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Tulevaisuuksien kartta ja muita 
tulevaisuuksientutkimuksen  peruskäsitteitä

 tulevaisuuksien kartta

 toimijat eli aktorit ja heidän resurssinsa, intressinsä ja  

visionsa

 ajurit (drivers), megatrendit (strong prospective trends) 

ja muut  invarianssit

 heikot signaalit tai ”villikortit”

 tulevaisuuspolut eli skenaariot

 toimintastrategia



Tulevaisuuksien kartta

 Ottaa huomioon sen , mikä on kartan käyttäjille erityisen 

olennaista hänen tulevissa valinnoissaan: eteneminen 

kohti visiota tai ainakin kohti tulevaisuutta, joka on 

hyväksyttävä

 Havainnollistaa käyttäjälle, millaisia valintatilanteita hän 

saattaa kohdata ja mihin valinnat johtavat

 Seuraavassa havainnollistetaan Tulevaisuuksien 

karttaan liittyviä käsitteitä   ” merikartalla” , joka kuvaa 

reittejä karikon läpi nykytilanteesta vision suuntaan.





Tulevaisuuspolut  eli skenaariot

 skenaariolla  esitetään tulevaisuuksien 

kartalla  loogisesti etenevä tapahtumasarja, 

jonka tarkoituksena on näyttää miten 

todennäköinen, mahdollinen tai 

tavoiteltava/uhkaava tulevaisuudentila 

kehittyy valintoina ja niiden seurauksina 

askel askeleelta

 ”tulevaisuuselokuvan käsikirjoitus”



Ajurit (drivers) tai megatrendit (strong 
prospective trends)

 Minkä oletetaan säilyvän jatkuvasti vaikuttavana 

tulevaisuudessa? Yleiskäsite: ajuri

 Vahvat pysyvyydet eli invarianssit: luonnonlait ja 

niihin perustuvat tekniset edistysaskeleet

 Toistaiseksi voimassaolevat (”transient”) 

pysyvyydet, voivat muuttua oppimisen 

tuloksena: lait ja muut sopimukset;  

yhteiskunnan suuret muutostrendit

 Strong prospective trend: on historiallinen trendi, 

jonka jatkumiseen asiantuntijat uskovat



Heikko tulevaisuussgnaali: weak signal, early 
warning, emerging issue, germ, wild card, Musta 
Joutsen (Taleb 2007) 

Pierre Masse (germ, 1965): Merkki, joka nyt on 
vähäinen mutta valtava mahdollisten 
seuraustensa kannalta

Mannermaa (heikko signaali, 2006):

 Ajassa orastava ilmiö, outo kummajainen

 Ilman historiaa, ilman aiempaa merkittävyyttä

 Vallitseva viisaus karsastaa

 Elää vain hetken

Mutta voi muodostua ratkaisevan merkittäväksi 
tekijäksi (villikortti, wild card,  esim. Internet 
1993-1995)



Elina Hiltusen (2012) käytännön kriteerit 
heikolle signaalille kahvipöytäkeskustelussa

1. saa kollegat nauramaan tai

2. kollegat vastustavat kiivaasti tai

3. herättää ihmetystä tai

4. kukaan ei ole kuullut asiasta ennen tai

5. halutaan, että asiasta ei enää puhuta 



Toimintastrategia

 Kartan tilaajien tai hyödyntäjien ”energisoitu” tapa 
edetä tulevaisuuskarttaa käyttäen kohti oman 
projektin tavoitetta tai yhteistä visiota. 

 toimintatavat, joilla vastataan vastapelureiden 
siirtoihin tai yllätetään heidät omilla siirroilla 

 varautuminen tilanteisiiin, missä eksytään valitulta 
tulevaisuuspolulta  tai tulevaisuuskartta ei vastaa 
todellisuutta



Tiekartta (road map)

 Organisaatio tai muu toimija kiinnittää 

perususkomuksensa tulevasta kehityksestä

 Sovitaan millä toimenpiteillä lähdetään 

etenemään kohti visiota

 Sovitaan kuinka kauan uskomuksista ja 

suunnitelluista toimenpiteistä pidetään kiinni ja 

millä menettelyillä niitä muutetaan



Kuusi käytännön  kriteeriä, jolla 
tulevaisuuksien kartan laatua voidaan 
arvioida 

