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Sisältö

• Tulevaisuudentutkimuksen ja tulevaisuusohjauksen esittely
• Tutustuminen tulevaisuusohjauksen työkaluihin 
• Keskustelua
• Bonustehtävä
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Tulevaisuuden tutkimuskeskus

• Pohjoismaiden suurin tulevaisuudentutkimukseen ja ennakointiin 
erikoistunut akateeminen tutkimuslaitos. 

• Perustettu 1992
• Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki
• Turun yliopiston Kauppakorkeakoulun ainelaitos (alk. 2013)

Tilastoja 2015:
• Tutkimushankkeita: 45

Liikevaihto: 2,69 M€
Henkilötyövuosia: 36
Akateemisia julkaisuja: 66
Web of Sciencen sitaatit: 232
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Tulevaisuudentutkimus?

• 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 tulevaisuuden toteutumista.

• Tulevaisuudentutkimuksen perustehtävä on pyrkiä ymmärtämään 
tulevaa kehitystä nykyisyydessä sekä yhteiskunnalle että 
yksittäiselle ihmiselle mielekkäällä tavalla.
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Tulevaisuudentutkimus?

• Tulevaisuus ei ole ennustettavissa. Voimme muodostaa 
mielikuvia ja käsityksiä vain siitä, millaisia tapahtumia on 
edessämme – puhutaankin useista vaihtoehtoisista tulevaisuuksista.

• Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty. Voimme pohtia sitä, mitä 
todennäköisesti tulee tapahtumaan, kun mietimme eri 
mahdollisuuksia.

• Voimme vaikuttaa tulevaisuuteen teoillamme ja valinnoillamme. 
Sen vuoksi on tärkeää tietää, mikä on mahdollista, mikä on 
todennäköistä ja mikä on toivottavaa. Arvojen ja arvokeskustelun 
merkitys tulevaisuuden vaihtoehtojen pohtimisessa on siten 
väistämätön.
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Tulevaisuusohjaus?

• Pidemmän aikavälin tulevaisuusajattelun ja kokonaisvaltaisen 
opinto-ja uraohjauksen yhdistäminen

• Työkaluissa ja tehtävissä sovelletaan tulevaisuudentutkimuksen ja 
ryhmäohjauksen menetelmiä. 

• Menetelmät kehitetty yhdessä ohjattavien ja ohjaajien kanssa. 
• Keskeistä on ajatus siitä, että ymmärrys omista valinnoista ja 

tulevaisuudesta muodostuu aktiivisen tekemisen ja kokeilemisen 
kautta

• Valmiiden ratkaisujen tarjoamisen sijaan tulevaisuusohjauksessa 
tuetaan ihmistä omannäköisen tulevaisuuden löytämisessä ja 
tekemisessä
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Kenelle?

• Erityisesti erilaisiin elämän taitekohtiin (opinnot, työ, muutokset)
• Opinto-ohjaukseen eri koulutusasteilla ja oppilaitoksissa
• Starttivalmennuksen ja työpajaohjauksen tueksi
• Työvoimakoulutukseen alan vaihtajille ja oman alan etsijöille
• Nuorisotyöhön
• Maahanmuuttajien ja muiden erityisryhmien kanssa työskentelyyn
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Miksi?

• Tulevaisuusohjaus auttaa ihmistä miettimään pitkän aikavälin 
muutoksia hektisessä nykymaailmassa. Se tuo epälineaarisuutta ja 
luovuutta ajatteluun. 

• Tulevaisuusohjaus auttaa pohtimaan, mihin eri valinnat johtavat: 
mitä vaihtoehtoja ne avaavat tai sulkevat pois. 

• Tulevaisuusohjaus kehittää reflektointitaitoja ja itseymmärrystä, jotka 
ovat tärkeitä taitoja sekä työelämässä että oman tulevaisuuden 
suunnittelussa.

• Jotta voidaan tehdä henkilökohtaisia opintopolkuja, on ohjattavan 
ensin kyettävä tunnistamaan oma osaamisensa sekä mihin sitä 
haluaa hyödyntää.
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Mitä uutta?

• Uusien ammattialojen ja osaamisyhdistelmien tunnistaminen, 
näkyväksi tekeminen ja kuvitteleminen.

• Tulevaisuusajatteluun herätteleminen ja sen tukeminen
• Tietoisuus ja vastuu omista valinnoista ja myös valitsematta 

jättämisestä.
• Kokemusten jakaminen, vertaistuki + ohjaajien tuki
• Monivaiheinen kehitystyö yhdessä käyttäjien kanssa (tutkimus + 

empiria).

► osaamisen tunnistaminen, vaihtoehtojen näkeminen, vertaistuki, 
luovat menetelmät. 
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Ohjattavien kokemuksia
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Tulevaisuussuuntautuneen ohjauksen työkaluja

www.tulevaisuusohjaus.fi

• Eri hankkeissa kehitetyt työkalut ja menetelmät
• Vapaasti käytettävissä
• Lautapeli, simulaatio, Future camp -konsepti, ryhmä- ja 

yksilöohjaukseen soveltuvia tehtäviä, tutkimustietoa, 
koulutuspalveluita.
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http://www.tulevaisuusohjaus.fi/


Tulevaisuusajatteluun kannustavia tehtäviä

• Väittämiä henkilökohtaisesta tulevaisuudesta 
• Tulevaisuuden osaamiset tehtävä
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Kiitos!
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Sari Miettinen
Projektipäällikkö
sari.miettinen@utu.fi
050 367 8392

Nina Pietikäinen
Projektipäällikkö
Nina.pietikainen@utu.fi
0407237524

Omasi-hanke.fi
ESR-rahoitteisen hankkeen hallinnollinen nimi on Työelämän tulevaisuuskuvat nuorten naisten silmin. 
Hankkeen rahoittaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja se toteutetaan 1.8.2015–
30.6.2017 välisenä aikana. Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen 
rakennerahasto-ohjelmaan.

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-keski-suomi#.VkBqdLfhC70
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