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Päivän ohjelma

9–9.30 Tutustuminen ja virittäytyminen
päivään

9.30–11 Johdatus tulevaisuusohjaukseen ja -
ajatteluun (sisältää harjoituksia) 

11–11.45       Lounastauko

11.45–12.30 Tulevaisuusohjauksen tehtäviä: 
valinnat ja vaihtoehtojen näkeminen

12.30–13.30 Tulevaisuusohjauksen tehtäviä: 
osaamisen tunnistaminen ja 
sanottaminen

13.30–13.45 Tauko

13.45–14.30 Ohjaus prosessina, yhteistyö eri
toimijoiden kanssa, keskustelua tuen
paikoista ja tavoista

14.30–15      Päivän yhteenveto



Tulevaisuusvirittelyä

Mitä juuri nyt tulee mieleesi 

sanasta tulevaisuus? Ajatus, 

tunne, kysymys. Mieti 1–3 sanaa.

Tehdään esittelykierros niin, että 

jokainen sanoo nimensä, mistä 

koulusta on ja oman sanansa.



Tulevaisuuden
tutkimuskeskus

• Pohjoismaiden suurin tulevaisuudentutkimukseen
ja ennakointiin erikoistunut akateeminen
tutkimuslaitos, perustettu 1992

• Toiminta: tutkimus, kehittäminen, koulutus



• Tulevaisuudet maapallon 
kantokyvyn rajoissa

• Kestävä arki

• Tulevaisuustietoinen kulttuuri 
ja oppiminen

• Kulttuurinen ja yhteiskunnallinen 
transformaatio

• Innovaatiot, teknologia ja sosio-
ekologinen muutos

• Strateginen ennakointi ja 
johtaminen

Painopistealueita

Kehittämishankkeet

Koulutukset

Tutkimus, selvitykset

Yhteistyö organisaatioiden 

kanssa



Tulevaisuusajattelu



Tulevaisuudentutkimus

• Tulevaisuudentutkimus on 
tiedonalana luonteeltaan 
poikkitieteellinen 

• Tulevaisuudentutkimus tuo esille, mikä 
on mahdollista, mikä on todennäköistä
ja mikä on toivottavaa tai ei-toivottavaa

• Pyrkimyksenä on vaikuttaa yleiseen 
ajatteluun, arvoihin ja sitä kautta 
päätöksentekoon

• Tulevaisuudentutkimuksen 
perustehtävä on pyrkiä ymmärtämään 
tulevaa kehitystä nykyisyydessä



Tulevaisuusorientaatio 
Suomessa

• Suomi tulevaisuusorientoitunut 
yhteiskunta
- systeeminen läpileikkaavuus (TuV, 
selonteot, strategiat, ennakointi)
- investoinnit, verot, lainsäädäntö, 
vakaus

• Vaikutukset yksilötasolle
- mahdollisuus, oikeus ja velvollisuus 
tulevaisuusajatteluun

• Tulevaisuusorientaatio arvopohjaista
- yksilö aktiivinen toimija yhteisön, 
yhteiskunnan ja ihmiskunnan osana



Tulevaisuus…

• Tulevaisuus ei ole ennustettavissa
- useita vaihtoehtoisia tulevaisuuksia

• Tulevaisuus ei ole ennalta 
määrätty
- mahdollisuuksien pohtiminen

• Voimme vaikuttaa tulevaisuuteen 
teoillamme ja valinnoillamme
- arvojen ja arvokeskustelun 
välttämättömyys



• Ihmisen luontainen ominaisuus  erottaako haaveilu ihmisen 
muista eläimistä?

• Halu tietää tulevasta on inhimillinen tarve  erottaako kyky 
ennakoida ihmisen muista eläimistä?

• Tuottaako kollektiivinen pyrkimys muuttaa maailma 
ennakoitavammaksi vähemmän ennakoitavuutta?

• Milloin tiedetään, ovatko nykyiset valinnat oikeita ja hyviä?

