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1.	  Johdanto	  
 

Tulevaisuudentutkijan ja alan perusteosten kirjoittajan Wendell Bellin mukaan 

maailma muuttuisi paremmaksi paikaksi elää nyt ja tulevaisuudessa, jos 

tulevaisuudentutkijat kouluttaisivat ihmisiä ymmärtämään tulevaisuudentutkimisen 

perusteita. Tavoitteena olisi omaksua tulevaisuudentutkimuksen näkemys ja työkalut, 

joiden avulla sekä tavalliset ihmiset, että yhteiskunnan päättäjät voisivat tehdä 

päätöksiä, jotka johtavat paremman yhteiskunnan rakentamiseen nyt ja 

tulevaisuudessa. (Bell. 2008. 73-75)  Pohdiskelin tätä asiaa TuTu2:n loppuesseessä 

ja tulin siihen tulokseen, että Ammattikorkeakoulujen pitäisi lähteä 

tulevaisuustalkoisiin ja käyttää pedagogiset taitonsa tulevaisuusosaamisen 

juurruttamiseen ammattikorkeakoulujen opetukseen (Björkqvist 2014). 

 

Tämän harjoitustyön tavoitteena on tutkia soveltuuko tulevaisuusverstas 

ammattikorkeakoulun ennakointityön välineeksi. Onnistuessaan verstaaseen 

osallistujat toivottavasti myös inspiroituvat hyödyntämään tulevaisuudentutkimuksen 

työkaluja koulutus, tutkimus- ja aluekehitystehtävässään. Tulevaisuusvisiona olisi siis 

ammattikorkeakoulujen osallistuminen tulevaisuustalkoisiin. 

 

Koulutus toteutettiin yhdelle 14 henkilön ryhmälle tulevaisuusverstasmuodossa, 

jonka dokumentoin ja analysoin. Määrittelen tässä raportissa ensin 

tulevaisuusverstaan menetelmänä ja vertailen erilaisia tapoja toteuttaa menetelmän 

mukaista yhteistoiminnallista ennakointia. Kappaleessa viisi esittelen 

tulevaisuusverstaan käytännön toteutuksen ja tulokset Metropolian 

Ammattikorkeakoulussa. Lopuksi arvioin kuinka valitsemani menetelmät tukivat 

yhteistoiminnallista ennakointia ja pohdin mitkä olisivat seuraavat askeleet 

tulevaisuustalkoisiin osallistumisessa.  
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2.	  Tulevaisuusverstas	  yhteistoiminnallisen	  ennakoinnin	  
työkaluna	  
 

Tulevaisuusverstas on Robert Jungkin sekä Norbert Müllerin kehittämä menetelmä, 

jonka tavoitteena oli antaa kaikille kiinnostuneille kansalaisille mahdollisuus tulla 

etsimään ratkaisuja suurin yhteiskunnallisiin haasteisiin.  Tavallisesti ne jäävät 

poliitikkojen, asiantuntijoiden ja suunnittelijoiden haltuun. Verstaan avulla on 

mahdollista tutkia mitä tiedämme erialisista mahdollisuuksista tavoitella 

haluamaamme tulevaisuutta ja mitä emme tiedä. (Nurmela 2003)  

Tulevaisuusverstaan vaiheet määritellään tavallisesti seuraavasti (mukailtu Nurmela 

2003 s. 200-2001) 

1. Valmisteluvaihe:   ryhmällä on ongelma, johon on etsittävä vastaus. 

2. Ongelmavaihe:  tehdään näkyväksi ongelmat ja nykyhetken epäkohdat. 

3. Mielikuvitusvaihe:  ongelmat käännetään myönteisiksi ja luodaan toivetila.  

4. Todentamisvaihe: konkreettisia toimenpiteitä, joita voi heti toteuttaa. 

5. Jälkitoimenpiteet: valitaan kehittämiskohde ja tehdään toimenpide-

ehdotus.  

Juha Nurmelan omien kokemusten mukaan verstaaseen liittyy myös terapeuttisia 

piirteitä, jotka ovat sellaisenaan tärkeitä. Nurmela korostaa myös osallistujien 

mahdollisuudesta saada tietoa vaikuttamismahdollisuuksista. (Nurmela 2003. S. 201)  

Oma kokemukseni tulevaisuusverstaista on saman suuntainen, sillä olen soveltanut 

tulevaisuusverstasmenetelmää täydennyskoulutuksen osana. Niissä tavoite on ollut 

auttaa kulttuurituottajia ja esittävän taiteen ammattilaisia määrittelemään oman työn 

tavoitteita todella pitkällä tähtäimellä. Kouluttajana olen pyrkinyt voimaannuttamaan 

osallistujat nousemaan arjen touhujen yläpuolelle ja samalla näkemään kollegansa 

uudessa valossa. Tämän harjoitustyön tarkoituksena on syventää omaa osaamista 

tulevaisuusverstaan käytöstä osana organisaation strategista ennakointityötä. 

Hyödyllisenä käsikirjana suunnitteluvaiheessa käytin myös Ville Lauttamäen Practical 

Guide for Facilitating a Future Workshop, jossa oli paljon käytännön ohjeita 

osallistujien valintaan ja motivointiin. Työskentelyn tulosten keräämiseen löytyy 

Lauttamäen oppaassa hyviä taulukoita ja aikatauluehdotuksia. (Lauttamäki 2014) 

 

Ymmärtääkseni tulevaisuusverstaiden käyttömahdollisuudet tulevaisuuteen 

tunkeutumisessa sekä tulevaisuuden tekemisessä, tutustuin kolmeen eri laajuiseen 

ennakointiprosesseihin, joissa tulevaisuusverstaita on käytetty Suomessa.  
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- Suomen kansallisen tietoyhteiskuntastrategia, Loppuraportti 

tulevaisuusverstaista (TUTU-julkaisuja 6/2006).  

- Poliisiammattikorkeakoulun tulevaisuusverstaat vuodelta 2009 (TUTU-

eJULKAISUJA 8/2009).  

- Elävä esikaupunki hankkeen tulevaisuusklinikat ja erityisesti 3. 

Tulevaisuusklinikka “Solutions” (Tutu e-julkaisuja 7/2013) 

 

Käytin raporttien lukemisen apuna Anne Laakson määrittelemiä edellytyksiä sekä 

haasteita tulevaisuusverstasmenetelmän käytössä. Laakso on analysoinut Kulttuurin 

kulmakivet (KULMA) – hankkeen tulevaisuusverstaisiin osallistuneiden kokemuksia 

ja kehittämisehdotuksia tulevaisuudentutkimuksen pro-gradutyönä sekä 

artikkelissaan Tulevaisuusverstasmenetelmä ja sen kehittämisen haasteet (Laakso 

2009). Laakson mukaan toimivan tulevaisuusverstaan tärkein edellytys on ryhmien 

kyky ratkaista ongelmia tuottamalla tulevaisuuteen suuntautuvia ideoita ja realistisia 

toteuttamiskelpoisia visioita. Samalla Laakso muistuttaa menetelmän perustajien 

sekä Mika Mannermaan korostaneen ryhmän kokoonpanon keskeistä merkitystä. 

Ryhmiin pitäisi valita yksilöitä, jotka edustavat erilaisia näkökulmia ja taustoja, mutta 

pystyvät tukemaan toisiaan. KULMA –hankkeessa pyrittiin löytämään tasapaino 

kansalais- ja viranomais-/asintuntijatuen välillä. (Laakso 2009. 65-66)   

 

Erityiseksi kehittämiskohteeksi KULMA –hankkeen arvioinnissa nousi 

verstastyöskentelyn jatkotoimenpiteiden vastuuttaminen (Laakso 2009. 69). Koska 

oma tavoitteeni on oppia soveltamaan yhteistoiminnallisia ennakointimenetelmiä 

tarkastelin erityisesti toimivan ryhmän edellytyksiä, käytettyjen menetelmien 

toimimista sekä tulosten vaikuttavuutta.  

 

  

1.2. Benchmarking 1. Suomen kansallisen 
tietoyhteiskuntastrategia,  

 

Ensimmäinen benchmarkauksen kohde oli Suomen kansallisen 

tietoyhteiskuntastrategia, Loppuraportti tulevaisuusverstaista, kiinnostavan aiheen 

syystä. Toinen tekijä oli työskentelyssä tuotetut tulevaisuuskuvat, jotka ajoittuvat 

tähän hetkeen eli vuoteen 2015. Menetelmällisesti tekoprosessi oli vaikuttava. 

Tulevaisuusverstaat toteutettiin systemaattisesti käyttäen tulevaisuuspyörää ja 

ACTVOD-tulevaisuustaulukkoa. Työskentelyn perustalla oli Delfoi-menetelmällä 

kerätty asiantuntijatieto, jota hyödynnettiin tulevaisuusverstaissa. Raportti on 356 
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sivuinen kuvaus neljän eri teeman ympärille kietoutuvista tulevaisuusverstaista. 

Raportin mukaan tulevaisuusverstaiden osallistujat olivat tietoyhteiskuntakehityksen 

asiantuntijoita. Sen tarkemmin osallistujista ja heidän valinnastaan ei kirjoitettu. 

Kuvien perusteella osallistujia oli jokaisessa työpajassa 15-20. Tilat olivat arvokkaan 

näköisiä saleja, joissa istuttiin usein vähän jäykästi pitkien pöytien äärellä. (Hietanen 

2006) 

 

Koska oma mielenkiintoni koskee koulutusta ja sen roolia tulevaisuuden rakentajana, 

kiinnitin huomiota siihen, että koulutus nostettiin usein esille. Yksi neljästä teemasta 

oli kilpailukykytyöryhmä, jossa päädyttiin nostamaan esiin kansalaiset ja yksilöt, sillä 

kaikki muu tulee sitä kautta kuin itsestään. Tämän valinnan perusteella muotoiltiin 

tulevaisuuskysymys seuraavasti: Miten koulutusjärjestelmä tukee kansalaisen ja 

yksilön kilpailukyvyn kehittymistä? ratkaisuiksi tarjottiin tulevaisuuspyörässä 

koulujen kehitystä, oppimista, aasialaisia kieliä (Kiina ja Venäjä), teoriasta 

käytäntöön, sosiaalinen koulutus jne. Seuraavassa tulevaisuuspyörässä aktoriksi 

nimettiin yritykset, valtio, kunnat ja kansalaiset. (Heinonen. 2006. 68) Kouluttajana 

minua jäi kiinnostamaan ketä tulevaisuusverstaisiin osallistuneet asiantuntijat olivat. 

Oliko siellä opettajia, jotka tuntevat koulun ja kotien arjen ja osaavat ”kehittää yksilön 

kilpailukyvyn kehittymistä”. Miksi tulevaisuusverstaiden ajatus ruohonjuuritasosta oli 

hylätty ja keskitytty asiantuntijoihin. Aktoreiksi nostetut yritykset, valtio, kunnat ja 

kansalaiset jättävät vastuun leijumaan eikä Laakson tutkimuksessa tärkeäksi 

vaikuttamisen edellytykseksi nostettu jatkotoimenpiteiden valtuuttaminen 

konkretisoitunut. 

 

Epäily tulevaisuustyön vaikutuksista oli heikko jo tulevaisuusverstaiden tuloksia 

raportoitaessa, sillä johdannon alaviitteessä mainitaan kuinka 

tietoyhteiskuntastrategia ei julkaisuhetkellä syksyllä 2006 herättänyt juurikaan julkista 

keskustelua. Tämä siitä huolimatta, että se on sitovuudeltaan, konkreettisuudeltaan 

ja merkittävyydeltään huomattavasti monia samaan aikaan ilmestyneitä 

globalisaatioraportteja merkittävämpi. Kirjoittajat epäilivätkin kiinnostuksen puutteen 

olevan merkki siitä, että tietoyhteiskuntaa ei enää koeta Suomessa tärkeäksi. 