 Kriteeri 1 Sellaisten mahdollisten tulevaisuuksien määrä tai 

kattavuus, jotka ovat relevantteja vision suuntaan etenemisen tai 

hyväksyttävään tulevaisuuteen pääsyn kannalta

 Kriteeri 2 Merkittävimmät tai tärkeimmät mahdolliset tulevaisuudet 

on tunnistettu

 Kriteeri 3 Kaikenlaiset kausaalisesti merkittävät faktat on otettu 

huomioon tunnistetuissa tulevaisuuksissa

 Kriteeri 4 Kausaalisesti merkittävät faktat on tehokkaasti tulkittu 

mahdollisimman harvoilla skenaarioilla

 Kriteeri 5 Monenlaiset tulevaisuuksien kartan käyttäjät kykenevät 

ymmärtämään ja käyttämään sitä

 Kriteeri 6 Tulevaisuuksien kartan avainasiakkaat kykenevät 

ymmärtämään ja hyötymään kartasta



                      Laadukkaan tulevaisuuskartan laadinnan hermeneuttinen kehä 

 

 Asiakkaiden toiveet ja 

tarpeet: kriteerit 6 ja 5 

Faktaperusta: kriteerit 

3 ja 4 

Relevantit mahdolliset 

tulevaisuuspolut: kriteerit 1 ja 2, 

ei sovi aloitukseksi, faktat ensin 



Yhteiset tutkimuskysymykset kaikille 
Demokratian mahdollisia tulevaisuuksia 
pohtiville ryhmille

 Kuinka tunnistaa js esittää faktat ja tulevaisuuspolut 

niin, että ne ovat olennaisia erityisasiakkaalle (kriteeri 

6) ja välittävät tietoa mahdollisuuksista yleistä etua 

vastaten (kriteeri 5) ?

 Mitä ovat mahdollisten tulevaisuuksien tunnistamisen 

kannalta olennaiset heikot signaalit (kriteeri 3) ja 

tulevaisuustrendit (kriteeri  4)

 Kuinka tulkita faktat kattavasti tulevaisuuden 

mahdollisuuksiksi (kriteerit 1)  ja olennaisimman 

skenaarioiden muodossa tunnistaen 2)



Tulevaisuustaulukko (Futures table)

 Perusmenetelmä, jolla tulevaisuuden “miniskenaarioista” 

(vrt. kriteeri 1 ) voidaan innovoida “koko tarinoita” eli 

varsinaisia skenaarioita (vrt kriteeri 2)

 Miniskenaariot jäsennetään tiettyyn sektoriin liittyviksi ja 

yleensä toisilleen vaihtoehtoisiksi

 Skenaarioon valitaan kustakin sektorista yksi 

miniskenaario, vaikka joskus hyväksytään tarinaan monen 

vaihtoehdon yhtäaikainen toteutuminen

 Klassikkokirja: Yrjö Seppälä (1984) 84 000 tulevaisuutta



Menetelmä on kehitetty tuotteiden innovoinnissa 

käytetystä morfologinen  matriisi-menetelmästä



Ei ole aina välttämätöntä 

käyttää sanoja



Suomen yliopistolaitos 2020 (Lähde: 

Metodix, Anita Rubin 2014)





Työryhmätyöskentely 1

1. Mistä asiakas on erityisen kiinnostunut demokratian tulevaisuuden

suhteen ? Esittäkää ja perustelkaa kolme tällaista sektoria. 

2. Valitkaa kartoitushorisontti. Onko asiakkaalla visiota tai muuta

tavoitetta ko. sektoreiden suhteen? Onko se mielestänne liian

rajoittava (vrt. kriteeri 5 vs. 6)?

3. Esittäkää kullekin sektorille 2-4 vaihtoehtoista miniskenaariota ja 

jokin fakta joka tukee kunkin miniskenaarion mahdollisuutta

4. Esittäkää 1-3  muuta sektoria, jotka ovat keskeisesti kausaalisessa

suhteessa em. sektoreihin tai avartavat näkökulmaa

5. Esittäkää näille sektoreille 2-4 vaihtoehtoista miniskenaariota ja 

jokin fakta joka tukee kunkin miniskenaarion mahdollisuutta



puitteet

tulevaisuus-

taulukko 2037 A B C D E Yllätys
1.MAAILMAN 

PÄÄONGELM

A

Tuloerot ja työllisyys

-Trump nousi valtaan

Ilmaston

lämpeneminen

- Metaani

purkautuu

Kyber- ym. 

sodat, 

terrorismi

Kansallinen

itsekkyys

- Trump,brexit

Ilmaston 

äkillinen 

kylmenemin

en - Italian  

tuli-vuori 

2. KOTIEN 

ROBOTISOITU

-MINEN

Kotityö- ja 

pehmorobotteja. -On jo

Asiantuntijoina 

toimivat robotit

Jeopardy pelin 

voitto tekoälylle

Kontrolloivat, 

rajoja 

määrittelevät 

robotit –On jo

Ihmisistä 

vapautuvat 

robotit -Robot-

tien oma kieli

Palvelu-

robotit

kielletään ?

