Ihminen voi reagoida asioihin ajattelematta 

tulevaisuutta, mutta toiminta vaatii taustalleen tulevaisuusajattelua, joka puolestaan voi pe-

rustua esimerkiksi tavoitteisiin, aikomuksiin, toiveisiin tai pelkoihin. (Bell, 1996, 51) 

Ontologisten perusteiden rakentaminen tulevaisuudentutkimuksessa on ollut hidasta (Ma-

laska, Holstius, 2009, 85) ja se kuuluu pääasiassa tulevaisuudentutkimuksen perustutki-

muksen eli futurologian piiriin (Malaska, Holstius, 2009, 86; Malaska, 2013). Epäilisin, 

että käytännön tulevaisuudentutkimuksessa ja ennakointihankkeissa tulevaisuudentutki-

muksen filosofiset pohdinnat jäävät vähemmälle. Kuitenkin tulevaisuudesta tietäminen pe-

rustuu niihin kysymyksiin, millaisena todellisuus nähdään. Näin ollen näkisin, että etenkin 

tieteellisen tulevaisuudentutkimuksen kannalta vahva ontologinen perusta olisi varmasti tu-

levaisuudentutkimukselle eduksi.  
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5 TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN RAJOITTEITA JA KRITIIK-
KIÄ 

 

 

Tulevaisuudentutkimuksella on omat rajoitteensa. Tässä kappaleessa kuvaan lyhyesti joita-

kin tulevaisuudentutkimuksen rajoitteita. Käyn läpi tulevaisuudentutkimukselle esitettyä 

kritiikkiä viiden eri tulevaisuudentutkimuksen osa-alueen näkökulmasta. Nämä osa-alueet 

ovat tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, tulevaisuudentutkimuksen suuntaukset, tule-

vaisuuden kuvitteluun tai hahmottamiseen liittyvät ongelmat, arvot sekä tulevaisuudentut-

kimuksen tulokset. 

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät. Tulevaisuudentutkimuksessa tulevaisuustietoa 

hankitaan erilaisten eri tieteistä lainattujen tai tulevaisuudentutkimuksen piirissä kehitetty-

jen menetelmien avulla. Tulevaisuudentutkimus on eri tieteenalojen tutkimustuloksia yh-

distelevää ja tieteidenvälistä tutkimusta. Kuitenkin tieteidenvälisiin lähestymistapoihin so-

veltuvia menetelmiä on vain vähän tai niiden käyttöä on pidetty ongelmallisena (Malaska, 

Mannermaa, 1985, 276). Toisaalta menetelmä, joka on jollain tieteenalalla käyttökelpoi-

nen, ei välttämättä sovi tulevaisuudentutkimukseen, koska se saattaa jättää ulkopuolelle 

monia tärkeitä tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Esimerkiksi jotkut matemaattiset mallit 

ovat hyvin määritellyissä ongelmissa käyttökelpoisia, mutta laajemmissa tulevaisuudentut-

kimuksissa ne saattavat jäädä liian kapea-alaisiksi. (Malaska, Mannermaa, 1985, 276; Sep-

pälä, 1985, 74–78) Vaikka eri paradigmaattisilta aloilta lainattujen menetelmien yhdistely 

saattaakin olla joskus ongelmallista, jotkut tulevaisuudentutkijat suosittelevat sitä, jotta tu-

levaisuuden eri osa-alueet tulisivat huomioiduiksi (Masini, 1993, 112–113). 

Tulevaisuudentutkimuksen suuntaukset. Tulevaisuudentutkimuksen suuntausten voi-

daan tavallaan nähdä olevan jo kritiikkejä toisillensa. Teknistä tulevaisuudentutkimuksesta 

on kritisoitu, koska siinä tulevaisuuden siemenet tavallaan nähdään jo nykyisyydessä, ja se 

on näin ollen huono ennakoimaan yllättäviä ”emergenttejä” ilmiöitä (Mannermaa, 1991, 

144). Lisäksi tekninen tulevaisuudentutkimus saattaa jättää yksilöiden tai yhteisöjen ole-

tukset ja tarpeet tutkimuksensa ulkopuolelle. Esimerkiksi kehitysmaissa trendien ekstrapo-

lointia ei harrasteta siinä määrin kuin länsimaissa ainakaan kahdesta syystä. Ensinnäkin, 

jos maan historia ja nykyisyys on ollut vaikea, vallitsevien trendien jatkaminen tulevaisuu-

teen tuntuu toivottomalta. Toiseksi vallitsevien trendien on katsottu edustavan länsimaiden 
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kulttuuria ja näin ollen jopa kolonisoivan länsimaihin kuulumattomien tulevaisuutta. (Ma-

sini, 1993, 71, 87–88; Inayatullah, 1990, 123) Humanistisia ja kulttuurisia tulevaisuuden-

tutkimuksia sen sijaan on kritisoitu muun muassa niiden laaja-alaisuuden ja yleisyyden 

vuoksi. Kun objektiivisuutta vähätellään, subjektiivisuus kulturalisoidaan ja metodeissa 

käytetään luovia ja mielikuvituksellisia tekniikoita, syntyy uskottavuusongelmia, jotka 

saattavat leimata humanistisen tulevaisuudentutkimuksen suuren merkityksen vuoksi koko 

tulevaisuudentutkimusta. (Mannermaa, 1991, 172; Inayatullah, 1990, 127)  