(Heinonen 2006. 119) 

 

Aikajänne oli vain 9 vuotta ja taisi käydä kuten tulevaisuudentutkimuksessa usein 

sanotaan, että lyhyen aikavälin muutokset yliarvioidaan. Raportti olisi ollut tänään 

uskottavampi, jos vuoden 2015 sijaa oltaisiin käytetty vuotta 2025, sillä verstaissa 

tehdyt skenaariot Suomesta sulautettujen järjestelmien ubiikkivallankumouksen 
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kärkimaana ovat yhä jossain toivottavasti mahdollisessa tulevaisuutta. (Heinonen 

2006.15) 

 

Suomen kansallinen tietoyhteiskuntastrategia, Loppuraportti tulevaisuusverstaista oli 

mielenkiintoista luettavaa. Vaikutuksen teki systemaattinen työ ja selkeästi kuvattu 

prosessi. Tulevaisuusverstaiden toteutus oli ammattilaisten, systemaattista työtä, 

mutta globaali yhteiskuntakehitys, Euroopan talouden heikentynyt tila ja Suomen 

poliittisen ilmapiirin muutokset taisivat tässä tapauksessa olla ACTVOD muuttujista 

niitä odottamattomia tekijöitä, jotka tulivat esteiksi tavoitteiden ja päämäärien 

toteutumiselle.  

A (actors) Toimijat, jotka tuottavat ja tekevät asioita 

C (customers) Asiakas, joille työ tehdään 

T(transformation process) Toiminnan tavoite ja tulos, mikä muuttuu. 

V (values) Arvot, jotka vaikuttavat valintoihin 

O (obstacles)  Esteitä tavoitteiden toteutumiselle 

D (drivers) Resurssit, yms. Tekijät, jotka edesauttavat toimijoita 

saavuttamaan päämääränsä.  

 

ACTVOD- taulukon muuttujat (Heinonen 2006. 64) auttoivat minua jäsentämään 

kokonaisuutta ja tulen käyttämään tätä jaottelua tulevaisuusverstaskokeilussani. 

 

 

2.2. Benchmarking 2. 
Poliisiammattikorkeakoulun tulevaisuusverstaat  

 

Toinen benchmarkauskohde on Poliisiammattikorkeakoulun tulevaisuusverstaat 

vuodelta 2009. Siinä  rajaus koulutukseen ja antaa kuvan ammattikorkeakoulun 

suunnittelutyöstä. Kyseessä oli samat tulevaisuudentutkijat ja ehkä tämän voisi 

nähdä edellisen tietoyhteiskuntastrategian mukaisena yhden aktorin, eli 

korkeakoulun kehittämiseen johtavana ennakointiprosessina. 

Poliisiammattikorkeakoulun tulevaisuusverstaisiin osallistui 147 henkilöä ja verstaan 

jälkeen toteutettuun kyselyyn vastasi 26. Suuri määrä osallistujia toi erilaisia 

näkökulmia ja rosoisuutta. Tässä tulevaisuusverstaassa korostettiin strategian 

toimeenpanijoiden keskeistä roolia toisin kuin tietoyhteiskuntastrategiassa, joka oli 

enemmän poliittinen ja suuntaa antava. Poliisiammattikorkeakoulun 

tulevaisuusverstastyöskentelyssä minulle tärkeäksi nousi verstaiden jälkeen tehtyjen 
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kyselyiden tulokset. Vastausprosentti jäi pieneksi, vain 26 147 osallistuneesta 

vastasi. Kuitenkin tulokset antoivat todella paljon tietoa nykytilan ja toivottavien 

tulevaisuuskuvien välisestä suuresta kuilusta. (Heinonen 2009) Vastauksissa 

tunnistettiin tarkasti arjen ongelmia, joista osaamisen puute ja asenneilmasto, olisivat 

varmasti tärkeä kehittämisen kohde. Tässä vaiheessa päätin ehdottomasti tehdä 

kyselyn järjestämäni tulevaisuusverstaan jälkeen.  

 

3.2. Benchmarking 3. ELOISA, 
tulevaisuusverstaasta klinikaksi 
 

Kolmanneksi kohteeksi valikoitui Elävä esikaupunki –hanke ELOISA, josta tulikin 

oman tulevaisuusverstaani esikuva. Olin tässä vaiheessa suunnittelua määritellyt 

tavoitteeksi saada osallistujia ja heidät hyvällä mielin tekemään ennakointitehtäviä 

monialaisissa ryhmissä.  ELOISA – hankeessa kiinnostuin ensimmäiseksi aiheeseen, 

sillä kaupunkiympäristön kehittäminen on yksi Metropolia Ammattikorkeakoulun 

strategisista TKI-painoaloista. ”Hankkeessa tutkittiin eri näkökulmista, mikä tekee 

alueesta elinvoimaisen ja erilaisia murroskausia kestävän, ja miten se voi tuottaa 

sekä asukkaille ja alueella toimiville kestävää arvoa.” (Elävä esikaupunki – 

tutkimushanke pähkinänkuoressa 30.6.2014)  

 

ELOISA -hankkeessa käytetty tulevaisuusklinikka on Tulevaisuuden 

tutkimuskeskuksen kehittämä tulevaisuusverstaan sovellutus.  Klinikkamenetelmä on 

suunniteltu radikaalien, nykyhetkestä merkittävästi poikkeavien tulevaisuuksien 

ennakointiin. ELOISA -hankkeessa sovellettiin tulevaisuusklinikkaprosessin kolmea 

vaihetta: Perspective, Opportunity ja Solution. Kullakin vaiheella on omat erityiset 

tavoitteensa ja metodinsa, mutta jokainen rakentuu Tulevaisuusklinikka-konseptin 

ympärille. ELOISA-hankkeessa järjestetään yksi Tulevaisuusklinikka vuodessa 

(2011– 2013). Kolmivuotisen klinikkaprosessin tuotoksena syntyy kontrastoivia 

skenaarioita esikaupunkien tulevaisuudesta. (Heinonen 2011. 7) 

 

Osallistujille oli lähetetty ennen Tulevaisuusklinikkaa orientoivaa materiaalia sekä 

ennakkotehtävänä kysymyksiä elinvoimaisten esikaupunkien tulevaisuudesta ja 

elinvoimaisuuteen vaikuttavista yleisistä kehityskuluista. Varsinainen 

Tulevaisuusklinikan ennakointityö tehtiin työpajoissa eli tulevaisuusklinikoissa. 

ELOISA –hankkeen ensimmäisessä raportissa oli nykytilan analyysille oma 

teoreettinen kappale esikaupungeista osana yhteiskuntien kehitystä. (Heinonen 

2011. 8, 11-14) 
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3.	  Tulevaisuusverstas	  Metropolia	  Ammattikorkeakoulun	  -‐	  
ennakointityössä	  	  
 

Tulevaisuusverstaiden raportteihin ja menetelmäkuvauksiin tutustuminen antoi hyvän 

kuvan siitä, kuinka tulevaisuusverstaat ovat huolellisesti suunniteltujen 

ennakointiprosessien yhteistoiminnallisia osia. Lähtökohtana on nykytilan analyysi ja 

tieto tulevaisuuden haasteista, kuten esimerkiksi vanhenevan väestön 

lisääntymisestä syntyvä kestävyysvaje. Osallistujien pitäisi olla kykeneviä näkemään 

kokonaisuus, pystyttävä vaikuttamaan, mutta samalla ymmärtämään konkreettiset 

ongelmat, joihin on löydettävä ratkaisut. Suurimmaksi haasteeksi nousi 

verstastyöskentelyn jatkotoimenpiteiden vastuuttamisen tärkeyttä.  

Näiden oppien ansiosta tulevaisuusverstaan kokeilu tuntui vaativalta. Oma 

toimenkuvani lehtorina ja TKI-toimijana, ei sisällä roolia strategisessa suunnittelussa, 

joten teen tämän tulevaisuusverstaan interventiona ja toivon, että se tuo jotain 

hyödyllistä organisaationi strategiseen työskentelyyn. Lisähaasteen verstaan 

järjestämiseen tuo organisaatiouudistuksen aikana tehdyt työpajat, joissa 

henkilökuntaa on osallistettu suunnittelemaan yhdessä. Eli pahimmassa tapauksessa 

voisin vain lisätä kollegoideni turhautumista    

 

1.3. Tulevaisuusverstaan kokeilu osana 
ammattikorkeakoulun henkilöstökoulutusta 
 

Tulevaisuusverstaalle löytyi luonteva paikka Metropolian KIT-akatemiassa, joka on 

kehittämis-, innovaatio-, ja tutkimustoimintaa tukevaa koulutusta henkilökunnalle. 

KIT-akatemia järjestettiin ensimmäistä kertaa talvella 2014-15 ja osallistujia olivat 

ammattikorkeakoulun lehtorit, jotka jo ovat toteuttaneet tai voisivat olla 

tulevaisuudessa mukana TKI-hanketoiminnassa. Olen yksi näistä TKI-

hanketoimintaa tekevä lehtori. KIT-akatemian aiheita olivat  muuttuva 

innovaatioympäristö, Metropolia Ammattikorkeakoulun strategiset tavoitteet, 

kokeileva kehittäminen ja projektikäytäntöjen kehittäminen. Ehdotin 

tulevaisuusverstaan järjestämistä KIT-akatemian viimeiseksi lähipäiväksi 

helmikuussa 2015 ja ehdotus sai kannatusta sekä osallistujilta että TKI-johdolta. 
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Tulevaisuusverstas toteutettiin 23.4.2015.  

 

KIT-akatemia oli hyvä konteksti tulevaisuusverstaaksi, koska siihen osallistuivat TKI-

toimintaa tekevien lehtoreiden lisäksi myös kehittämispäällikkö, TKI-päällikkö ja TKI-

johtaja. Olimme siis yhdessä oppimassa kuinka TKI-toiminta olisi Metropolian 

strategian mukaista.    

 

Tulevaisuusverstaan valmisteluvaihe tehtiin yhdessä Metropolian TKI-johtajan, TKI-

päällikön ja kehityspäällikön kanssa 6 viikkoa ennen tulevaisuusverstaan 

järjestämistä. Päädyimme käyttämään Metropolian uusia TKI-painoalojen 

verstastyöskentelyn lähtökohtana. Minun roolikseni tuli toimia verstaan 

suunnittelijana ja fasilitaattorina. Kehityspäällikkö lupautui hankkimaan 

tulevaisuusverstaan alkuun asiantuntijan puhumaan tulevaisuudentutkimuksesta ja 

siitä mitä voimme tulevaisuudesta tietää.  Yhteiseksi tavoitteeksi tuli kokemus ja 

oppia monialaisesta tulevaisuusverstaasta. Tuloksia voitaisiin toivottavasti hyödyntää  

käynnissä oleviin toimintaympäristön analyysiin. (Valmisteluvaiheen palaveri 

12.3.2015) 

Tulevaisuusverstaan valmisteluvaiheen ratkaistavaksi ongelmaksi määrittelin 

strategian toimeenpanon. Kuinka saada huolellisen analyysin tuloksena saadut KIT-

painoalat käytännön kohteeksi? Ongelmavaiheen tavoitteena on tehdä näkyväksi 

ongelmat ja nykyhetken epäkohdat. Monissa tulevaisuusverstaissa, kuten 

esimerkiksi ELOISA-hankkeen tulevaisuusklinikoissa osallistujille lähetettiin ennen 

verstastyöskentelyä Tulevaisuusklinikkaa orientoivaa materiaalia sekä 

ennakkotehtävänä kysymyksiä käsiteltävän aihepiirin tulevaisuudesta ja siihen 

vaikuttavista yleisistä kehityskuluista (Heinonen 2011. 8).  