3. TYÖELÄMÄ

Robotit hoitavat tylsät 

ja raskaat työt 

Eläkeiän 

poistuminen

Itsenäisen 

työn 

lisääntyminen

Käsityöalat 

säilyvät

?

4. KESKEISET 

ARVOT

Suurten tulojen 

tavoittelu 

Humanistiset ja 

taidearvot

Kestävä 

elämäntapa

Uskonnolliset 

arvot

?

5. 

YHTEISÖLLI-

SYYDEN 

PERUSTA Ydinperhe vahvistuu

Laajennetut 

perheet

Fundamenta-

listiset yhteisöt Erakoitu-minen ?

6. RUOKAILU Tehotuotanto Luomua läheltä

Kloonaus, 

geeniruoka

Hyönteiset ja 

muut ötökät

?

7.PERUSTULO

Korkea perustulo 

valituille 

Matala 

perustulo 

kaikille

Vastikkeellinen

perustulo

kaikille Ei perustuloa

?

8. VAPAUS Vapaus rajoituksista

Ei mielivaltaa, 

tyranniaa

Oikeus 

palveluihin

Tuettu

autonomia

?



Cross-impact analysis
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Tulevaisuuskartan laadintaprosessi ja 
laatukriteerit havainnollistettuina Venäjä-
skenaarioilla



Tulevaisuuksien kartan sisäinen ja ulkoinen 
validiteetti

 Tulevaisuuksien karttaa on tärkeää arvioida 

kokonaisuutena ei vain sen jotain osaa, vaikka 

yksittäisenkin tulevaisuuspolun tunnistamisella on 

arvonsa.

 Kartan sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan 

laadintaprosessin pätevyyttä

 Kartan ulkoisella validiteetilla ymmärretään 

lopputuloksen pätevyyttä. Tähän painotutaan. 



Internal validity



Kuusi ulkoisen validiteetin kriteeriä
 Kriteeri 1 Sellaisten mahdollisten tulevaisuuksien määrä tai 

kattavuus, jotka ovat relevantteja vision suuntaan etenemisen tai 

hyväksyttävään tulevaisuuteen pääsyn kannalta

 Kriteeri 2 Merkittävimmät tai tärkeimmät mahdolliset tulevaisuudet 

on tunnistettu

 Kriteeri 3 Kaikenlaiset kausaalisesti merkittävät faktat on otettu 

huomioon tunnistetuissa tulevaisuuksissa

 Kriteeri 4 Kausaalisesti merkittävät faktat on tehokkaasti tulkittu 

mahdollisimman harvoilla skenaarioilla

 Kriteeri 5 Monenlaiset tulevaisuuksien kartan käyttäjät kykenevät 

ymmärtämään ja käyttämään sitä

 Kriteeri 6 Tulevaisuuksien kartan avainasiakkaat kykenevät 

ymmärtämään ja hyötymään kartasta



Havainnollistuksen lähtökohtia

 Venäjä-skenaarioita on tehty Eduskunnan 

tulevaisuusvaliokunnassa 2006, 2009 ja 2013

 Vuoden 2006 Venäjä-skenaarioita ei tehty pitäen 

mielessä laatukriteereitä, mutta ne tarjoavat 

käytännössä toimivaksi osoittautuneen tavan tulkita ja 

soveltaa laatukriteereitä

 Sopivat mainiosti tälle kurssille, koska demokratia oli 

yksi keskeinen teema
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Kuinka Venäjän 2006-2017 
tulevaisuuskartta syntyi?    