• Otamme jatkuvasti kantaa tulevaisuuteen, joko tietoisesti tai 
tietämättämme.

Miksi ajattelemme tulevaisuutta?



Tulevaisuus voi olla…

Mutta entäs jos 
sittenkin sataa? 
Mikä on 
vaihtoehtoinen 
tulevaisuuden-
suunnitelmani?

Todennäköinen

• Todennäköisesti aurinko nousee huomennakin.

Mahdollinen

• On mahdollista, että huomenna sataa.

Ehdollinen

• “Jos huomenna ei sada, lähdemme retkelle”.

Toivottava

• “Toivonpa, ettei huomenna sataisi…”

Pelottava (vältettävä)

• “mutta pelkään, että sää on kuitenkin huono.”



Suhtautumisia tulevaisuuteen

• Passiivinen: mitä tapahtui?

- havaitaan muutos jälkeenpäin

• Reaktiivinen: kun tapahtuu

- reagoidaan tapahtuvaan muutokseen

• Preaktiivinen: jos tapahtuu

- hahmotetaan useita vaihtoehtoja ja valmistaudutaan niihin

• Proaktiivinen: pannaan tapahtumaan

- toimitaan toivottavan tulevaisuuden saavuttamiseksi

Mukailtu artikkelista: Godet, M., & Roubelat, F. (1996). Creating the future: The use and misuse of 

scenarios. Long Range Planning, 29(2), 164–171.
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• Kyky, taito  voi kehittyä!

• Nähdä ennen näkemättömiä asioita – vaihtaa näkökulmaa 

• Ajattelua toisin – vaihtoehtojen tarkastelu 

• Kyseenalaistaa rajoja, tapoja ja ennakkokäsityksiä, jotta joudutaan 
miettimään ja toteuttamaan uusia ideoita

• Kompleksisten, hämmentävien ja epävarmojen mahdollisuuksien esiin 
kaivamista

• Vaikkemme pysty tietämään juuri mitään varmaa tulevasta, meidän on 
elämänhallinnan syistä tehtävä sitä koskevia oletuksia.

Tulevaisuusajattelu

Anita Rubin (2007) luentomateriaali



• Tulevaisuuden pelko lisää alttiutta 
lyhytjänteisyyteen
 jää tarpeiden ja halujen 
tyydyttämiseen, vastuuta vain itsestä 
ja/tai lähipiiristä
 vähentää harkintaa ja 
pitkäjänteisyyttä
 heikentää elämänhallintaa

• Tulevaisuusajattelu on taitoa 
hahmottaa kokonaisuuksia ja 
vaikutussuhteita sekä kuvitella 
monenlaisia tulevaisuuksia ja arvioida 
niitä 

Miksi tulevaisuusajattelua?



Tulevaisuusväitteitä

15 vuoden päästä…

Käytä leimasinta tai chattia

Toivottavaa Ei-

toivottavaa

1. Korkeakoulututkinto on 50%:lla 25–34 -vuotiaista 
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Tulevaisuusväitteitä

15 vuoden päästä…

Käytä leimasinta tai chattia

Toivottavaa Ei-

toivottavaa

1. Korkeakoulututkinto on 50%:lla 25–34 -vuotiaista 

2. Työssäkäyville laaditaan monivuotinen 

suunnitelma oman osaamisen kehittämiseksi

3. Osaajat tekevät vuodessa töitä 7 kk ja käyttävät 

muun ajan itsensä kehittämiseen ja palautumiseen

4. Yhteistyö-, hyvinvointi- ja tunnetaidot ovat 

oppiaineena



• Päätöksenteon kulmakiviä, joihin luotetaan

• Vaikuttavat siihen, mitä pidämme mahdollisena, todennäköisenä ja 
toivottavana

• Asioita, joita ei usein kyseenalaisteta

• Usein sanoin lausumattomia, osittain tiedostamattomia ja voivat 
sisältää myyttisiäkin aineksia

• Perususkomusten selvittäminen ei ole aina helppoa

• Varottava, etteivät rajoita liikaa ajattelua ja vaihtoehtojen kirjoa

• Filosofiassa: alun perin fundamentaali totuus, varma tieto jostakin, ja 
mille muut uskomukset perustuvat.