Tämän harjoitustyön tulevaisuusverstas ajoittui opettajien kevään kiireisimpään 

aikaan, joten en uskaltanut rakentaa päivää sen varaan, että osallistujat tutustua 

etukäteismateriaaliin. Yhteinen lähtökohta varmistettiin ottamalla mielenkiintoa 

herättävä luennoitsija, Elina Hiltunen. Hänen luennon tavoitteeksi tuli auttaa meitä 

näkemään KIT-painoalat osana globaalia tulevaisuusvisiota. Kyse ei siis ole 

Metropolia Ammattikorkeakoulun omista ajatuksista, vaan elämme keskellä globaalia 

murrosta, jossa muutokset tapahtuvan nopeasti. Sovimme myös, että Elina Hiltusen 

aamupäivän osuuden toiminnallinen osuus keskittyy pääkaupunkiseudun työelämään 

vuonna 2030 ja iltapäivällä jatkaisimme siitä, miten koulutuksen ja erityisesti 

Metropolian Ammattikorkeakoulu voisi lähteä tekemään tulevaisuutta (Björkqvist, 

Hiltunen, Kuusisto-Ek sähköposti 7.4.2015). 
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Suunnitelma tiivistyi seuraavasti: 

 

 

2.3. Tulevaisuusverstaan kulku 23.4.2015 
Tulevaisuusverstas jakaantui aamupäivän orientoivaan osuuteen, josta vastasi Elina 

Hiltunen ja iltapäivään, jonka verstastyöskentelystä vastasin minä. Elina Hiltunen on 

kauppatieteen tohtori, jolla on ennakointiin erikoistunut yritys What´s Next. Hiltunen 

tehnyt väitöskirjan heikkojen signaalien vaikutuksista yrityksiin sekä kirjoittanut kirjan 

Matkaopas tulevaisuuteen, joka kuuluu opettamani kulttuurituotannon ylemmän 

AMK-tutkinnon menetelmäopintojen kirjallisuuteen.  

Hiltusen luento antoi katsauksen ennakointiin sekä siihen liittyvään innovointiin ja 

kommunikointiin. Hän avasi tulevaisuudentutkimuksen peruskäsitteitä kuten heikot 

signaalit, trendit, megatrendit ja villit kortit. Kaikille tuli myös selväksi, että 

tulevaisuudesta ei voi tietää mitään varmaa. Hiltunen painotti tulevaisuuden 

tekemisen mahdollisuutta ja tarvetta, mikä oli meille inspiroiva lähtökohta. Hiltusen 

luentoon liittyvä ryhmätyöt tehtiin jo Metropolian TKI-toiminnan painoalojen 2020 

mukaan. Osallistujat valitsivat seuraavista painoaloista: 1. Aktiivinen 

Työvaiheet Toteutus 

Suunnittelu • Tavoitteet: testata menetelmää ja innostaa TKI-
henkilöstöä strategiseen ennakointiin 

• Osallistujat TKI-henkilökuntaa 
• Suunnittelu johdon kanssa  12.3.15 
• Elina Hiltuselle toimeksianto 
• Tiedotus, kutsu 
• Tulevaisuusverstaan aikataulu ja ohjeistus 
• Dokumentoinnin suunnittelu 

Tulevaisuusverstaan 
toteutus 23.4.2015 

 

Valmistelu- ja 
ongelmavaihe 

• Elina Hiltusen luento 
• Megatrendien vaikutus työelämään ja koulutukseen 

pääkaupunkiseudulla 2030 
 

Mielikuvitus- ja 
todentamisvaihe 
 
Jatkokehittely alkaa 

• TKI-painoaloihin kiinnittyvä mahdollinen ja toivottava 
tulevaisuustarina.  

• Kuvittelu tarinan muodossa ja esittely 
• Keskustelu, arviointi 

Tulevaisuusverstaan  
jälkeen 

 

Jatkokehittely • Kysely osallistujille 
• Työn raportointi ja arviointi 
• Toimenpide-ehdotukset 
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kaupunkiyhteisö, 2. Terveellinen kaupunkiympäristö, 3. Digitaaliset toimintakonseptit, 

4. Vanhenevan väestön hyvinvointi, 5. Energia- ja materiaalitehokas tulevaisuus. 

 

 

Kuvassa Elina Hiltunen ja 

hänen tulevaisuuskortit, joiden 

avulla oli hyvä valita 

tulevaisuuteen mahdollisesti 

vaikuttavia megatrendejä, 

trendejä ja heikkoja signaaleja. 

(kuva Anna-Maija Vesa) 

 

Iltapäivän tulevaisuusverstaassa keskityttiin Metropolia Ammattikorkeakoulun 

mahdollisiin ja toivottaviin tulevaisuuksiin. Koska tavoitteenani on inspiroida 

osallistujia tulevaisuusajatteluun ja näyttää kuinka yhteistoiminnallinen tulevaisuuden 

ennakointi voi olla hyödyllistä ja inspiroivaa, otin esikuvakseni ELOISA – hankkeen 

käyttämän Dream & Do ajattelun.  Tässä ”Toivo ja toteuta” lähestymistavassa 

korostetaan suoraan toivottujen tulevaisuuksien generointia. Toteutus tarkoittaa 

konkreettisten tekojen, jotka esitetään toteutukseen johtavien polkujen kuvailulla. 

(Heinonen 2013. 7-8). Tulevaisuusklinikan ja myös tulevaisuusverstaiden 

menetelmissä on paljon yhteisön luovuutta korostavia työtapoja. Tähän harjoitukseen 

valitsen tulevaisuustarinan, joka noudattaa backcasting logiikkaa.  

Iltapäivän työskentely jakaantui kahteen vaiheeseen, joista ensimmäinen seurasi 

ELIOSA –hankkeen kolmannen tulevaisuusklinikan ryhmätyövaihetta, joka aloitettiin 

yksilöyöskentelyllä (Heinonen 2013. 15). Iltapäivän tulevaisuusverstaan otsikko oli:   

DREAM & DO!!  ELINVOIMAINEN METROPOLIALUE 2030 ja ohjelmaan oli 

kirjoitettu verstaan työvaiheet ja ohjeistus (LIITE 1.)  

 

 Ohjelman jakaantui kahteen osaan seuraavasti:  

 

13.15-14.00 OSA 1: Ryhmän mahdollinen ja toivottava visio omasta painoalasta 

 

 

Toisen vaiheen tulevaisuustarinan ohjeistin ELOISA –hankkeen tehtävänantoa 

tiukemmaksi, sillä ohjeistin tarinalle henkilöt, ja annoin vuosiluvut tulevaisuuspolulle 



13	  
	  

joka johtaa toivottaviin tulevaisuuksiin. Ohjeistuksella tavoittelin ACTIVOD muuttujien 

saamista näkyväksi. Obstacles eli esteet jätin pois, sillä en halunnut ajan kuluvan 

mahdollisien ongelmien pohtimiseen. Arvelin myös, että ne tulevat mukaan myös 

muuten. Lisäsin taulukkoon kiihdytetyn muutoksen eli innovaatiot, jotka olivat yksi 

Hiltusen luennon aiheista sekä Metropolian opetuksessa korostettu asia. Lisäsin 

tähän muuttujien paikat keltaisella. Osallistujille ACTIVOD- muuttujista ei kerrottu.  

 

14.00-15.00 OSA 2: Tulevaisuustarina 2030. Nyt on 24.4.2030 ja me olemme… 

 

• (T: transformation process) Kaikki meni kuten suunnittelitte. Kuvailkaa tilanne 

2030. 

• (I: innovaatio) Mikä innovaatio on tehty? 

• (A: actors): Ketkä osallistuivat suunnitteluun? 

• (D:drivers) Mitkä teot mahdollistivat tämän? Visualisoi polku vuosina 2025 

2020, 2015. 

• A:actors, C: customers, V:values:Tarinalla on nimi ja kertojilla tarinaan 

sopivat roolit.  

 

15.00-15.30 Kerrotaan tarinat (6-7- min.) ja keskustellaan  

 

Osallistujat saivat iltapäivän kuvauksen tulevaisuusverstaan alussa. Fasilitoin 

työskentelyn antamatta tarkkoja kellonaikoja työskentelyn lomassa. Kahvi antoi 

sopivan tauon ja muuten tarkkailin ryhmien toimintaa ja juttelin kannustaakseni tai 

hoputtaakseni seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.  

 

Työskentelyn tulokset esiteltiin lukemalla valmiit tarinat aikataulun mukaisesti. 

Ensimmäinen tarina oli sujuva, Tunnelma oli intensiivinen ja kaikki keskittyivät sekä 

esittelemään mahdollisimman hyvin, että kuuntelemaan. Jos joltain ryhmältä oli 

jäänyt pois polku tilanteeseen 2030 kertoja lisäsi siitäkin kommentteja.  

 

Tarinoiden esittelyn jälkeen keskustelimme lyhyesti päivän kokemuksista. Nauhoitin 

keskustelun ja litteroin sen (LIITE 2). 
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4.	  Tuloksena	  tulevaisuustarinat	  KIT-‐painoalojen	  mukaan	  	  
 

Tässä luvussa esitellään tulevaisuusverstaan osanottajien kirjoittamat tarinat, jotka 

osallistujat lähettivät minulle verstaan jälkeen muutamassa päivässä. 

Tulevaisuustarinoiden jakaminen oli tärkeä osa tekoprosessia, sillä ne luettiin päivän 

lopussa.  

 

Tulevaisuustarinoita ei ole muutettu, vaan ne ovat siinä muodossa kuin osallistujat ne 

ovat kirjoittaneet. Tähän esitykseen on lisätty tulevaisuusverstaissa otetut valokuvat.  

Osanottajia oli kaikkiaan 14, joten ryhmistä tuli pieniä 3-4 henkilöä (LIITE 2). 

Jokaiselle painoalalle löytyi työryhmä. Kahdelle painoalalle: aktiivinen 

kaupunkiyhteisö ja digitaaliset toimintakonseptit tuli vain kaksi osallistujaa, mutta 

koska nämä kaksi painoalaa koettiin tukevan toisiaan, ryhmä yhdistyi.   

 

Jokaisen tarinan loppuun olen konkretisoinut tarinan sisällön ACTIVOD-taulukon 

logiikan mukaan.  

1.4. Terveellinen kaupunkiympäristö 2030 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarinan tekijät: Riitta Lehtinen, Anne Nikula, Eija Raussi-Lehto 

 

Tehtävä 1. Tulevaisuuteen vaikuttavat arvot ja trendit 

- puhdas ilma 

- kierrätys olisi itsestäänselvyys 
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- perusterveydentilan mittaaminen toteutuu lähistöllä muun 

asioinnin yhteydessä 

- saavutettavuus 

- esteetön liikkuminen 

- puistoja ja puistoissa taidetta, vettä 

- viherkatot, oleskelutilaa katoilla 

- puistot ja liikuntapaikat yhdistävinä tekijöinä 

- matalan kynnyksen hyvinvointi - ja terveyspalvelukeidas lähellä 

virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille 

- monialainen osaaminen positiivisessa hengessä 

 

Tehtävä 2 

 

Roolit: opiskelija: Jäkälä Korhonen ja opettaja: James Texas 

 

On vuosi 2030.  

 

Metropolialla on yhä neljä kampusta: Myyrmäessä, Myllypurossa, Leppävaarassa ja 

Arabianrannassa, jotka on rakennettu kestävän kehityksen perusteiden mukaisesti, 

energiatehokkaiksi, aikaa kestämään. 

 

Joukkoliikenne kampusten välillä on suunniteltu esteettömäksi ja joustavaksi. 

Käytössä on metro, jolla pääsee kaikkiin pisteisiin. Metro-polkupyöräkombinaatio 

toteutuu vaivattomasti. Kevyen liikenteen väylät on hyvin suunniteltuja ja turvallisia.  

Metropolian kampukset sijaitsevat neljässä eri kaupunkikeskittymässä. 

Kaupunkikeskittymille on tyypillistä tiivis kaupunkirakentaminen, jossa on runsaasti 

vihreitä keitaita, esimerkiksi viherkatot. Kierrättäminen on arvostettua. 

Kaupunkikeskittymien välissä on laajoja puistoalueita. Puistoalueista löytyy 

vesielementtejä, kukkia ja taidetta ja siellä järjestetään erilaisia taide- ja 

liikuntatapahtumia. Myllypuron kampuksen läheisyydessä on terveys- ja 

hyvinvointikeskus, joka toimii asukkaiden palvelukeskuksena, myös opiskelijoiden 

opiskelupaikkana. 