 Muodostettiin Venäjä-ryhmä, johon kuului 

kansanedustajien ohella eri alojen Venäjä-eksperttejä

 Ekspertit  tuottivat lyhyitä papereita Venäjän 

kehityksestä vuoteen 2017

 Paperit ryhmiteltiin todennäköistä kehitystä kuvaaviin 

ja erilaisia kehityspolkuja ennakoiviin

 Kehitettiin skenaariotarinat, jotka yhdensivät erilaiset 

mahdollisuudet johdonmukaisiksi tulevaisuuspoluiksi

 Turvallisisuus, demokratia ja talouskehitys erityisesti 

Pekka Sutelan esittämien lähtökohtien pohjalta nousi 

keskiöön



Työskentelyn peruslogiikka laatukriteerien 
kannalta tarkastellen

 Eksperttien tuottamat paperit olivat yhdistelmiä 

miniskenaarioista (kriteeri 1) ja niiden faktuaalisista 

perusteista (varsin tasapainoisesti kriteerit 3 ja 4)

 Miniskenaariot yhdisteltiin pääskenaarioiksi 

tulevaisuustaululla (kriteeri 2)

 Kansanedustajat olivat selkeä hankkeen tilaaja 

(kriteeri 6), mutta keskeisenä työn asiakkaina olivat 

kuitenkin kaikki suomalaiset ja niitä suunnattiin 

venäjänkielisenä käännöksenä myös Medjejevin 

hallinnolle (kriteeri 5)



1. Sellaisten mahdollisten tulevaisuuksien määrä tai kattavuus, 
jotka ovat relevantteja vision suuntaan etenemisen tai 
hyväksyttävään tulevaisuuteen pääsyn kannalta 

Tähän kriteeriin yhdistetään Venäjä skenaarioiden 

tapauksessa ”miniskenaariot” jotka

 Antavat uskottavia tulkintoja havaituille 

tulevaisuusrelevanteille faktoille

 Edustavat jonkin vaikutusvaltaisen tahon 

ennakointeja tai suunnitelmia ja niiden tulkintoja

 Kiistanalaisia mutta kiintoisia ”WHAT IF…” 

pohdintoja ainakin jonkun heikon signaalin tukemana



Mitä on tulevaisuusrelevantti  tieto?
 Perusteena historiallinen jatkuvuus tai toistuvat 

samanlaiset tilanteet. Sama tilanne tuottaa samojen 

syiden vuoksi samaa (kriteeri 4)

 Perusteena kehityksen suuntaa muuttava tapahtuma/ 

heikko signaali, villikortti (kriteeri 3)

 Perusteena valmius sitoutua ja resurssit toteuttaa 

tahtonsa (joukko, organisaatio, yksilö), suunnitelmat 

(kriteeri 3)

 Perusteena asiaa tuntevan arviot eli asiantuntijatieto, 

mutta kuinka käsitellä taipumusta unohtaa kiusallisia 

asioita tai jopa antaa harhaanjohtavaa tietoa? (kriteeri 3)



Kriteeri 4 Kausaalisesti merkittävät faktat on 
tehokkaasti tulkittu mahdollisimman harvoilla 
trendeillä – selkeimmin väestön ohella 
talous

Päätellään kaikkein olennaisimmat muuttujat ja etsitään 

muuttujat, jotka loogisesti vakuuttavasti tai tilastollisesti 

parhaiten selittävät ne

 Kausaalisuhteet keskeisten muuttujien välillä on osoitettu 

loogisesti 

 Riippuvuus on osoitettu tilastollisin menetelmin mm. siten 

että keskeisten muuttujien varianssi on parhaiten selitetty 

toisilla ennakoinnissa käytetyillä muuttujilla



Miniskenaariot perustuen trendeille tai 
yksittäisille vahvoille  faktoille  vuoden 2006 
Venäjään liittyen

 Väestökehityksen tilastoista johdettu trendi (kriteeri 4). 

Perustelu kahdelle haarautuvalle miniskenaariolle: 

Venäjällä on noin kymmenen vuoden väestöllinen 

etsikkoaika. Kun huoltosuhde noin kymmenen vuoden 

kuluttua nopeasti heikkenee, nykyiset eläkejärjestelyt 

eivät tule riittämään ilman uusia toimia.

 Tuotantoteknologia Venäjällä on jäljessä Länsi-

Euroopasta. Peruste miniskenaariolle: Perässätulijan 

etujen hyväksikäyttö antaa mahdollisuuksia uusimman 

teknologian, tuotteiden ja toimintatapojen 

omaksumiseen.



