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Tulevaisuudentutkimus on systemaattista,
kokonaisvaltaista, monitieteistä ja kriittistä pitkän
tähtäyksen analyysia tulevaisuutta koskevista teemoista
ja tulevaisuuden kehitysvaihtoehtoista

Tulevaisuudentutkimuksen taustalla
tulevaisuusajattelu

tulevaisuudentutkimus

ennakointi



Metodikirja
Julkaisijana

Tulevaisuuden tutkimuksen
seura



Tulevaisuusmaisema

”Tulevaisuus on NYT” tulevaisuus kääriytyy auki joka sekuntti

”Tulevaisuus on LAAJA” tulevaisuus pitää sisällään useita mahdollisuuksia

”Tulevaisuus on SYVÄ” vain osa mahdollisuuksista todentuu nykyhetkeen

”Tulevaisuus on NÄHTÄVILLÄ” etukäteismerkkejä  ennakoinnin avulla
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Tulevaisuus = toimintaympäristön muutos

1. Toimintaympäristön muutosten havainnointi (laajalti, myös ”ääreisnäöllä”)

2.   Muutosten vaikutusten analysointi (kvantit. ja kvalitat., keskinäiset kytkennät)

3.   Muutosten ymmärtäminen (tulkinnan vaikeus)
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Tulevaisuudentutkimuksen perusaskeleet

1. Tulevaisuutta ei voi ennustaa

2. Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty

3. Tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa

(Roy Amara 1981)



Tulevaisuuskuvien kolminaisuus

1. Mahdollisia
2. Todennäköisiä
3. Toivottavia (ja ei-toivottavia)

©SirkkaHeinonen

Olemme jokainen valinnoillamme omalta osaltamme vastuussa siitä,
tuleeko huomispäivästä sellainen, että sitä on hyvä elää.

tulevaisuusvastuullisuus
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TESTI

Mahdollinen?
Todennäköinen?
Toivottava?
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Tunnistettavissa ja tulkittavissa
monentasoisten merkkien kautta:

Megatrendit
Trendit

Heikot signaalit
Villit kortit/Mustat joutsenet

Tulevaisuus merkkeinä

©SirkkaHeinonen
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Epäjatkuvuuksien ennakointi yhtä tärkää kuin trendien



Konseptien kyseenalaistaminen?
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Tulevaisuusajattelun anti kaikkien sitä
systemaattisesti harjoittavien ulottuvilla

Kilpailuetua ja voimaantumista
• kansakunnille,
• kaupungeille,
• toimialoille,
• yrityksille,
• yhteisöille,
• yksittäisille ihmisille

Tulevaisuusprosesseja:
• strategiatyössä,
• kehitystyössä,
• suunnittelussa,
• innovaatioprosesseissa,
• koulutuksessa,
• viestinnässä
• tulevaisuusklinikoina jne

Oma tulevaisuusstrategia!
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Yhteiskuntavaiheiden evoluutio

KERÄILY-JA METSÄSTYSYHTEISKUNTA

AGRAARIYHTEISKUNTA

TEOLLISUUSYHTEISKUNTA

TIETOYHTEISKUNTA

BIOYHTEISKUNTA - MERKITYSYHTEISKUNTA – DIGIYHTEISKUNTA
ELÄMYSYHTEISKUNTA

Lähteet:
Heinonen et al. 2004.
Kestääkö tietoyhteiskunta?
Suomen ympäristö 603.

Heinonen 2006. Ekotehokkaan maaseudun ja
kaupunkiseudun kokeilumalleja.

NOMADIYHTEISKUNTA



Globaaleja megatrendejä

• ilmastonmuutos

• väestömuutos
(vanheneminen, määrä)

• globalisaatio

• digitalisaatio

• elämystalous
© Sirkka Heinonen



Väestön muutos
1) Ikääntyminen, 2) määrän kasvu, 3) monikulttuuristuminen

Väestön määrän kasvu kehittyvissä maissa yhdistettynä
ilmastonmuutokseen sekä energia-, ruoka- ja vesipulaan voi
aiheuttaa uusia ”kansainvaelluksia”

-> Age of Scarcity

•
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Digitalisaatio

Internet – Web 2.0 & 3.0

Digitaaliset valmistusmenetelmät & palvelurobotisaatio
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Heikot signaalit

Merkkejä vielä oraalla olevasta mutta potentiaalisesti
voimistuvasta ilmiöstä.

Avaavat uusia perspektiivejä ja innostavat tuoreeseen ajatteluun
tulevaisuuden mahdollisuuksista, jotka muuten saattavat jäädä
huomaamatta.
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• Voivat vahvistua trendiksi

• Voivat olla vastavirtauksia trendille

• Voivat ennakoida tulevasta mustasta joutsenesta

• Voivat hiipua hiljaa merkityksettömyyteen

Heikot signaalit



motorcycle taxis in Paris airport.