 

Jäkälä on juuri valmistunut hoitoalan koulutuksesta sivuaineenaan 

ympäristötekniikka. Opinnot hän on suorittanut suomeksi ja englanniksi ja osin 

vaihdossa. Jäkälällä on puoliso ja kolme lasta. Opintonsa Jäkälä suoritti hoitoalan 

osalta Myllypurossa ja ympäristötekniikan opinnot Myyrmäessä. Opiskeluaikana hän 
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teki innovaatioprojektin kulttuurituottajien ja mediatekniikan opiskelijoiden kanssa 

yhteistyössä. 

 

Opiskelija Jäkälän opettajana opinnoissa on toiminut opettaja James Texas. Hän on 

käyttänyt opetuksessaan luovia ja pedagogisesti innovatiivisia opetusmenetelmiä 

mm. monialaista draamaa ja monenlaisia virtuaalisia menetelmiä, joihin hän 

paneutui erityisesti vuosina 2015 ja 2020.  

 

Innovaationa on Myllypuron kampuksen integraatio alueen palvelutarjontaan ja 

opintoihin sisältäen laajan ympäristöterveyteen ja - kasvatukseen liittyvän aspektin. 

Suunnitteluun osallistuu asiantuntijoita hoitoalalta ja ympäristötekniikasta, sekä 

opiskelijoita. 

 

 

A (actors) Opettaja James Texas, opiskelijoita ja asiantuntijoita 
hoitoalalta ja ympäristötekniikasta 

C (customers) Opiskelija Jäkälä Korhonen, alueen yritykset ja 
asukkaat 

T (transformation 
process) 

Monialainen osaaja Jäkälä = hoito + 
ympäristötekniikka. Kestävän kehityksen mukainen 
viihtyisä kampus, joka integroituu alueen 
palveluntarjoajien kanssa. Esim. Hyvinvointikeskus, 
jossa opiskelijat työskentelevät 

I (innovation) Uusi ammatti: monialainen hoito + ympäristötekniikan 
osaaminen 

V (values) Kestävä kehitys, valinnan vapaus opiskelussa.  
O (obstacles)   
D (drivers) Pitkäjänteinen yhteistyö Helsingin kanssa, joka 

mahdollisti kampuksen Myllypuroon.  
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2.4. Vanhenevan väestön hyvinvointi 2030 

 

Tarinan tekijät: Katri Korkalainen, Heikki Hyvärinen, Leena Rekola ja Helena 

Kuusisto-Ek 

 

Nyt on 24.3.2030 ja olemme Metropolia Ammattikorkeakoulun toimijoita, jotka ovat 

hanketoiminnan kautta olleet mukana kehittämässä vanhenevan väestön 

asumisoloja Suomessa. 

 

Vuonna 2015 alkutilanne oli se, että ikääntyvän väestön asumista toteutettiin lähes 

väkisin tehdyn linjauksen mukaan: ”kotona niin pitkään kuin mahdollista”. Tämä 

toiminta ei ollut läheskään kaikille ikääntyville sopivaa, joten erilaisten hankkeiden 

kautta Metropolia lähti etsimään ratkaisuja, joissa huomioitiin myös 

käyttäjälähtöisyys. 

 

Tutkimuksen, kehityksen, innovoinnin ja projektien kautta on Suomeen saatu luotua 

hyvin moninaisia asumismuotoja. On rakennettu vanhusten asumisyhteisöjä ja 

senioritaloja niin yksityisesti kuin julkisestikin. On taas elvytetty useamman 

sukupolven asuminen saman katona alla, mutta kuitenkin mahdollisuudella omaan 

yksityisyyteen. Sukupolvien kohtaaminen toteutuu myös taloissa, joissa asuu 

vanhuksia ja opiskelijoita. Aiemmin lähinnä nuorison suosima kommuuni- ja 

yhteisasuminen on nykyään vaihtoehto ikääntyvillekin. Viime vuosina on pyritty 
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löytämään ja kehittämään monimuotoista asumista ja erilaisia asumisvaihtoehtoja, 

jotta jokainen ikääntyvä ja vanhus voisi yksilöllisesti valita itselleen parhaiten sopivan 

vaihtoehdon. 

 

Asumismuotojen lisäksi on kehitetty paljon yhteisöllisyyttä ja yhteisöllistä toimintaa 

vanhusten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Vanhusten asuintaloissa on paljon erilaista 

yhteisöllistä toimintaa asukkaiden itsensä ansiosta, mutta myös 

vapaaehtoistoiminnan kautta. Esimerkiksi lukion vapaaehtoiskurssin opiskelijat 

suunnittelevat aktiviteetteja ikääntyville ja vanhukset itse vetävät joogaa, jumppaa, 

kamerakerhoa, jne. oman osaamisensa ja kiinnostuksensa perusteella. Jo talojen 

rakennusvaiheessa on huomioitu, että taloon rakennetaan riittävästi tiloja 

aktiviteetteja ja yhteisöllisyyttä varten. 

 

Kuntien ja kaupunkien kotihoidon toimintaa on muutettu niin, että kotihoidon yksiköitä 

on sijoitettu vanhusten asuintaloihin. Näin toimintaa on saatu järkevöitettyä ja 

palvelut ovat helpommin tavoitettavissa. Vanha tuttu naapuriapu on taas saatu 

myöskin toimimaan, kun talojen asukkaat tuntevat toisensa. 

 

Vuodesta 2015 alkaen on Metropolian koulutusta kehitetty yhdessä opiskelijoiden 

kanssa. Koulutuksessa alettiin huomioida self-management - toimintatapa ja -

menetelmät hyvinvoinnin lisäämiseksi. Metropolia on osallistunut aktiivisesti 

yhteiskunnalliseen keskusteluun muutoksista ja arvoista sekä ollut vahvasti mukana 

sote-uudistuksen suunnittelussa vuodesta 2015 eteenpäin. Metropoliassa aiemmin 

kovin eriytyneet terveydenhuollon ja hyvinvoinnin koulutukset tekevät nykyään asioita 

yhdessä niin normaalissa koulutuksessa kuin hanketoiminnassakin. Uusi yhteinen 

Myllypuron kampus antoi hyvät lähtökohdat toiminnan uudistumiselle.  

Myllypuron uudella kampuksella on vuodesta 2025 alkaen toiminut Hollannin mallin 

mukainen pilottihanke ”Vanhat opettajat ja nuoret opiskelijat”. 

 

Terveysteknologia vahva kehitys on vähentänyt merkittävästi sairauden hoitoon 

tarvittavia rahoja, joten nyt nämä rahat ovat käytettävissä muuhun, hyvinvointia 

edistävään toimintaan. Vuonna 2030 ikä ei merkitse mitään! 

 

 

 

A (actors) TKI-toimijat, opiskelijat, kuntien ja kaupunkien 
kotihoidon ammattilaiset, naapurit 

C (customers) Ikääntyvä väestö ja opiskelijat 
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T (transformation process) Käyttäjälähtöisyys, koti voi olla monimuotoinen, 
muuttua tarpeen mukaan. Yksinäisyydestä osaksi 
yhteisöä.  

I (innovation) Koulutuksen avulla hyvät käytännöt valtavirraksi? 

V (values) Monimuotoisuus, yksilöllisyys, mahdollisuus 
yhteisöllisyyteen. Yhdenvertaisuus: vuonna 2030 ikä ei 
merkitse mitään 

O (obstacles)  Väkisin tehdyt linjaukset, joissa kotihoito 
mahdollisimman  pitkään kaikille.  

D (drivers) Hyvinvoinnin ja terveysalan koulutukset samalla 
kampuksella. Tutkimus, kehitys ja innovointi. 

 

3.4. Digitaaliset toimintakonseptit aktiivisen 
kaupunkiyhteisön toiminnan mahdollistajina 
2030 
 

 

Tarinan tekijät: Elina Ala-Nikkola, Olli Alm, Anna-Maija Vesa ja Teija Voudinmäki 

 

Nyt vuonna 2030 elämme maailmassa, jossa on toteutunut toivetila elävästä 

kaupungista, jossa ihmiset kokevat olevansa kotona ja osallisia ympärillään olevaan 

ja tapahtuvaan. 
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Ihmiset ja osaaminen ovat keskiössä. Hyvää ja tasa-arvoista elämää sisältävä 

maailma on rakennettu oikeita osaamisia järkevästi yhdistelemällä digitaalisin 

toimintakonseptein, jotka tulostuvat reaalimaailmaan. 

 

Nyt tutustumme erääseen Metropolian alumniopiskelijaan, katsotaan mitä hän 

parhaillaan touhuaa: 

 

Hei, olen Susanna-Petteri ja olen 24-vuotias. Olen tässä Metropolian avoimessa 

yhteisössä opiskellut viime vuosina biotekniikkaa, kemiantekniikkaa, estetiikkaa, 

hoitotiedettä ja terveysteknologiaa ja viimeiset vuodet olen kehitellyt yhteistyössä 

muutaman muun asiantuntijan kanssa perhosensiipien sisältämästä aineesta 

sellaista geelimäistä ainetta, jolla pystytään eheyttämään pahasti palaneen tai 

vaurioituneen ihon pinta lähelle normaalia. Koen jatkuvan oppimisen ja tämän 

kehittelytyön tosi merkitykselliseksi. 

 

Olen superinnostunut aiheestani ja olen saanut hyödyntää siinä kaikkea osaamistani 

yhteistyössä hyvän ystäväni kanssa Kuala Lumpurista, joka on erikoistunut 

biologiaan ja missä näitä erityisiä perhosia esiintyy. Olemme myös tutkineet 

mahdollisuuksia perustaa start up kehittämämme terveystuotteen ympärille yhdessä 

parin suomalaisen, liettualaisen ja malesialaisen yrityksen kanssa. Kiinnostusta ja 

tarvetta tällaiselle on. 

Kuulkaa, nyt on sellainen vähän kiireellinen tilanne, että sain aamupäivällä signaalin 

tämän laitteeni kautta - niin tämä hieno kaulakoru joka roikkuu kaulassani ja jonka 

sain pari kuukautta sitten vanhemmiltani syntymäpäivälahjaksi – sitä kautta minulle 

tuli tieto, että 13-vuotias yksin rajan ylittänyt venäläinen poika Kuhmon lähellä on 

joutunut tulipaloon ja hänen kasvonsa ovat vaurioituneet pahasti. 

 

Olen signaloinut saman tien aamupäivällä tästä kehittämästämme eheyttävästä 

aineesta ja lähettänyt sitä lääkäreille Kajaanin keskussairaalaan, jotta sitä voitaisiin 

testata lisää ja hyödyntää tässä akuutissa tarpeessa. Haluan kuitenkin itsekin mennä 

vielä tänään paikalle, jotta voin oppia lisää aineen käytöstä ja saada lisää 

kokemusta, kuinka sillä voidaan hoitaa aivan uudella tavalla vaikeita ihovaurioita. 

Samalla teen tunnetuksi osaamistani ja luon suhteita yritystoiminnan perustamista 

varten. Ja mikä parasta, uskon että poika saa aineen ansioista varsin sileän ihon 

kasvoilleen ja vielä onnellisen nuoruuden. 
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Minusta on hienoa, että nykyään ihmisten tarpeet ja osaamiset kohtaavat 

saumattomasti ja ketterästi älykkäiden digitaalisten laitteettomien palvelujen avulla. 

Aamulla myös isoisäni sai apua lumitöihin signaalien avulla, kun ketterästi lähellä 

asuva kuntoiluun hurahtanut vapaapäivällä ollut mies tuli tekemään isoisäni pihan 

lumityöt. Isoisän ei tarvinnut kuin huokaista huolensa lumitöistä, niin signaali meni jo 

verkkoon ja kuntoilumies nappasi tarpeen ja ilmoittautui lumitöiden tekijäksi. 

 

Minusta tuntuu, että olemme nykyään enemmän yhtä, avuksi toisillemme ja opimme 

yhdessä paljon nopeammin paremmasta elämästä. Välillä ihmettelen miten 

isovanhempani ovat tuskailleet kaikenmaailman painavien laitteiden, piuhojen, 

lataamisen ja lukuisten irrallisten sovellusten kanssa – on se mahtanut olla hankalaa 

ja turhauttavaa sekä kaiken kaikkiaan tehotonta osaamisen hyödyntämistä. 