BKT:n kehitys Venäjällä



OECD:n ja Suomen Pankin toisiaan tukevat 
ennakoinnit monipuolistamisen  
ratkaisevasta merkityksestä Venäjän 
taloudelle

Kuusi miniskenaariota, kolme muuttujaa:

 Energian vientikyky voi joko kasvaa (+) tai vähentyä

(-)

 Talous ja vienti voivat joko monipuolistua (+) tai 

sitten ei (-)

 Monipuolistuminen voi perustua joko uusiin

osaamiseen perustuviin vahvuuksiin tai halvalla

tuottamiseen perinteisillä aloilla

+ Edellä viitattu väestöskenaario ja 60$ barrelihinta

talouden kriisiytymisraja ilman monipuolistumista



Miniskenaariot perustuen vaikutusvaltaisen 
tahon ennakointeihin tai suunnitelmiin

 Venäjän asevoimien suunnitelmat: 

Asevarusteluohjelman tavoitteena on luoda vahvat 

asevoimat, joilla tulee olla kyky samanaikaisesti 

osallistua yhteen globaaliin sotaan, käydä yhtä 

alueellista sotaa sekä useita paikallisia sotia, ns. 1 + 

1 + N periaate. Perustelu miniskenaariolle: 

Todennäköisimmältä vaikuttaa, että Venäjä 

suhtautuu jatkossakin varauksellisesti Naton 

laajentumiseen ja painostaa intressipiiriinsä kuuluvia 

maita pysyttelemään Naton ulkopuolella. 



Venäjän demokratiakehitykseen vaikuttavia 
autoritaarista kehitystä (“Vahvojen vallan Venäjä”, 
Suuret yhtiöt monipuolistamassa taloutta) tukevia 
faktoja vuonna 2006 

 Valtapuolue Yhtenäinen Venäjä on vakiinnuttanut 

asemansa voittamalla selvästi sekä valtiolliset että 

alueelliset vaalit. Yhteiskunnan poliittis-hallinnollinen 

eliitti hakeutuu puolueen jäseniksi.

 Ideologi Vladimir Surkovin mukaan Venäjä sitoutuu 

demokratian universaaleihin arvoihin, mutta toteuttaa 

niitä oman mallinsa pohjalta, Venäjän suurvaltahistorian 

ja identiteetin pohjalta. 

 Venäjä  haluaa torjua ulkoiset vaikutusyritykset ja 

suhtautuu epäluuloisesti ulkopuolisiin. 



Jos kuitenkin kohti eurooppalaista 
demokratiaa (“Mosaiikkivenäjä”)?

 Venäjän perustuslaki vuodelta 1993, 13 artiklassaan, 

selvästi kieltää yhden hallitsevan ja valtion tukeman 

ideologian

 Ensimmäinen varapääministeri Dmitri Medvedev on 

arvostellut Surkovin konseptia ja sanonut että hän 

mieluummin puhuu demokratiasta ilman adjektiivejä. 

 Vastavoimaksi Yhtenäiselle on pyrkimässä 

Oikeudenmukainen Venäjä, joka syntyi Rodinan pohjalta 

2006. Se on tehnyt selväksi myös tukevansa presidentti 

Putinin politiikkaa, mutta arvostelee kovin sanoin 

yhteiskunnan muuta valtaeliittiä.



WHAT IF miniskenaario perustuen 
monitulkintaiseen heikkoon signaaliin

 MONIPUOLISTUVA MOSAIIKKI-VENÄJÄ –

skenaarion kannalta olennainen miniskenaario   

lähtien  Putinin ”kaapissa olevien luurankojen 

poistamisesta”: Taannehtivasti armahdus kaikista 

Tsetseniassa tapahtuneista rikoksista sekä 

nimetyistä selvittämättä jääneistä Tsetseniaan 

liittyvistä rikoksista Venäjällä. Näihin kuuluivat mm. 

Tsetsenian sodan uudelleen käynnistäneet 

kerrostaloräjähdykset.



Kriteeri 2. Merkittävimmät tai tärkeimmät 
tulevaisuuden mahdollisuudet on tunnistettu

Varsinaisten skenaarioiden rakentaminen 

miniskenaarioihin tukeutuen. Tällaisia 

skenaariotarinoita on mielekästä olla 3-4.