Tulevaisuuden hahmottaminen. Tulevaisuus on vaikea tutkimuskohde, koska se on osal-

taan olemassa ihmisten mielissä. Tulevaisuus on olemassa ihmisten mielissä esimerkiksi 

toiveina, pelkoina, odotuksina ja aikomuksina. On kuitenkin huomattu, että ihmisen mie-

lellä on tietynlaisia ongelmia tulevaisuuden käsittelemisessä. Harold Linstone (Masini, 

1993, 49–51; Mannermaa, 1991, 132–133) on tutkinut ihmisten psykologisia taipumuksia 

tulevaisuuden suhteen. Hänen tutkimustensa mukaan ihmisillä on taipumus ajatella kaukai-

sia tulevaisuuden tapahtumia pessimistisemmin kuin lähitulevaisuuden tapahtumia. Lins-

tone selittää tätä sillä, että ajallisesti kaukaisiin ongelmiin on vaikea keksiä ratkaisua kun 

taas lähitulevaisuuden ongelmat tuntuvat usein helpommin hallittavimmilta. Samoin ihmi-

sillä on taipumus vähätellä kaukana tulevaisuudessa odotettavia tapahtumia ja asioita. Esi-

merkiksi viidenkymmenen vuoden päästä puhkeava sota ei yleensä huolestuta ihmisiä sa-

moin kuin ensi viikon tapahtumat. Ihmisen ajattelu pitää varmuutta ja yksinkertaisuutta pa-

rempana kuin epävarmuutta ja monimutkaisuutta. Onhan tulevaisuus siinä mielessä käsittä-

mätöntä, että mahdollisia tulevaisuuksia on melkein rajaton määrä. Yksi ajattelua helpot-

tava oikotie tulevaisuutta kuvitellessa on pitää tulevaisuutta suorana jatkumona omasta his-

toriasta. Voi olla yksinkertaisempaa ajatella, että tulevaisuudessa on todennäköisesti vain 

”enemmän samaa”. (Mannermaa, 1991, 132–135) 

Riskipsykologian tutkimukset ovat myös osoittaneet monia ajattelun heikkouksia, joita ih-

miset kohtaavat käsitellessään tulevaisuutta. Ihmiset saattavat käyttää erilaisia ajattelun oi-

kopolkuja ja vääristäviä oletuksia todennäköisyyksien arvioinnissa. (Kamppinen, Malaska, 

2003, 84–85) Esimerkiksi omat henkilökohtaiset kokemukset tai stereotypiat voivat saada 

todennäköisyyksien arvioinnissa huomattavan paljon vahvemman painotuksen kuin esi-

merkiksi tilastotieto. Näin ollen jonkin aikaa sitten liikenneonnettomuuden kokenut ihmi-

nen saattaa arvioida riskit liikenteessä pahemmiksi kuin ihminen, joka ei ole kokenut lii-

kenneonnettomuutta, vaikka molemmat tuntisivat tilastot (Mannermaa, 1991, 135). Toden-

näköisyysmielteitä tutkimalla on paljastettu muitakin erilaisia ajattelun yleistyksiä, jotka 
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saattavat vääristää tulevaisuutta ihmisten mielissä, mutta tekevät sen myös helpommin kä-

siteltäväksi (Kamppinen, Malaska, 2003, 89). 

Arvot. Tulevaisuudentutkimuksessa arvot ja normatiivisuus ovat vahvasti läsnä, mutta 

kaikki tulevaisuudentutkimukset eivät ilmaise normatiivista lähtökohtaansa tarpeeksi sel-

västi (Malaska, Mannermaa, 1985, 227). Normatiivisuus näkyy toiveina ja pelkoina eten-

kin utopistisessa ajattelussa. Utopioiden on kritisoitu olevan autoritäärisiä, ellei niissä il-

maista arvoja ja lähtökohtia tarpeeksi selkeästi (Masini, 1993, 45). Normatiivisuus näkyy 

myös objektiivisuuteen pyrkivässä tulevaisuudentutkimuksessa, koska jo tutkimukseen va-

litut muuttujat ja kysymyksenasettelut ovat arvosidonnaisia ja subjektiivisia valintoja (Ma-

laska, Mannermaa, 1985, 227). Piilo-oletuksiksi voivat jäädä esimerkiksi oletukset siitä, 

että yhteiskunnan talous kasvaa, tai että teknologian kehitys on tärkeää. 