 

No nyt tuli signaali ystävältäni Kuala Lumpurista, taidankin hypätä tähän 

itseohjautuvaan ajoneuvoon, joka vie minutkin Kajaaniin ja matkalla voin keskustella 

ystäväni kanssa mitä Kajaanissa olisi hyvä vielä tehdä ja tutkia sekä kerätä 

palautetta. No, moikka mä lähden nyt, laittakaa signaalia, jos haluatte vielä jutella 

asiasta." 

 

A (actors) Opiskelija Susanna-Petteri, asiantuntijat, naapurit 
C (customers) Kansalaiset, venäläinen pakolainen 
T (transformation process) Kannettavista laitteista sulautuneeseen teknologiaan. 

Tekniikka toissijaista. 
Ei erotella oman ja toisen maan kansalaisia 

I (innovaatio) Perhosensiivestä tehtyä lääkettä palovammaan. Uusi 
ammatti: hoitotiede + biotekniikka, kemiantekniikka, 
estetiikka ja terveysteknologia.  
Ajatuksia välittävä älylaite, signaalikoru (D)? 

V (values) Hyvän tekeminen, yhdenvertaisuus, monimuotoisuus, 
yhteisöllisyys, turvallisuus, kehittyminen ja yrittäjyys. 

O (obstacles)  Tekniset ongelmat 2015  
D (drivers) Arvojen mukainen toiminta. Kokemus oman 

oppimisen ja kehittelytyön merkityksellisyydestä.  

 

 

4.4. Energia- ja materiaalitehokas tulevaisuus 
2030 
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Tarinan tekijät: Sampsa Kupari, Susanna Näreaho ja Riikka Jääskeläinen 

 
24.4.2030 heräsin aamulla ja totesin, että en pidä enää vihreästä jakkupuvustani. 

Tungin sen materiaaliksi 3D printteriin, ja tein itselleni keväänkeltaisen 

pellavamekon. Kutsuin ajatuksen voimalla paikalle upouuden 

aurinkokennolentoskootterini, asetuin sen nojatuoliin, latasin akkujani hiljaisuudessa 

matkalla työpaikalleni biotuotetehtaaseen.  

 

Ensimmäiseksi kävin assistenttini kanssa läpi päivän tuotantosuunnitelman. 

Tuotantolinjalla on tänään raaka-aineena koivua. Siitä irrotetaan ensi kuorimolla 

terpeenit puunsuojaaineeksi, sitten sokerit syöpälääkkeen raaka-aineeksi, 

estrogeenienkaltaiset yhdisteet e-pillereiden  valmistukseen, ksylitolia 

makeisteollisuudelle, viskoosia 3D-printtauksen materiaaliksi. Ligniinistä tehdään 

myös giniä Englannin kuningattarelle. Tuotannonohjaus toimii edelleen vuonna 2016 

asennetuilla it-laitteilla - esineiden internet ei lisännyt tietokoneiden tehovaatimuksia 

niin, että laitteistot olisi pitänyt uusia parin vuoden käytön jälkeen. 

 

Puolen päivän aikaan minulla on tapaaminen Metropolian opiskelijaryhmän kanssa. 

He innovoivat MINNO-projektissa miten mustalipeästä saadaan keittokemikaalit 

uudellen käyttöön. Toinen MINNO-ryhmä haarukoi tehtaan muuttamista 

nollaenergiatehtaasta energiaa verkkoon tuottavaksi. 
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Iltapäivän seminaarissa kerroin opiskelijoille matkaa ja tarinaa siitä, miten tähän on 

tultu sitten omien i Metropoliassa. Vesa Taatilan ansiosta Suomen amkien TKI-työstä 

on käytetty jo kauan termiä KIT. Vuonna 2015 Metropolia valitsi KIT-toiminnan 

painoalaksi mm. energia- ja materiaalitehokkuuden ja painoaloja käytettiin vahvasti 

KIT-toiminnan suunnan ohjauskeinona. Vuonna 2020 Metropolian 

kumppanuusverkostossa tutkimuslaitosten ja teollisuuden kanssa toimme 3D-

vaateprinttauksen osaksi suomalaisten arkipäivää. Vuoden 2025 osallistuimme 

kumppaniverkostomme kanssa biotuotetehtaan rakentamiseen, 

erityisosaamisenamme energiatehokkuus ja materiaalien hyödyntäminen. 

Aurinkokennolentoskooterin sain juuri koekäyttöön yhteistyökumppaniltamme 

Airbussilta. 

 

A (actors) Tehtaan työntekijät, Metropolian alumnit, opiskelijat, 

kumppanuusverkoston tutkimuslaitokset ja teollisuus 

C (customers) Teollisuus, kuluttajat 

T (transformation process) Materiaalin tehokas hyödyntäminen (esim. Koivu) 

I (innovaatio) 3D vaateprintteri 

V (values) Kestävä ja kannattava kehitys, yrittäjyys 

O (obstacles)   

D (drivers) Yhteistyö kumppanuusverkostossa 

 

 

5.4. Tulevaisuustarinoiden analysointi 
ACTIVOD- muuttujien avulla 
 

Tulevaisuusverstaassa tehdyt tarinat perustuivat osallistujien asiantuntijuuteen, 

tulevaisuustietoon sekä Metropolian TKI-painoaloihin. Tiivistettynä tuloksena 

tulevaisuustarinoista nousi tekijöiksi, aktoreiksi (A) opiskelijat, opettajat, alumnit, 

tutkijat, kuntatyöntekijät, teollisuuden toimijat, naapurit eli kansalaiset. Toimintaa 

leimasi yhteistyö näiden toimijoiden välillä.  

 

Muutosprosessi (T) kuvaus oli tavoittanut KIT-painoalat hyvin. Kaupungistuminen tuli 

tosi selkeimmin esiin ryhmässä terveellinen kaupunkiympäristö, jossa oli toteutunut 

tiivis kaupunkirakentaminen, jossa julkisen liikenteen ja kevyen liikenteen 

käyttäminen yhdessä toimi hyvin. Aktiivinen kaupunkiyhteisö tavoite muuttui 
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aktiiviseksi kansainväliseksi yhteisöllisyydeksi, ilman metropolia-alueen 

omaleimaisuutta.  

 

Innovaatiot (I) tulivat selkeästi näkyviin teknologiaa sisältävissä painoaloissa. 

Konkreettisia innovaatioita olivat energia ja materiaalitehokkaan painoalan 3D 

vaateprintteri sekä digitaalisten toimintakonseptien ajatuksia välittävä älylaite, 

signaalikoru. Tässä pääosaan nousi kuitenkin perhosensiivestä tehty lääke 

palovammaan ja signaalikorusta tuli mahdollistaja eli draiveri. Nykyään puhutaan 

paljon sosiaalisista innovaatioista, joiden tavoitteena on parantaa ihmisten elämää 

vastaamalla sosiaalisiin tarpeisiin. Sosiaalisia innovaatiot voivat olla uusia 

toimintatapoja, konsepteja tai organisaatioita, kuten esimerkiksi isyysvapaa, 

äityspakkaus, kouluruokailu tai opintotuki. Kahdessa tarinassa kuvailtiin opiskelijaa, 

joka oli opiskellut joustavasti tavallisesti eri aloihin liittyviä osaamisia, kuten hoitoalaa, 

teknologiaa ja estetiikkaa. Innovatiivista tässä olisi juuri ammattikorkeakoulujen 

tutkintosisältöjen joustavuuden lisääntyminen. Ehkä koko käsitys ammatista 

staattisena käsitteenä olisi aika päivittää? 

 

Arvot (V) Tarinoiden henkilökuvaukset toivat esiin arvoja aivan kuten suunnittelinkin. 

Opiskelija, jonka nimi on Susanna-Petteri kertoo yksilön vapaudesta olla irti 

perinteisistä sukupuolirooleista. Ehkä Susanna-Petteri on omistajansa 

nimenmuutoksen tulos, sillä 2010-luvun alussa vanhemmat ovat sitä hänelle tuskin 

antaneet. Susanna-Petterin vauhdikas, merkityksellisen ja toisia auttavan elämä, 

kuvastaa sallivaa suhtautumista omiin perinteistä poikkeavaan identiteettiin.  

Opettaja James Texas ei vaikuta kantasuomalaiselta, mutta on kuitenkin turvallinen 

länsimaalaisen kuuloinen vaihtoehto taidelähtöisten pedagogisten metodien 

soveltajaksi. Uskonnot eivät näyttele kertomuksissa mitään osaa. Kansainvälisyys 

tulee esille vain Digitaaliset toimintakonseptit aktiivisen kaupunkiyhteisön toiminnan 

mahdollistajina – tarinassa. Siinä yksi henkilö on rajan yli päässyt venäläinen poika, 

jota tarinassa autettiin. Rajalinja on siis tiukasti olemassa, mutta se ei estä 

ihmisarvoista kohtelua. Hyvän tekeminen olikin tässä noussut keskeiseksi arvoksi (V) 

ja motivaatioksi (D) Muita arvoja yhdenvertaisuus, monimuotoisuus, yhteisöllisyys, 

turvallisuus, kehittyminen, kestävä kehitys ja yrittäjyys. 

 

Esteet (O) olin jättänyt tarkoituksella pois, sillä ajattelin niiden tulevan mukaan joka 

tapauksessa. Näin kävi vain yhdessä ryhmässä. Nyt ottaisin sen mukaan tarinan 

ohjeistukseen. Menetelmän toimimista analysoin myöhemmin lisää.  
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Toiminnan drivereiksi (D) nousivat monialaisuuden mahdollistavat puitteet eli uusi 

kampus, jossa esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveysalan koulutukset ovat fyysisesti 

samoissa tiloissa. Tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta koettiin keskeiseksi, mikä 

varmaan heijasteli osallistujien työnkuvia. Yhdessä ryhmässä arvot ja erityisesti 

hyvän tekeminen nousivat tärkeiksi drivereiksi. Kokemus oman oppimisen ja 

kehittelytyön merkityksellisyydestä motivoi auttamiseen. Ehkä motiivi voisi olla oma 

kohtansa ACTIVOD-muuttujissa. Ainakin osaamisen kehittämisen yhteydessä se on 

keskeinen energian lähde.  

 

 

6.4. Tulevaisuusverstaan osallistujien palaute ja 
ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi 
 

Tulevaisuusverstaan kokemuksia ja tuloksia kerättiin kahdessa eri vaiheessa. 

Ensimmäinen analyysivaihe oli vapaa arviointikeskustelu (LIITE 3) 

tulevaisuustarinoiden esittelyjen jälkeen ja toinen vaihe oli kysely, joka lähetettiin 

osanottajille 5 päivää tulevaisuusverstaan jälkeen (LIITE 4). Verstaaseen osallistui 

14 henkilöä ja 8 vastasi kyselyyn.  

 

Vapaa arviointikeskustelu käytiin tulevaisuustarinoiden lukemisen jälkeen. 

Keskustelimme 10 minuuttia tavoitteena arvioida tulevaisuusverstaan onnistumista. 

Nauhoitin keskustelun ja litteroin sen kokonaisuudessaan. (LIITE 3)  

 

Osallistujien kommentit intensiivisen päivän päätteeksi olivat analyyttisiä ja oivaltavia.  

Olinko siis onnistunut rakentamaan tulevaisuusverstaan, jossa ryhmillä oli kyky 

ratkaista ongelmia tuottamalla tulevaisuuteen suuntautuvia ideoita ja realistisia 

toteuttamiskelpoisia visioita? Kyselyyn vastanneen päällikkötason henkilön mukaan 

tässä oli onnistuttu, sillä hänen mieleensä jäi erityisesti:  

 

”Skenaarioharjoituksemme lopputulos ja tulevaisuustarinat myös muilta kuin 

omalta ryhmältä. Varmaankin siksi, että olin varsin tyytyväinen 

skenaarioharjoituksemme lopputulokseen ja oivalsin sitä tehdessä tällaisen 

jäsentelyn tärkeyden ja mahdollisuudet. Eri ryhmien tarinat painoaloista sai 

painoalat elämään.” 