Miniskenaarioiden ryhmittely tulevaisuus-

tauluun 
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Kolme keskeistä Venäjän yhteiskunnallisen
kehityksen mahdollisuutta

 “Ylhäältä ohjattu” eteneminen kypsään 

demokratiaan nojautuen toimintaansa 

monialaistaviin suuriin yrityksiin (“Gazprom”, 

vertaa chaebolit Korea , keiretsut Japanissa -

vierasta tanskalaisille, mutta ei suomalaisille )

 Keskiluokan hallitsema erilaisuutta suvaitseva 

avoin talous ja demokratia. Paljon investointeja 

ulkomailta.

 Valtaeliitit turvaavat asemansa ja etuoikeutensa 

vedoten turvallisuusuhkiin ja kansallisiin 

ennakkoluuloihin.



4221.3.2017

Kolme skenaariota



Taloudellinen

kehitys

Yhteiskunnallinen 

kehitys

Energian 

vientikyky +, 

osaamiseen 

perustuva 

moni-

puolistuminen 

Energian 

vientikyky –,

osaamiseen 

perustuva 

moni-

puolistuminen 

Energian 

vientikyky +/-

, ei monipuolis-

tumista tai 

halpatuotantoa 

Suunniteltu kehitys 

nojaten tuotantoaan 

monipuolistaviin 

suuryrityksiin

1. ENERGIA-

OSAAMISELLA 

GLOBAALIKSI 

VAIKUTTAJAK

SI 

Keskiluokan 

hallitsemat kansain-

väliset verkostot

2.SUVAITSEV

A MOSAIIKKI-

VENÄJÄ

Valtaeliitit 

varmistavat 

etuoikeutensa

3. VAHVOJEN 

VALLAN 

VENÄJÄ



Kriteerit 5 ja 6: Tutkimuksen asiakkaat ja 
hyödyntäjät

 Kriteeri 6 eli erityisten asiakkaiden eli 

Tulevaisuusvaliokunnan tarpeet painottuivat 

Venäjä-skenaarioissa enemmän kuin kriteerin 5 

suuren yleisön palvelu.

 Esipuheessa Tulevaisuusvaliokunnan silloinen 

puheenjohtaja Jyrki Katainen  kuitenkin totesi 

Tulevaisuusvaliokunnan Venäjä –skenaarioiden 

tarjoavan osaltaan perusteita valtiojohdon Venäjä-

linjauksille



Kuinka kansanedustajat osallistuivat 
Venäjä-skenaarioiden laadintaan?

 Venäjä-ryhmään osallistuneet ja koko 

tulevaisuusvaliokunta seurasivat ja vaikuttivat 

hankkeeseen sitä tehtäessä.

 Tulevaisuusvaliokunnan toimesta tehtiin vuonna 

2005 matkat Kostamukseen sekä Pietariin ja 

Moskovaan. Valiokuntamatka Moskovaan toistettiin 

syksyllä 2006. 



Opiskelijatöiden arvionnin lähtökohtia 
laatukriteerien osalta

 Keskeinen piirre kriteereissä on, että tulevaisuutta 

kartoitettaessa on mielekästä keskittyä joihinkin 

kriteereihin, jättäen toiset kriteerit vähemmälle.

 Tehdyn tulevaisuuskartan sekä itsearvioinnissa että  

tekemässäni arvioinnissa onnistumista kuvaa 

erityisesti parempi kriteeripareista 1-2, 3-4 ja 5-6. 

Kriteerin 6 osalta olennainen on nimetyn asiakkaan 

arvio

 Luonnollisesti ryhmätöiden arviointi on 

huomattavasti lievempää kuin arvioitaessa 

“todellisia” tulevaisuuden kartoitus-prosesseja 



Oppilastyön arviointi laatukriteereittäin  

keskustellen Seilissä

Opiskelijatyön arviointi asteikolla

0-6

Oma arvio Arvio

Seilissä

1. Kattavasti kehityksen relevantit

mahdollisuudet “miniskenaariot”

2. Olennaisimmat skenaariot

3. Tulevaisuusrelevantit faktat

kattavasti

4. Olennaisimmat ja 

luotettavimmat faktat

5. Monet voivat hyötyä

6. Erityisasiakkaat hyötyvät



Ryhmätyö

1. Pohtikaa sitä, mitä kuudesta  

laatukriteeristä tulette erityisesti 

painottamaan työssänne kuvaten 

painotusta em. asteikolla 0-6

2. Täydentäkää päätöksenne pohjalta 

tulevaisuustaulukkoanne 2-4 sektorilla

3. Tehkää valintoina tulevaisuustaulukosta 

kolme alustavaa skenaariota