Perususkomukset



• Taloudellinen kasvu on Suomessa tärkeä yhteiskunnallinen tavoite

• Tietotekninen kehitys ja leviäminen eri aloille tapahtuu joka 
tapauksessa

• Liikenne on merkittävä kustannustekijä, tulonlähde ja työllistäjä 
yhteiskunnassa

• Kansainväliset ympäristösopimukset vaikuttavat myös Suomen 
liikenteeseen 

• Työ muuttuu epäsäännölliseksi ajallisesti ja paikallisesti

• Suomen väestörakenne jatkaa vanhenemistaan

• Neuvostoliiton olemassaoloa ei mikään horjuta

Perususkomuksia?



• Mikä ei muutu?

• Minkä haluamme säilyvän?

• Muutosten aiheuttaman ahdistuksen käsittelyssä tärkeää miettiä myös 
mikä todennäköisesti ei muutu vaan on pysyvää 

• Muutosten syklit ovat erilaisia

• Esim. todennäköisesti 30 vuoden päästä syömme yhä todennäköisesti 
ruokaa, haluamme olla vuorovaikutuksessa, asumme jossain jne.

Muutoksia ja pysyvyyksiä



Tarkastelutaso

Ohjaajan oma

Ohjattavan

Yhteisötasoja:
- lähipiiri
- yhteiskunta
- maailma

Vaikuttavat tekijät

• tulkintakehikko

• tieto

• uskomukset

• pelot ja toiveet

• itsetuntemus

• toimijuus

Suhde tulevaisuuteen



Pitääkö olla huolissaan?

Muutostekijän taso Muutostekijöitä

Globaali, kansallinen 

(tunnistettava ja huomioitava)

Ilmastonmuutos, matkustus(rajoitukset), (korkeakoulujen) 

koulutustarjonta, demokratia, ihmisoikeudet

Alueellinen, lähiympäristö

(reagoitava ja vaikutettava)

Harrastusmahdollisuudet, asuinympäristö, 

joukkoliikenne(maksut), etäopiskelu 

Henkilökohtainen, läheiset

(suunnattava ja 

tavoiteltava/vältettävä)

Korona, terveys, koulutus, perhesuhteet, harrastukset, 



Tulevaisuusohjaus 
ja tulevaisuustaidot



https://www.youtube.com/watch?v=Do4EOe7hsQk

https://www.youtube.com/watch?v=Do4EOe7hsQk


Tulevaisuusohjaus

• Teoriataustana sosiodynaaminen ohjaus, 
transformatiivinen oppiminen, kriittinen 
reflektio

• Ei valmiita vastauksia: ”tämä on sinulle 
oikea ala”

• Ajattelun herättäjä, prosessi

• Vaihtoehtojen kartoittaminen, näkyväksi 
tekeminen ja kokeilu

• Pois ennakkoasenteista ja stereotypioista

• Henkilökohtaisten merkityksien pohdinta 
ja arviointi

• Proaktiivinen ote oman tulevaisuuden 
pohdintaan



Tulevaisuuteen 
ohjaaminen

• Kaikki ohjaus on 
tulevaisuussuuntautunutta, mutta ei 
välttämättä tulevaisuusohjausta

• Pitkälle tulevaisuuteen ei tehdä 
suunnitelmia, vaan tulevaisuuskuvia
- auttaa tunnistamaan ja tekemään 
nykyhetken valintoja ja  suunnitelmia

• Omat käsityksemme tulevaisuudesta 
vaikuttavat siihen, millaista kuvaa 
välitämme eteenpäin



(Työ)elämäorientaatiota 
ohjaukseen

• Haastetaan ennustava tai jopa 
ennalta määrätty näkemys 
tulevaisuuden työpaikoista tai 
osaamistarpeista

• Tutustuminen alueen työ-, tekemis-
ja vaikuttamismahdollisuuksiin 
 aktiivinen kansalaisuus

• Pyritään luomaan valmiuksia 
luovaan ja epälineaariseen 
ajatteluun

• Ohjauksen näkökulman muutos
yksilöllisestä yhteisölliseen



Mitä tuo ohjaukseen?