Wendell Bell on kehitellyt menetelmän arvojen purkamiseksi osiin siten, että ne voidaan 

yhdistää objektiivisiin tosiasioihin. Tällöin arvoista voitaisiin käydä kriittistä, objektiivisiin 

tosiasioihin perustuvaa keskustelua. Kuitenkin myös Bellin menetelmässä on piilo-oletus 

siitä, että ihmiset käyttäisivät aina järkeään tai haluaisivat sellaisia asioita, jotka ovat heille 

hyväksi. Arvojen ”objektiivinen” käsittely on mahdollista vain silloin, jos osapuolilla on 

samanlaiset käsitykset siitä, mikä heille on hyväksi. (Kamppinen, Malaska, Kuusi, 2003, 

45–53) 

Tulevaisuudentutkimuksen tulokset. Tulevaisuudentutkimuksen tulokset, kuten ennus-

teet, skenaariot tai projektit, ovat ongelmallisia monessa mielessä. Ensinnäkin pitkänkin 

aikavälin suunnitelma tai ennuste on nopeasti vanhentunutta, kun tulevaisuudentutkimuk-

sen tulokset, päätöksenteko ja ihmisten toiminta ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keske-

nään. Esimerkiksi ennuste saa ihmiset toimimaan eri tavalla, mikä puolestaan johtaa taas 

ennusteiden muuttamiseen. Näin ollen tulevaisuudentutkimuksen tuloksista saatava hyöty 

on ajallisesti rajoittunutta. (Mannermaa, 1999, 33; Seppälä, 1985, 85) Toiseksi, ennuste 

saattaa vaikuttaa kuulijoihin ja näin ollen myös tulevaisuuteen. Esimerkiksi jos pankin en-

nustetaan menevän konkurssiin, ihmiset reagoivat ennusteeseen hakemalla rahansa pois 

pankista, jolloin pankki todellakin menee konkurssiin. (Masini, 1993, 48) Toisaalta on ky-

seenalaistettu sitä, käytetäänkö tulevaisuudentutkimuksesta saatua tietoa päätöksenteossa 

vai perustellaanko sillä vain jo aiemmin tehty päätös (Inayatullah, 1990, 118–120).  
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6 POHDINTAA 

 

 

Ei ole olemassa faktoja tulevaisuudesta mutta ei myöskään mahdollisuuksia menneisyy-

dessä (Dator, 1998, 302). Tulevaisuudentutkimuksen monista ongelmista huolimatta tule-

vaisuus on ainoa tila, johon meillä on mahdollisuus vaikuttaa. 

Gaston Berger (1969) on perustellut tulevaisuudentutkimusta sillä, että mitä nopeammin 

auto kulkee, sitä pidemmälle ajovalojen täytyy yltää (Masini, 1993, 2). Vaikka maailma 

muuttuukin nopeasti, tänään tekemämme päätökset perustuvat aina jollekin tulevaisuuden-

kuvalle, joka voi olla enemmän tai vähemmän perusteltu. Tulevaisuudentutkimusta on har-

rastettu vakavasti jo yli 50 vuotta, ja sen piiristä löytyy monenlaisia menetelmiä, jotka saat-

tavat helpottaa tulevaisuuden hahmottamista ja tuoda erilaisia näkökulmia päätöksenteon 

tueksi. 

Tässä tutkielmassa olen pohtinut sitä, mitä tulevaisuudentutkimus on. Pohdin, onko tule-

vaisuudentutkimus tiedettä vai taidetta. Kirjallisuuden perusteella tulevaisuudentutkimuk-

sessa näyttäisi olevan sekä tieteellisiä että taiteellisia piirteitä, ja tulevaisuudentutkimusta 

on vaikea ja ehkä turhakin, rajata mihinkään jo olemassa olevaan ”lokeroon”. Sekä tieteel-

liset että taiteelliset menetelmät voivat olla perusteltuja tulevaisuudentutkimuksessa. Tule-

vaisuudentutkimuksen voisi ajatella tasapainoilevan tieteitten ja taiteitten välimaastossa 

käyttäen molempien tuloksia ja menetelmiä. Monenlaiset menetelmät tuovat tulevaisuu-

dentutkimukseen monenlaisia näkökulmia ja tapoja tehdä tulevaisuutta. Hannu ja Jenni 