 

Tulevaisuusverstas alkaa tavallisesti määrittelemällä kohderyhmän tai verstaan 

osallistujien ongelma, johon sitten lähdetään etsimään vastauksia. Tässä 
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tapauksessa valitsimme Metropolian TKI- painoalat saadaksemme linkin osallistujien 

työhön. Valinta koettiin kyselyn mukaan hyväksi kolmoseksi skaalalla 1-4. TKI-johtaja 

kommentoi asiaa arviointikeskustelussa seuraavasti:  

”Toimiihan nämä painoalat. Ensimmäinen testaus, koetus, niin yllättävän 

paljon lähti tästä elämään ja monipuolisesti. Kiitos kaikille tässä vaiheessa.” 

 

Hänen mukaansa tulevaisuusverstaasta saadaan loistavaa aineistoa uuden KIT-

strategian tekemiseen.  Hän näki tulevaisuusverstaan tuloksissa potentiaalia ja kysyi, 

jos opiskelijat voisi saada mukaan tulevaisuuden visiointiin.  

 

”Me puhuttiin tästä terveellinen kaupunkiympäristöasia hoitotyön ja muun 

kannalta. Kyllä haluaisin opiskelijoiden vision siitä Myllypuron kampuksen 

tulevaisuudesta. Miten he näkee, minkälaisia pointteja.”  

 

Terveellinen kaupunkiympäristö ryhmässä toteutui johdon ja strategiaa toteuttavien 

yhteissuunnittelu. TKI- johtaja jatkaa, että: 

 

”Tuli tässä jo hankeideaa ja saataisiinko me tästä hanke, ruvetaanko 

tekemään? Millä edistetään kaupunkilaisten ympäristöterveys osaamista, 

tuntemusta ja saisi sitä toimintatapaa. Heillä on juuri tän tyyppistä osaamista. 

Miten nämä nyt vietäisiin käytännön toimintaan?” 

 

Syntyi KIT-painoalojen vision mukaisia kehittämisideoita ja ilmaan jäi roikkumaan 

kriittinen kysymys.  

 

Ryhmän kokoonpanoon en voinut paljoa vaikuttaa, mutta KIT-akatemian ansioista 

sain ryhmän, jossa on sekä kehitys, innovointi ja tutkimustyön strategioiden tekijöitä 

eli päättäjiä sekä strategian toimeenpanijoita eli lehtoreita, jotka toteuttavat 

kehittämishankkeita opiskelijoiden. Tämän lisäksi otin mukaan oman kollegani, joka 

on TKI-suunnittelija ja omaa siten vähän erilaisen näkökulman kehittämistyöhön. 

Opiskelijat eli ne, joiden elämään visiomme eniten mahdollisesti vaikuttivat eivät 

olleet paikalla muuten kuin keinotekoisesti tarinan henkilöinä. Tässä tavoitteeni oli 

tuoda näkyväksi heidän keskeinen tehtävänsä. Tässä onnistuin, sillä sekä TKI-

johtaja, että ensimmäisen puheenvuoron ottanut kommentoi opiskelijoiden äänen 

puuttumista.  
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 “Opiskelijan ääni olisi varmaan myös hyvä kuulla, että nämä oli kuviteltuja 

opiskelijoita meillä. Ihan oikeesti mitä nuoret, opiskelijat. Me ei kuitenkaan 

kaikki olla niitä nuoria.” 

 

Entä tämän harjoitustyön lähtökohtana ollut  Wendell Bellin ajatus, siitä että 

tulevaisuudentutkijat kouluttaisivat ihmisiä omaksumaan tulevaisuudentutkimuksen 

näkemyksen ja työkaluja, joiden avulla yhteiskunnasta tehtäisiin parempi paikka elää 

nyt ja tulevaisuudessa. Onnistummeko futuristi Elina Hiltusen ja yhteistoiminnallisen 

tulevaisuusverstaan avulla opettamaan tulevaisuuden tutkimuksen perusteita? 

Tulevaisuustarinoiden jälkeen pidetyssä arviointikeskustelussa yksi lehtori ilmaisi 

ymmärtäneensä tulevaisuusvisioiden rakentamisen mahdollisen hyödyn opiskelijoille.  

 

”Opiskelijoilla on suuri pelko siitä, että ne eivät saa työtä. Uudenlaisten 

työpaikkojen syntyminen on meille haaste. Tänään opin, tämä oli minulle 

antoisa päivä sillä lailla, että opin sulta tän, että me voidaan tehdä ne 

tulevaisuusvisiot ja sitten se oma oppiminen, että mitä osaa ja sitten  sijoittaa 

omia osaamisia sinne pahempiinkin visioihin. Niin se luultavasti vähän 

helpottaa sitä angstia. Ei ehkä kaikilla, mutta meillä (media-alalla).” 

 

Ennakointiosaamisen lisääminen opetukseen tuli esille myös tulevaisuusverstaan 

jälkeen tehdyssä kyselyssä, jonka kysymykseen opiskelijoiden mukaantulosta 

ennakointiin annettiin seuraavia ehdotuksia:  

- ”Aluksi opiskelijat voisivat omalla tahollaan työstää asiaa, saisi uuden 

sukupolven itsenäisen näkökulman asioihin. 

- opiskelijat mukaan esim. johonkin "päivään"/seminaariin - tekemällä 

innovaatio/ont-opintoja/kehittämistöitä 

- Pyydetään mukaan 4-6 opiskelijaa. Laitetaan heidät kahteen ryhmään ja 

verrataan heidän tuloksiaan opettajien skenaarioihin. Voitaisiin tehdä 

ryhmätehtävät yhtaikaa. 

- haetaan vapaaehtoisia (todennäköisesti edellyttää jonkinlaista täkyä mukaan) 

2. yhdistetään jonkin olemassa olevan kurssin suorittamisen osaksi (jos 

sellainen on tarjolla). 

- Opiskelijat ehkä voisivat omissa porukoissaan laatia näkemyksiä asiasta. 

- Innovaatio-opintojen kautta? Lisäksi linkittämällä painoaloja selvemmin osaksi 

opetusta ja integroimalla tätä KIT-toimintaan sekä liiketoimintaan. 

- Pari opiskelijaa mukaan koko KIT-Akatemiaan tai yksittäiseen päivään. Tai 

esim. METKAn järjestämistä KOPPI-tilaisuuksista yksi voisi olla 

tulevaisuusverstas, joka osallistaisi kaikki sinne tulleet kiinnostuneet. 
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- Valitut painoalat olisi hyvä altistaa joidenkin eri koulutusalojen opiskelijoiden 

mielipiteille. Heiltä voisi pyytää tulevaisuusverstastyöskentelyä meidän 

painoaloista.” 

 

 

Tässä listassa on jo konkreettista toimintaa, jonka toteuttaminen opintojen osana on 

mahdollista toteuttaa. ELOISA-hankkeen esikuvan mukaisesti osallistujilta kysyttiin 

myös mitä konkreettista vastaaja voisi tehdä, jotta opiskelijat pääsisivät mukaan 

ennakointityöhön ja oppisivat kehittämistyössä tärkeää ennakointiosaamista. 

Vastaukset olivat edellistä lyhyemmät, mutta ehdotus ennakointiosaamisen 

liittämisestä johtamisopintoihin on jo hyvin konkreettinen.  

- ”ks. edellä; vaikuttaa siihen, että tämä on mahdollista esim. oman 

osaamisalueen tutkintojen opinnoissa 

- Tässä vaiheessa laittamalla tiedotteen omalle ryhmälle/ryhmille. 

- Tästä voisi yrittää löytää palasia esim. Johtaminen-opintojaksoon. 

- Itse voin vaikuttaa parhaiten Metropolian rakenteiden tasolla. 

- Ottaa yhteyttä METKAn vetäjään ja ehdottaa KOPPI-tilaisuuden 

- Vähintäänkin meidän hankkeissa mukana olevista opiskelijoista saisi ryhmiä 

miettimään, miltä painoala näyttää 2030.” 

 

Kysymys omasta panoksesta herätti myös hämmennystä. Vastaus:  ”Odotetaanko 

minun erityisesti tekevän jotakin opiskelijoiden suhteen?” paljastaa 

tulevaisuusverstaan irrallisuuden osallistujan omasta todellisuudesta. Tästä lisää 

menetelmän arviointiosiossa.  

 

Arviointikeskustelussa kävi selväksi, että kehittämistyötä ja sen suunnittelua pitäisi 

tehdä yhdessä opiskelijoiden, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. 

Fasilitaattorin ja moderaattorin roolissa tartuin aiheeseen ja kysyin:  

”voisiko olla, että seuraavassa akatemiassa olisi opiskelijoita, työelämän  

edustajia, että me tehtäisiin sellaisissa kolmikantaryhmissä.”  

 

Kehityspäällikkö, joka vastaa Metropolian akatemioista kertoi oivaltaneensa, että kun   

”kun kehitetään esimiestyöskentelyä tai kun kehitetään opetusta tai KIT-

toimintaa, meillä ei ole sitä asiakastahoa mukana siinä. ... Tämä näkökulma 

KIT-akatemiaan on aivan loistava ja mikä on jännä juttu, en enää haluaisi 

järjestää esimiesakatemiaa ilman sidosryhmiä. Tämä muuttuu. Täytyy olla 

vuorovaikutus toimijoiden välillä. Mulle on antanut tämä tosi paljon.” 
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Vuorovaikutuksen korostaminen on mielenkiintoinen arjen merkki siirtymisestä Pentti 

Malaskan määrittelemään vuorovaikutusyhteiskuntaan, jossa perustarve onkin 

vuorovaikutus ja kommunikointi ihmisten välillä. Tulevaisuustarinoita tehtäessä 

yhdessä ryhmässä viri keskustelu siitä miksi Metropoliasta ei osallistuta enemmän 

yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tässä on paljon mielenkiintoisia yhtymäkohtia KIT-

painoaloissa esiintyviin tavoitetiloihin, kuten kaupunkilaisten yhteisöllisyys, 

sosiaaliset verkostot ja elämyksellisyys, mutta vuorovaikutusyhteiskunnan tarkastelu 

ei mahdu tähän harjoitustyöhän, muuta kuin positiivisena merkkinä muutoksesta 

oikeaan suuntaan.  

 

Tulevaisuusverstaan osallistujien ehdotukset ennakointitoiminnan lisäämiseksi olisi 

ennakointiosaamisen lisääminen koulutukseen. Innovaatio-opinnot ja johtajaopinnot 

mainittiin konkreettisina esimerkkeinä. Kannattaa myös selvittää, voisiko opiskelijoita 

enemmän ottaa mukaan suunnitteluun jokaisella tasolla. Yksi mahdollisuus olisi 

tehdä ennakointia kehittämishankkeissa mukana olevien opiskelijoiden kanssa. 

Tulevan Myyrmäen kampuksen suunnittelussa tarvittaisiin myös opiskelijoiden ääni 

tulevaisuuden ennakoinnissa. Ehkä juuri Myyrmäen kampus lähialueineen voisi olla 

kehittämiskohteena Robert Jungin alkuperäisen idean mukaan, jossa kaikille 

kiinnostuneille kansalaisille annetaan mahdollisuus tulla etsimään ratkaisuja suuriin 

yhteiskunnallisiin haasteisiin? 
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5.	  Tulevaisuusverstasmenetelmän	  arviointi	  
 

Tämän harjoitustyön tarkoituksena oli oppia tulevaisuusverstasmenetelmän käyttöä 

yhteistoiminnallisen ennakointityön välineenä korkeakouluympäristössä. 

Tulevaisuusverstaan toteutuksen tavoitteena oli kokeilun kautta kouluttaa yhden 

ammattikorkeakoulun henkilökuntaa hyödyntämään tulevaisuudentutkimuksen 

työkaluja koulutus, tutkimus- ja aluekehitystehtävässään. Toteutukseen vaikuttivat 

metodikirjallisuuden lisäksi bencmarkauksen kohteena olleet tulevaisuusverstaat.  