• Uusien ammattialojen ja 
osaamisyhdistelmien tunnistaminen, 
näkyväksi tekeminen ja kuvitteleminen

• Tulevaisuusajatteluun herätteleminen 
ja sen tukeminen

• Tietoisuus ja vastuu omista valinnoista 
ja myös valitsematta jättämisestä

• Kokemusten jakaminen, vertaistuki + 
opettajan/ohjaajan tuki

• Monivaiheinen kehitystyö yhdessä 
käyttäjien kanssa (tutkimus + empiria)



• Sitoutuminen ja henkilökohtaisuus
- ohjataan ihmistä, kaikki ohjaavat

• Ohjaajan (ennakko)käsitys ohjattavasta
- kategorisointien ja leimaamisen välttäminen
- lähtökohtien huomioiminen

• Ohjattavien kohtaaminen
- tasapuolinen kohtelu kaikille
- alku usein hankala, erityishuomio siihen

• Ohjaus tulevaan
- ei takerruta nykytilanteeseen - tulevaisuudessa on mahdollisuuksia
kaikille

(Tulevaisuus)ohjauksen sudenkuoppia



Esimerkkejä 
tulevaisuusohjauksesta

• Penryhmäohjausta 8. luokkalaisille

• Tulevaisuusoppitunnit lukiossa OP2-
kurssilla (4 ryhmälle 1x75 min.)

• Opotunnit 9. luokkalaisille yhteishaun 
jälkeen (5x45 min.)

• Miltä tulevaisuus näyttää? -kokonaisuus
9. luokkalaisille

• "Minun oma tulevaisuuteni" -työpaja
lukiolaisille

• Tulevaisuuspäivä yläkoulussa/lukiossa



• Tulevaisuusohjaus on fasilitointia ja prosessi, ei oikean 
vastauksen etsimistä. 

• Oleellista on vahvistaa kykyä nähdä vaihtoehtoisia 
tulevaisuuksia – niin itselle kuin muille

• Pois pelkästä reagoimisesta: pre- ja prokatiivisen asenteen 
kehittäminen 

• Miten voi valita toisin, jos ei ole tietoa vaihtoehdoista tai 
kykyä kuvitella vaihtoehtoja?

• Tulevaisuutta ajatellaan ja tehdään yhdessä!

Yhteenvetoa



Harjoitus: väittämiä 
henkilökohtaisesta 
tulevaisuudesta



Tulevaisuusohjauksen työkirja (2017): https://tulevaisuusohjaus.fi/wp-
content/uploads/2018/05/vaittamia-henkkohtaisesta-tulevaisuudesta.pdf

https://tulevaisuusohjaus.fi/wp-content/uploads/2018/05/vaittamia-henkkohtaisesta-tulevaisuudesta.pdf


• Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan vs. miten 
osaamista tulevaisuudessa hankitaan

• Ratkaistavana kysymyksiä, joita ei vielä osata kysyä

• Tulevaisuusosaaminen kansalaistaitona
- tarvitaan sekä nykyisyyden että tulevaisuuden tarpeisiin
- universaalit tulevaisuustaidot (vrt. luku- ja kirjoitustaito)
- tarvitaan tulevaisuuden omistajuuteen: kaikilla oikeus, 
mahdollisuus ja velvollisuus tulevaisuuden tekemiseen