Linturi vertasivat artikkelissaan (2015) tulevaisuudentutkimuksessa paljon käytettyä Del-

foi-metodia jazzin soittoon, jossa jokainen soittaja on solisti ja säestäjä yhtä aikaa ja vuo-

ron perään. Skenaariot puolestaan ovat kuin maalauksia, joita tulee tarkastella taiteilijan 

tarkoituksiin peilaten; yksi taiteilija maalaa naturalistisesti, toinen surrealistisesti. (Linturi, 

Linturi, 2015) 

Alun perin kiinnostuin tulevaisuudentutkimuksesta kun aloin miettimään tulevana luokan-

opettajana sitä, millaiseen maailmaan tulisin kasvattamaan tulevia oppilaitani. Mietin myös 

sitä, voisiko tulevaisuudentutkimus tarjota jotain uutta näkökulmaa opettajan työhön. Tätä 

kysymystä on pohtinut myös Anita Rubin (2013). Hän on tehnyt kouluissa tutkimusta 

muun muassa opettajien ja oppilaiden tulevaisuudenkuvista. Tutkimuksessaan hän huo-

masi, että sekä oppilaiden että opettajien tulevaisuudenkuvissa oli pieniä ristiriitaisuuksia. 
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Oma henkilökohtainen tulevaisuudenkuva saatettiin nähdä henkilökohtaisten toiveiden to-

teutumisena. Sen sijaan yleinen tulevaisuudenkuva nähtiin maailmana, jossa median ku-

vaamat globaalit vaarat ja uhkat toteutuvat. Huomiota herättävää tutkimuksessa oli myös 

se, että tällaiset dikotomiset tulevaisuudenkuvat olivat yleensä piilossa tai artikuloimatto-

mia. Rubin kirjoittaa, että opettajien haaste on erityisesti se, että he tukisivat oppilaiden us-

koa tulevaisuuteen ja siihen, että he ovat kyvykkäitä vaikuttamaan omaan tulevaisuuteensa. 

Se edellyttää sitä, että opettajat olisivat myös itse tietoisia omista tulevaisuudenkuvistaan 

sekä niistä epäjohdonmukaisuuksista, joita niihin saattaa liittyä. (Rubin, 2013, 38–41) 

 

 

Kalevan (11.9.2016) artikkelin inspiroimana pohdin lopuksi yhtä mahdollista oman elä-

mäni ”skenaariota” vuonna 2050 asiantuntijoiden esittämän tiedon pohjalta. 

 

On vuosi 2050. Olen 58-vuotias. Istun lapsuudentilani mansikkamaan reunalla ja nautin 

kesäloman viimeisistä päivistä. Avomaan mansikkasesonki on jo ohi, ampiaiset pörräävät 

työttöminä ja ilmassa tuoksuu syksy. Huomaan joutsenauran peltojen yllä. Nostan OnePlus 

älylasit silmille ja zoomaan ne kohti joutsenparvea. Laulujoutsen (Cygnus cygnus) on la-

sien nopea tulkinta parvesta. Seuraan joutsenparvea hetkisen. Lasien alakulmaan ilmestyy 

ehdotelmia: Etsi lisää tietoa laulujoutsenesta. Ota kuva ja jaa. Laitan älylasit taskuun ja 

lähden kävelemään pellon reunaa. 

Yleensä mansikat viljellään kasvihuoneissa, jotka säätelevät ympäristötekijöitä ja pitävät 

tuholaisten määrän kurissa. Tämä alue avomaan mansikkaa on kuitenkin jätetty niille pai-

kallisille, jotka haluavat mieluummin poimia itse omat mansikkansa. Se pitää peittää tal-

veksi paksuilla harsoilla, koska talvet ovat kylmiä mutta lumipeitettä on enää harvoin. On-

neksi kasvihuonepäästöjen kasvu on viimeinkin lakannut, kun 2000-luvun alussa syntyneet 

ovat saaneet äänensä kuuluviin. Myös presidentti Li Andersson on esimerkillään rohkais-

sut suomalaisia käyttämään vain tuotteita, joissa on kevyen hiilijalanjäljen logo. 

Näen kylän keskustassa joukon droneja leijailemassa Kurkelan järven rannalla. Arvelen 

niiden ohjaimissa olevan japanilaisturisteja, jotka nauttivat Suomen kauniista luonnosta ja 
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ekologisesta matkailusta. Itsellänikin on ollut aikomuksena droneilla Japanissa, mutta sil-

loin pitäisi olla mahdollisuus uhrata muutamat yöunet, sillä suurin osa tapahtumista Japa-

nissa ovat Suomesta katsottuna yöllä.    

Käsken auton navigoimaan kohti kotia. Muistan myös napsauttaa kännykästäni uunin läm-

penemään. Nyhtökaurapaistos ehtii lämmetä juuri sopivaksi saapuessani perille.  
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