 

Tulevaisuusverstaan toteutus oli mahdollinen, koska sain integroitua sen Metropolian 

henkilöstökoulutukseen. Satsaus Elina Hiltusen aamupäivään oli myös osoitus 

aiheen ajankohtaisuudesta ja tärkeydestä. Toteutuksen työpariksi kysyin useaa 

kollegaa. Vastaukset olivat ystävällisen positiivisia, mutta ymmärrettävästi 

kenelläkään ei ollut aikaa ylimääräiseen työhön. Pystyin vaikuttamaan Elina Hiltusen 

aamupäivän sisältöön ja ryhmätyöhön vähän, mutta kyse oli kuitenkin kahdesta 

erillisestä osasta. Minä olin tulevaisuusverstaan tuottaja ja Hiltunen tähti estradilla, 

mikä sopii minulle, olenhan kulttuurituotannon lehtori ja tottunut tapahtumien 

järjestämiseen.  

 

Osallistujat arvioivat tulevaisuuspäivän eri osat kyselyssä seuraavasti: 

Arviointiasteikko 4 erinomainen, 3 hyvä, 2 tyydyttävä, 1 heikko 
 

Tulevaisuuspäivän kokonaisuus  3 

Elina Hiltusen luento 2,9 

Elina Hiltusen skenaarioharjoitus 2,9 

KIT-painoalat visio 2030 lähtökohtana 3 

Tulevaisuustarina menetelmänä 3,6 

Ryhmätyön tulokset ja niiden jakaminen 3,1 

Sisällön/ohjelman aikataulutus 3,4 

 

Käyttämäni terminologia kertoo menetelmällisestä epävarmuudesta. 

Tulevaisuuspäivä olisi voinut olla selkeästi tulevaisuusverstas, sillä kokonaisuus oli 

rakennettu loogisesti valmisteluvaiheesta jälkitoimenpiteiden pohdintaan. Elina 

Hiltusen osuus johdatteli tulevaisuudentutkimuksen ajattelutapaan ja menetelmiin. 

Elina Hiltusen skenaarioharjoituksen aikana osallistujat valitsivat painoalaan 

vaikuttavat megatrendit, trendit ja heikot signaalit. Oikeastaan vasta ”ryhmätyö”, joka 

tehtiin tulevaisuustarinan muodossa, oli skenaarion tekemistä. Osallistujien 

kommenteista tuli myös ilmi, että koko päivän oli itse asiassa skenaarioiden 

tekemistä.  
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Osallistujat arvioivat kokonaisuuden hyväksi ja aikataulutuksen hyväksi 3,4 verran. 

Eli logiikka toimi osallistujille, vaikka kokonaisuuden suunnittelu olisi omasta 

mielestäni pitänyt tehdä pienessä ryhmässä tavoitellen yhteistä päämäärää. Se ei 

kuitenkaan ollut tässä tapauksessa mahdollista. Parannusehdotuksena on 

yhteistoiminnallinen suunnittelu ja tulosten analysointi, ei vain 

yhteistoiminnallinen tulevaisuusverstas.  

 

Eniten pisteitä sai tulevaisuustarina menetelmänä. Fasilitaattorina havaitsin 

intensiivistä keskustelua ja oivalluksen hetkiä kun opittiin uusia asioita kollegoiden 

työstä. Tulevaisuustarinan liittäminen TKI-painoaloihin ja omaan työhön konkretisoi 

tekemistä ja mahdollisti ideoinnin oman työn kehittämisestä. Hyvä parannusehdotus 

tuli kyselyn vastauksessa: ”Tulevaisuustarina menetelmänä on kiinnostava. Tähän 

kun vielä lisäisi tarinateatteriohjaajan fasilitaattorin avuksi niin olisi loistavaa.” Yksin 

fasilitointi ei todellakaan ole ihannetilanne, mutta resurssointi tulee usein vastaan. 

Ehkä tässä voisi käyttää opiskelijatyöparia tulevaisuudessa.  

 

Ensimmäinen tavoitteeni oli innostaa osallistujat tekemään tulevaisuuden ennakointia 

yhdessä. Palautteiden mukaan osallistujille jäi päivästä mieleen erityisesti: 

 

- Koko ryhmän iloinen ja aktiivinen osallistuminen. Myös se, että vaikka 

kuvittelee itse olevansa avoin ja innostunut kaikkeen uuteen, niin kuitenkin 

ensiksi pyrkii ajatuksiin torjuminen ja vaikeuksien ja haasteiden etsiminen. 

- Vetäjän innostus; sopiva kommentointi ja ohjaus. Ei liikaa, muttei liian 

vähääkään. 

 

Dystopia turhautuneista osallistujista ei onneksi toteutunut, vaan  

- mielen jäi positiivinen vire päivässä ja innostus, vaikka olikin viimeinen 

tapaamiskerta. Yleensä aina voivotellaan ja valitetaan jotakin eri 

tilaisuuksissa. 

 

Innovaatio- muuttujalla päivittämäni ACTVOD- tulevaisuustaulukon avulla 

analysoimani tulevaisuustarinat tarinat olivat mielestäni toteuttamiskelpoisia visioita. 

Ainut muuttuja, josta en saanut tietoa oli vision toteutumisen esteet (O), mutta siitä 

en voi syyttää osallistujia, vaan kyse oli tietoisesta valinnasta. Ajatuksena oli katsoa 

mahdollisuuksia, eikä antaa tilaa ongelmille. Analysoinnin työkalut kannattaa 

valita harkiten ja mahdollisesti kehittää niitä työn edetessä.  
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Oppivatko tulevaisuusverstaaseen osallistujat tulevaisuudentutkimuksen työkalujen 

käyttöä? Arviointikeskustelussa ja kyselyn vastauksissa päästiin jo konkreettisiin 

ehdotuksiin kuinka ennakointia voisi integroida kehittämistoimintaan yhdessä 

opiskelijoiden kanssa. Kyselyssä tuli vielä mukavia terveisiä: 

- ”Lämmin kiitos, innostavaa ja arvokasta työtä!” 

- ”Kiitos opettavasta ja paljon ajatuksia herättäneestä päivästä!! 

 

Tulevaisuusverstasmenetelmän käytön suurin haaste oli benchmarkauskohteiden 

mukaan työn vaikuttavuus. Tässä vaiheessa harjoitustyön tekijälle nousee kylmä hiki 

pintaan, sillä olen innostanut ryhmän yhteistoiminnalliseen ja monialaiseen 

ennakointityöhön, mutta jatkoa ei ole vastuutettu kenellekään.  

 

Otan vastuulleni lähettää tämän työn omalle tulevaisuusverstaan osallistujille ja 

tämän lisäksi tarkistan kuinka TKI-päällikkötaso käyttää tuloksia. Yksi osallistujista on 

viestintäasiantuntija, joka on erittäin kiinnostunut aiheesta ja kirjoitti jo Hiltusen 

luento-osuudesta jutun Metropolian sisäiseen foorumiin. Keskustelen hänen 

kanssaan jatkotiedotuksesta. Tämän harjoitustyön ansiosta tutustuin myös 

kaupunkien aktiivisen yhteisöllisyyden rakentamisen teoriaan ja keskusteluun, jota en 

käyttänyt tässä työssä, mutta tulen käyttämään jatkossa uusissa 

yhteistoiminnallisissa kehittämistöissä.  
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LIITE	  1	  Ohjelma	  

DREAM & DO!!	  
ELINVOIMAINEN METROPOLIALUE 2030 
KIT-AKATEMIAN TULEVAISUUSVERSTAS 23.4.2015 
klo 

13.00-13.15  Ohjeistus ja ryhmien muodostaminen KIT-painoalojen mukaan 
 
13.15-14.00 OSA 1: Ryhmän mahdollinen ja toivottava visio omasta painoalasta 
 

• Aluksi jokainen kirjoittaa 1-2 konkreettista, asiaa (palveluihin, sosiaalisiin 
suhteisiin, arkkitehtuuriin, tekniikkaan jne. liittyvän), jotka olisivat 
valitsemanne painoalan toivottavassa tulevaisuudessa. - 1 idea/post it - lappu 

• Kierros, jossa jokainen esittelee oman ideansa. 
• Yhteinen ideointi: millainen olisi ryhmän yhteinen, toivetila? Mistä se 

koostuisi? Ideat kirjataan post it -lapuille, jotka kiinnitetään fläppipaperille. 
Työskentelyn lopuksi ryhmä valitsee yhden tai useamman erityisen 
kiinnostavan idean jatkokehittelyä varten. 
 

14.00-15.00 OSA 2: Tulevaisuustarina 2030. Nyt on 24.4.2030 ja me olemme… 
 

• Kaikki meni kuten suunnittelitte. Kuvailkaa tilanne 2030. 
• Mikä innovaatio on tehty? 
• Ketkä osallistuivat suunnitteluun? 
• Mitkä teot mahdollistivat tämän? Visualisoi polku vuosina 2025 2020, 2015. 
• Tarinalla on nimi ja kertojilla tarinaan sopivat roolit. 

 
15.00-15.30 Kerrotaan tarinat (6-7- min.) ja keskustellaan  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  

METROPOLIAN	  VISIO:	  	  
Elinvoimainen	  metropolialue:	  Metropolialue	  on	  maailman	  paras	  paikka	  elää,	  opiskella	  ja	  tehdä	  työtä.	  Alue	  sykkii	  
monipuolista	  elämää,	  jonka	  kukoistusta	  edistämme	  oppimisella	  ja	  kumppanuudella.	  
Metropolian	  KIT-‐toiminnan	  painoalat	  2020	  

• Aktiivinen	  kaupunkiyhteisö,	  Terveellinen	  kaupunkiympäristö,	  Digitaaliset	  toimintakonseptit,	  Vanhenevan	  
väestön	  hyvinvointi,	  Energia-‐	  ja	  materiaalitehokas	  tulevaisuus	  	  
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LIITE	  2	  Osalllistujat	  
 
 

Nimi    tehtävä ja ala 

Ala-Nikkola, Elina  TKI-suunnittelija, Kulttuuripalvelut 

Alm, Olli   Lehtori, Mediasovellukset ja viestintä  

Hyvärinen, Heikki,   Lehtori, Kansainvälinen liiketoiminta 

Jääskeläinen, Riikka  Lehtori, Rakennus- ja kiinteistöala 

Korkalainen, Katri   Projektiasiantuntija, Liikkuminen ja toimintakyky 

Kuusisto-Ek, Helena  Kehityspäällikkö, Strategia- ja kehityspalvelut 

Kupari, Sampsa  Lehtori, Energiaviisas ympäristö 

Lehtinen, Riitta   Johtaja, Tulosalue 4, Korkeakoulujohtaminen, TKI 

Nikula, Anne   Yliopettaja, Terveyden edistäminen, TKI 

Näreaho, Susanna  TKI-päällikkö 

Raussi-Lehto, Eija  Lehtori, Terveysteknologia 

Rekola, Leena   Yliopettaja, Kliininen hoito 

Vesa, Anna-Maija   Viestintäsuunnittelija, Viestintäpalvelut 

Voudinmäki, Teija  Lehtori, Mediasovellukset ja viestintä 

 

Tulevaisuusverstaan tuottaja ja fasilitaattori 

Björkqvist, Leena  Lehtori, Kulttuurituotanto, Kulttuuripalvelut 

  



36	  
	  

 

LIITE	  3	  	  Arviointikeskustelu	  tulevaisuusverstaan	  päätteeksi.	  
 

 
Opiskelijan ääni olisi varmaan myös hyvä kuulla, että nämä oli kuviteltuja opiskelijoita 

meillä. Ihan oikeesti mitä nuoret, opiskelijat. Me ei kuitenkaan kaikki olla niitä nuoria. 

	  

Opiskelijoilla on suuri pelko siitä, että ne eivät saa työtä. Uudenlaisten työpaikkojen 

syntyminen on meille haaste. Tänään opin, tämä oli minulle antoisa päivä sillä lailla, 

että opin sulta tän, että me voidaan tehdä ne tulevaisuusvisiot ja sitten se oma 

oppiminen, että mitä osaa ja sitten  sijoittaa omia osaamisia sinne pahempiinkin 

visioihin. Niin se luultavasti vähän helpottaa sitä angstia. Ei ehkä kaikilla, mutta 

meillä (media-alalla). 