Tulevaisuuden taidot ja tulevaisuustaidot



Tulevaisuustaidot

• Mahdollisten tulevaisuuksien ja pitkän 
aikavälin muutoksien hahmottaminen

• Omien valintojen pohtiminen: mitä 
vaihtoehtoja ne avaavat tai sulkevat pois

• Tulevaisuustaitoja: 
- mahdollisten tulevaisuuksien 
hahmottaminen
- systeeminen ajattelu
- kriittinen ajattelu
- proaktiivisuus, vastuullisuus
- ei-lineaarinen ajattelu ja luovuus
- reflektiotaidot, arvoreflektio



Tulevaisuustaidot koostuvat seuraavista tiedollisista, emotionaalisista ja toiminnallisista ulottuvuuksista:

• Moninaisten tulevaisuuksien hahmottaminen: erilaisten mahdollisten tulevaisuuden tilojen kuvittelu ennakko-
oletuksia ja loogista ajattelua haastaen.

• Systeeminen ajattelu ja käsitys kompleksisuudesta: kyky tunnistaa erilaisten systeemien vaikutussuhteita ja 
säännönmukaisuuksia sekä niiden muutoksia.

• Aikakäsitysten tunnistaminen ja oman aikaperspektiivin laajentaminen: ymmärrys menneisyyden, nykyisyyden 
ja tulevaisuuden keskinäisestä suhteesta ja kyky hahmottaa pitkällä aikavälillä tapahtuvaa muutosta.

• Kriittinen ajattelu: taito arvioida menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta koskevia käsityksiä sekä niiden 
taustaoletuksia ja muodostumista.

• Luova ajattelu: mielikuvituksen käyttö omien tulevaisuutta koskevien ennakko-oletusten ja uskomusten ylittämisessä 
ja kuvittelun rajojen laajentaminen.

• Proaktiivinen ja vastuullinen toiminta: ymmärrys yksilöllisestä ja yhteisöllisestä vastuusta nykyhetkeen ja 
tulevaisuuteen liittyen, kyky perusteltujen arvovalintojen tekemiseen ja tulevaisuuteen vaikuttaminen toiminnalla.

• Epävarmuuden hyväksyminen: taito suunnata ajattelua ja toimintaa avoimeen tulevaisuuteen ilman varmuutta 
niiden seurauksista.

• Itse- ja arvoreflektio sekä oman tulevaisuussuhteen tunnistaminen: kyky omien arvojen, oman maailmankuvan ja 
tulevaisuudenkuvan sekä tulevaisuutta koskevien tunteiden tunnistamiseen ja arviointiin.

Tulevaisuustaidot



Tarve tulevaisuustaidoille

• Tasavertaiset mahdollisuudet ja kyvyt 
kaikille osallistua tulevaisuuden 
tekemiseen

• Yhteiskunnallisesti ja globaalisti 
kestävän tulevaisuuden rakentaminen

• Proaktiivinen kansalaisuus, osallisuus 
ja kyky yhteisten asioiden hoitamiseen

• Tulevaisuususko, näköalattomuuden 
vähentäminen

• Tulevaisuuden yhteiskuntien 
rakentajille ja globaalien haasteiden 
ratkaisijoille tarvitaan taitoja, jotka eivät 
vielä tiedossa



Miten tehdään?

• abstraktin hahmottaminen konkreettisella 
toiminnalla: tekemällä ja kokemalla, 
vuorovaikutuksessa muiden kanssa

• luovuutta ja kriittistä ajattelua tukevat
menetelmät: taidelähtöiset menetelmät