Elina Hiltunen  http://www.future.vuodatus.net/blog/category/skenaarioita



DIY
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SLOW LIFE – HIDAS ELÄMÄ

LOHAS – Lifestyle of Health AND Sustainability
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Vertikaaliviljely
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©ThomasFrey: Printable Houses and the Massive Wave of Opportunity it
will bring to Our Future

3D tulostus
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Biomimiikka



Digitaalinen merkitysyhteiskunta
(MEDEIA-hanke 2013-2015)

Tietoyhteiskunnan jälkeinen yhteiskuntavaihe, jossa
tiedon sijaan tuotetaan ja kulutetaan kulttuurisia
merkityksiä.

”Yleisteknologiana” internet (vrt. liukuhihna, tehdas,
tietokone).

Taustalla yhtäällä perinteisten merkitysten lähteiden
(kansallisuus, palkkatyö jne) mureneminen,
toisaalta kulttuurisisältöjen räjähdysmäinen kasvu.



Digitaalinen merkitysyhteiskunta

Ihmiset rakentavat elämänsä mielekkyyttä ja
merkityksellisyyttä kuluttamalla ja tuottamalla
personoituja mediasisältöjä.

Ihmiset alkavat organisoitua mediavälitteisiksi
arvo- ja intressiyhteisöiksi (heikkona signaalina
Facebookin ryhmät).

Näistä yhteisöistä voi alkaa nousta myös
taloudellista toimintaa.



Digitaalinen merkitysyhteiskunta

Näkyy journalismissakin: faktaraportoinnista
tulkintaan, analyysiin ja taustoittamiseen.

Journalistit todellisuutta tulkitsevia, merkityksiä
rakentavia ”kulttuurilinssejä” (Reuters Institute 2014).

Toisaalta uutisten seuraaminen itsessään lisää
merkityksellisyyden kokemusta, koska liittää
yksilön maailmaan.



Jerome Glenn (2012) ja Jim Dator (2012) ennakoivat,
että tulevaisuudessa ihmiset hankkivat elantonsa
tekemällä harrastuksistaan, identiteetistään ja
mielenkiinnon kohteistaan ”tuotantovoimia”



7 journalismin ja median trendiä

©Henning Wagenbreth



1. Sisällöt ja ilmaisutyylit
monipuolistuvat

• Uutiskriteerit laventuvat – mikä tahansa aihe
voi olla tärkeä

• Yksittäisillä toimittajilla enemmän vapauksia
tyylin ja sisältöjen suhteen



Ozy Media keskittyy kirjoittamaan siitä, “mikä
on uutta ja mitä tapahtuu seuraavaksi”. Heidän
missionaan on kertoa lukijoille enemmän
“värikkäästä, kiinnostavasta maailmastamme”.



2. Toimituksista yhteisöihin,
tilaajista jäseniksi

• Freelance-toimittajien kollektiivit yleistyvät

• Mediat rakentavat jäsenistä koostuvia
”asiantuntijayhteisöjä”, jotka tuottavat jutut
yhdessä journalistien kanssa



Hollantilainen, vuonna 2013 perustettu de
Correspondent on korvannut tilaukset jäsenyyksillä.

Vastineeksi jäsenmaksusta lukijat pääsevät mm.
mukaan juttujen tekoon.



3. Massamediasta
erikoistuneeseen ”niche”-mediaan

• Perinteisen aihejaottelun sijaan toimituksen
valitsemat teemat

• Fokusoidaan toimintaa, ”mitä pyrimme
tekemään mahdollisimman hyvin”

• Pienet mediastartupit



2014 perustettu Vox keskittyy uutisten, ilmiöiden ja
historiallisten tapahtumien selittämiseen.



4. Tuotantomallina prosumerismi

• toimittajat kirjoittavat siitä, mitä itse pitävät
kiinnostavana

• kuluttajat/lukijat mukaan
• sisältöjen personointi (mediasisältöjen

kuluttaminen ”harrastuksena”)



Medium.com on julkaisualusta sekä Medium.comin
palkkaamille ammattitoimittajille että amatööreille.

Personoi sisältöjä mm. lukuaikaan perustuvilla suosituksilla.

Kommentit “sulautettu” tekstiin: jokaisen kappaleen ohessa
on painike, jonka avulla lukija voi kommentoida kappaletta.



5. Mediasta on kehittymässä uusi
”koulutusinstituutio”

• Monipuoliset sisällöt ja osallistuminen mahdollistavat
”personoidun”, osallistavan opiskelun



Yhdysvaltalainen mediastartup News Deeplyn tavoitteena on
lähentää toimituksia koluihin muun muassa tuottamalla
opetusmateriaaleja.

Lisäksi tuottaa “aikuisoppimisen” sisältöjä ajatushautomoille,
yrityksille ja julkisorganisaatioille.