 

Toimiihan nämä painoalat. Ensimmäinen testaus, koetus, niin yllättävän paljon lähti 

tästä elämään ja monipuolisesti. Kiitos kaikille tässä vaiheessa.  

 

harmi, että ei otettu nauhalle tota storia, mutta toivottavasti lähetätte nämä. Me 

oikeesti työstetään tästä. Musta meidän pitäisi luoda sellaista visiota. Meillä on 

työlistalla KIT-toiminnan strategian tekeminen ja jonkinlainen kuva sinne. Tässä on 

loistavasti aineistoa siihen. Eilen tehtiin KIT-johtotiimin kanssa toimintaympäristön 

analyysiä. Eva Karjalainen käy eri osaamisalueilla tekemässä sitä. Saatiin siitä 

iltapäivästä saman tyyppistä aineistoa, johon tämä nyt liittyy.  

 

Toi todella hyvin painoalojen näkökulman siihen. Tässä on pohjamatskua siihen. 

Työstetään näitä eteenpäin. Voitteko heittää opiskelijoille nämä? Siis 

opiskelijoillenne. Me puhuttiin tästä terveellinen kaupunkiympäristöasia hoitotyön ja 

muun kannalta. Kyllä haluaisin opiskelijoiden vision siitä Myllypuron kampuksen 

tulevaisuudesta. Miten he näkee, minkälaisia pointteja.  

 

Tuli tässä jo hankeideaa ja saataisko me tästä hanke, ruvetaanko tekemään? Millä 

edistetään kaupunkilaisten ympäristöterveys osaamista, tuntemusta ja saisi sitä 

toimintatapaa. Heillä on juuri tän tyyppistä osaamista. Miten nämä nyt vietäisiin 

käytännön toimintaan? 

 

Mä nään, että on tärkeetä kun koulutus päättyy tähän ja sitten ne nää siihen eikä sen 

jälkeen tapahdu mitään. Usein on koulutuksia vapaaehtoisia tai pakollisia. Sitten ne 

jää siihen. Käsitellään siinä ryhmässä ja sitten ei tapahdu koskaan mitään. Ja jos on 



37	  
	  

useampia juttuja ne pitäisi vetää yhteen. Jos tehdään ja käytetään ihmisten aikaa ja 

ihmiset tuottaa jotakin, on tosi tärkeetä, että niitä viedään eteenpäin. Täällä on tullut 

tosi hyviä juttuja ja mekin ajateltiin, että meidän innovaatiosta pitää maksaa. 

Kaikessa pitää nykyään ajatella rahaa. (positiivista, herätti hilpeyttä). 

 

Fasilitaattorin kysymys: voisiko olla, että seuraavassa akatemiassa olisi opiskelijoita, 

työelämän  edustajia, että me tehtäisiin sellaisissa kolmikantaryhmissä.  

 

Keskusteltiin monesta ja meillä oli tosi hauskaa. Juteltiin vanhuspalveluiden 

kehittämisestä ja ylipäätään minkä tahansa kehittämisestä. Mä luulen, että sellainen 

fiksaatio aika usein on, että kun kehitetään esimiestyöskentelyä tai kun kehitetään 

opetusta tai KIT-toimintaa, meillä ei ole sitä asiakastahoa mukana siinä. Me puhuttiin 

myös täsät telkkariohjelmasta, tästä Someron vanhankodista, missä vanhuspalveluja 

uudistettiin kuuntelemalla mitä ne vanhemmat ihmiset haluaa. Sama oivallus mulle 

syntyi nyt käynnistettävään ope-akatemiaan, niin tavalla tai toisella meidän on 

otettava opiskelijat siihen mukaan.  Tämä näkökulma KIT-akatemiaan on aivan 

loistava ja mikä on jännä juttu, en enää haluaisi järjestää esimieakatemiaa ilman 

sidosryhmiä. Tämä muuttuu. Täytyy olla vuorovaikutus toimijoiden välillä. Mulle 

on antanut tämä tosi paljon. 
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LIITE	  4	  Kyselyn	  vastaukset	  
Arviointiasteikko 4 erinomainen, 3 hyvä, 2 tyydyttävä, 1 heikko 
 
Tulevaisuuspäivän kokonaisuus  3 
Elina Hiltusen luento 2,7 
Elina Hiltusen skenaarioharjoitus 2,5 
KIT-painoalat visio 2030 lähtökohtana 3,1 
Tulevaisuustarina menetelmänä 3,5 
Ryhmätyön tulokset ja niiden jakaminen 3,1 
Sisällön/ohjelman aikataulutus 3,5 
  
 
Mikä päivästä jäi erityisesti mieleen, miksi? 
 

- Tulevaisuustarina 
- Nämä eivät varsinaisesti ole päivän sisällöstä, mutta tämä on kokemukseni.... 
- Positiivinen vire päivässä ja innostus, vaikka olikin viimeinen tapaamiskerta 

(yleensä aina voivotellaan ja valitetaan jotakin eri tilaisuuksissa) 
- Vetäjän innostus; sopiva kommentointi ja ohjaus. Ei liikaa, muttei liian 

vähääkään. 
- Koko ryhmän iloinen ja aktiivinen osallistuminen. Myös se, että vaikka 

kuvittelee itse olevansa avoin ja innostunut kaikkeen uuteen, niin kuitenkin 
ensiksi pyrkii ajatuksiin torjuminen ja vaikeuksien ja haasteiden etsiminen. 

- Mukava kuulla yksi näkemys tulevaisuus arvioinnista. 
- Elina Hiltusen luento oli kiinnostava, syvensi tietoa hänen materiaaleistaan, 

johon olen jo aika paljon  perehtynyt ennalta. Tulevaisuustarina menetelmänä 
on kiinnostava. Tähän kun vielä lisäisi tarinateatteriohjaajan fasilitaattorin 
avuksi niin olisi loistavaa.  Yleisesti ihmettelen, että tilaisuuteen ei oltu 
kutsuttu avoimesti kaikkia Metropolialaisia. Olisi ollut kaikille 
asiantuntijaorganisaatiossa työskenteleville erittäin arvokasta materiaalia 
arjen työn tueksi. 

- Tulevaisuuden tekeminen. Että win-win-win-ajattelu alkaa oikeasti viimein 
levitä. Että meillä on paljon yhteistä arvopohjaa metropolialaisina 
tulevaisuuden visiosta - yllättävän samankaltaisia. Hyvä että Metropolian 
omia osaajia hyödynnetään työpajan sisällön ja työskentelytapojen 
suunnittelussa ja toteutuksessa. 

- Skenaarioharjoituksemme lopputulos ja tulevaisuustarinat myös muilta kuin 
omalta ryhmältä. Varmaankin siksi, että olin varsin tyytyväinen 
skenaarioharjoituksemme lopputulokseen ja oivalsin sitä tehdessä tällaisen 
jäsentelyn tärkeyden ja mahdollisuudet. Eri ryhmien tarinat painoaloista sai 
painoalat elämään. 

 
Mikä oman ryhmän tarinassa vaikuttaa tänään tärkeältä ja mahdolliselta 
toteuttaa? 

- Lähteä kehittämään ikääntyvien ihmisten yhteiskuntaa 
- ympäristön vaikutus ihmisten terveyteen - ympäristöterveys (terveyden 

edistäminen), esim. hankkeen käynnistäminen aiheesta 
- Sirut, joilla tietoa välitetään jos ei nyt vielä ajattelun voimalla, niin jotenkin 

muuten. 
- Tarinaan oli koottu palasia, joita jo kehitellään ja siinä mielessä kaikki on 

mahdollista. Tosin lainsäädäntö voi osittain rajoittaa toteutumista ja tietenkin 
talouden resurssit ja liiketoiminnan innostuminen ideoihin. 

- Tarinat ovat tarinoita, mutta muistuttaa kehityksen huimasta nopeudesta. 
- Verkon mahdollisuudet yhteisöllistämisessä esim. ns. naapuriavun 

menetelmin ovat jo nyt käytössä ja osaamisen jakamisessa laajemmin aivan 
mahdollisia esim. mobiiliteknologiaa kehittämällä. 
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- osaamisten kohtaamisessa tehokkaasti. Toimimme ja vaikutamme globaalisti. 
Älykkäitä teknisiä ratkaisuja tarvitaan, jotta ongelmiin saadaan ketterästi 
ratkaisuja ja opimme yhdessä. 

- Siinä tuli ideoita Metropolian kampusympäristöjen rakentamiseen ja 
toimintojen kehittämiseen. 

 
Päivän loppukeskustellussa kaivattiin opiskelijoiden ääntä 
tulevaisuusverstaaseen. Miten se voitaisiin mielestäsi toteuttaa? 

- Aluksi opiskelijat voisivat omalla tahollaan työstää asiaa, saisi uuden 
sukupolven itsenäisen näkökulman asioihin. 

- opiskelijat mukaan esim. johonkin "päivään"/seminaariin - tekemällä 
innovaatio/ont-opintoja/kehittämistöitä 

- Pyydetään mukaan 4-6 opiskelijaa. Laitetaan heidät kahteen ryhmään ja 
verrataan heidän tuloksiaan opettajien skenaarioihin. Voitaisiin tehdä 
rythmätehtävät yhtaikaa. 

- haetaan vapaaehtoisia (todennäköisesti edellyttää jonkinlaista täkyä mukaan) 
2. yhdistetään jonkin olemassa olevan kurssin suorittamisen osaksi (jos 
sellainen on tarjolla). 

- Opiskelijat ehkä voisivat omissa porukoissaan laatia näkemyksiä asiasta. 
- Innovaatio-opintojen kautta? Lisäksi linkittämällä painoaloja selvemmin osaksi 

opetusta ja integroimalla tätä KIT-toimintaan sekä liiketoimintaan. 
- Pari opiskelijaa mukaan koko KIT-Akatemiaan tai yksittäiseen päivään. Tai 

esim. METKAn järjestämistä KOPPI-tilaisuuksista yksi voisi olla 
tulevaisuusverstas, joka osallistaisi kaikki sinne tulleet kiinnostuneet 

- Valitut painoalat olisi hyvä altistaa joidenkin eri koulutusalojen opiskelijoiden 
mielipiteille. Heiltä voisi pyytää tulevaisuusverstastyöskentelyä meidän 
painoaloista. 

 
Mitä konkreettista voisit itse tehdä, jotta opiskelijat pääsisivät mukaan 
ennakointityöhön ja oppisivat kehittämistyössä tärkeää ennakointiosaamista. 

- Odotetaanko minun erityisesti tekevän jotakin opiskelijoiden suhteen? 
- ks. edellä; vaikuttaa siihen, että tämä on mahdollista esim. oman 

osaamisalueen tutkintojen opinnoissa 
- Tässä vaiheessa laittamalla tiedotteen omalle ryhmälle/ryhmille. 
- Tästä voisi yrittää löytää palasia esim. Johtaminen-opintojaksoon. 
- Itse voin vaikuttaa parhaiten Metropolian rakenteiden tasolla. 
- Ottaa yhteyttä METKAn vetäjään ja ehdottaa KOPPI-tilaisuuden 
- Vähintäänkin meidän hankkeissa mukana olevista opiskelijoista saisi ryhmiä 

miettimään, miltä painoala näyttää 2030. 
 
Toivomuksia ja terveisiä tulevaisuuspäivän järjestäjille 

- Hienoa, kiitos! 
- Leppävaara on hankalan matkan päässä - voisi ajatella muutakin 
- Kakkukahvit päätteeksi. 
- Kiitos :) ! 
- Jatkossa mukaan eri "organisaatiotasojen" ja ammattikuntien edustusta 

laajemmin. Esim. TKI-suunnittelijat olisivat hyötyneet tästä päivästä 
valtavasti. 

- Lämmin kiitos, innostavaa ja arvokasta työtä! 
- Kiitos opettavasta ja paljon ajatuksia herättäneestä päivästä! 