6. Mediaorganisaatioiden rajat
hälvenevät

• Internet siirtää huomion yksittäisistä medioista verkon
kokonaisuuteen

• Vaikuttaa esimerkiksi journalismin
objektiivisuusihanteisiin: voidaan julkaista vahvastikin
kantaaottavia tekstejä, sillä kuluttajat eivät ole vain
harvojen medioiden varassa

• Mediayritykset tekevät yhteistyötä uusilla tavoilla, niin
muiden yritysten ja organisaatioiden kuin kuluttajien
kanssa

• Julkaisut alustoina



Aikakauslehti Time on alkanut julkaista yli 30 yhteistyökumppaninsa
sisältöjä erillisessä Ideas-osiossa.

Mukana ”kilpailijoita”, kuten Rolling Stone –lehti.



7. ”Personoitu” media voi
syventää eriarvoistumista

• Tulevaisuudessa on yhä enemmän kiinni yksilöstä,
mitä mediasisältöjä hän kuluttaa

• Mitä enemmän ja mitä laadukkaampia mediasisältöjä
kuluttaa (ja mitä paremmin osaa etsiä laadukkaita
sisältöjä), sitä paremmassa asemassa on

• Eksklusiiviset ja erityisen laadukkaat sisällöt ovat yhä
useammin maksumuurin takana

• Taloudellisen eriarvoisuuden ohella kulttuurinen
eriarvoisuus kärjistyy



Mikä on journalismin ”yksikkö”
tulevaisuudessa?



”Tapahtumajournalismi”

• Kun fyysiset mediatuotteet häviävät, fyysisten
tilojen merkitys korostuu.

• Monet mediayritykset ovat alkaneet järjestää
erilaisia tapahtumia.

• Esim. MTV 3 laajentaa Suomi Areena –
konseptiaan useammin ja eri paikoissa
järjestettäviksi tapahtumiksi



Guardian Space (2016, Lontoo)

The Guardian remontoi vanhan varastohallin tapahtumatilaksi.

Lisäksi rakennuksessa 3D-tulostuslaboratorio, kahvila, ravintola,
gallerioita ja pienempiä tiloja.

Osa Guardianin membership-ohjelmaa: Guardianin ”jäsenille”
järjestettävät tilaisuudet ja koulutukset pidetään tilassa sen valmistuttua.



””Artikkeli” lavenee

”Journalismin perusyksikkö ei tulevaisuudessa ole enää
artikkeli, vaan aihe.” Jeff Jarvis, prof. of journalism, New York City University

Esim. Wikipedia-tyyppiset palvelut, joihin kootaan
sisältöjä eri aiheiden mukaan (sekä ammattirjournalistien
että amatöörien tuottamia) (huomio yksittäisistä
julkaisuista verkon kokonaisuuteen, vrt. aiempi)



Virtuaalitodellisuus ja ”immersiivinen
journalismi”

• Oculus Rift –virtuaalitodellisuuslasit markkinoille v. 2016
• Ensimmäinen toimiva, kuluttajamarkkinoille suunnattu

virtuaalitodellisuusteknologia
• Sovellusmahdollisuuksia myös journalismissa



Kirjaston rooli tulevaisuuden
mediakentässä?



• Uusimman teknologian tarjoaminen: 3D-tulostimet, digitaaliset
ompelukoneet, virtuaalitodellisuusteknologiat.

• Digitaaliset kokoelmat. Ihmiset voisivat luovuttaa myös omia
aineistojaan digitoitaviksi.

• Digitaalinen paino: kirjasto tarjoaisi mahdollisuuden painaa
minkä tahansa sähköisesti löytyvän kirjan.

• Personointipalvelut: ”Tämän kirjan lainanneet lainasivat myös
nämä kirjat.” (Amazon-malli)



• Yhteistyötilat ja esim. freelance-journalistien työtilat
• Yhteisoppimisen tilat (LTT), tapahtumatilat, erilaiset kurssit
• Kirjasto voi lieventää eriarvoistumista tarjoamalla maksuttomia

kursseja ja pääsyn maksullisiin aineistoihin



Tietoyhteiskunnan jälkeen
digitaalinen merkitysyhteiskunta?
- muutoksen merkit ja merkitykset -

Jos haluatte tuntea ihmisen,
niin tutkikaa yhteiskuntaa,
jos yhteiskunnan, niin ihmistä.

ranskalainen yhteiskuntatieteilijä
Pierre-Joseph  Proudhon (1809-1865)
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Heinonen, Sirkka & Ruotsalainen,
Juho (2014). Sirpaleinen symbioosi.

Sähköinen julkaisu saatavilla netissä
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen
Tutu e-julkaisusarjassa 8/2014

MEDEIA 2030
http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/tut
kimus/hankkeet/Sivut/medeia.aspx



Sähköinen julkaisu saatavilla netissä Tulevaisuuden
tutkimuskeskuksen Tutu e-julkaisusarjassa
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Kiitos!
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