• systeemistä ajattelua tukevat
menetelmät: simulaatiot, pelit

• reflektiota ja toimijuutta tukevat
menetelmät: itseanalyysi, vertaisarviointi

• vertaisoppiminen ja –jakaminen, yhdessä
kuvittelu ja yhteiskehittäiminen

• opettajat ja ohjaajat fasilitoijina ja
mahdollistajina



1. Tulevaisuuden jäsentäminen 
tulevaisuustaitojen avulla

2. Tulevaisuussuhteen ja -uskon 
voimistaminen itsessä ja muissa

3. Aktiivinen kansalaisuus ja 
proaktiivisuus kaikkien taitoina

4. Tulevaisuus ei tapahdu itsestään 
- sitä tehdään koko ajan

Yhteenvetoa



Lounastauko



Valinnat ja 
vaihtoehtojen 
näkeminen



• Päätöksenteko alkaa valintatilanteesta

• Vaikuttimina ajatukset tulevaisuudesta 
(mikä on mahdollista, mihin on 
mahdollista vaikuttaa) 

• Asennoitumismalleja passiivisesta 
proaktiiviseen

• Ilman spekulointikykyä olisimme 
rajoittuneita nykyhetkeen ja 
menneisyyteen

• Tulevaisuus ei ole menneen maailman 
todisteissa, vaan päättelyssämme

• Odotukset vaikuttavat valintojen 
tekemiseen

Valinnat ja päätöksenteko



• Tulevaisuuden epävarmuuden hyväksyminen: turhautumista, 
sopeutumista, joustavuutta, suunnittelua, ajelehtimista, vaikuttamista?

• Tulevaisuutta koskeva päätöksenteko sisältää sekä tietoisia että 
tiedostamattomia osia: informaatio, tunteet, näkemyksellisyys, intuitio

• Dynaamisen ohjauksen mallit: prosessimaisuus, reflektio, vertaisuus, 
kuvittelu/luovuus, jakaminen

• Miten tulevaisuusajattelua voi kehittää? luovan ja kriittisen ajattelun 
kehittäminen ennakoinnin ja hallinnan sijaan

• Kyky kyseenalaistaa sekä omia uskomuksia että vallitsevia systeemejä

Valinnat ja tulevaisuusohjaus



• Nuorisobarometri (2019): 70 % vastaa saaneensa riittävästi 
ohjausta uravalintoihin. Korkeakouluissa opiskelevista löytyi joukko, jotka eivät 
olleen tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen

• Lähes puolet opiskelijoista kokee ammatinvalinnan stressaavaksi ja joka 
kolmas suorastaan pelottavaksi

• Jo perusasteella tulisi vaikuttaa nuorten mielikuviin eri ammateista ja niiden 
jakautumisesta sukupuolen mukaan, ja nuorille tulisi jakaa tietoa myös 
sukupuolittumisesta, siihen vaikuttavista tekijöistä ja sen seurauksista

• Nuorten ajatukset pitäisi saada käännettyä pois ”lopullisesta” ja ”oikeasta” 
valinnasta - teemme elämämme aikana useita valintoja!

• Jatkokoulutukseen hakeutumisesta, ohjaustarpeista, keskeyttämissyistä ja 
oppivelvollisuuden laajentamisesta tehty kartoitus: Murto, Virve (2021) 
Osaamismatkalla-hankkeen alkuselvitys. https://osaamismatkalla.fi/wp-
content/uploads/2021/03/Osaamismatkalla_alkukartoitus.pdf

Koulutusvalinnan ohjaaminen?

https://osaamismatkalla.fi/wp-content/uploads/2021/03/Osaamismatkalla_alkukartoitus.pdf


• Nuoret uskovat tekevänsä valinnan itse, 
vaikka valintaan vaikuttaa moni tekijä 

• Koulutuksen suunnittelu, hallinto ja käytäntö 
on rakentunut ideaalivalitsijan ajatukselle

• Ideaalivalitsija tekee optimaalisen 
rationaalisen valinnan pääomansa ja 
saamansa tiedon pohjalta ja sulahtaa
sujuvasti opintoputken läpi

• Nuoren valinta ei aina perustu tietoon eikä sitä 
tehdä rationaalisesti – valinta tehdään 
tietyissä olosuhteissa.

• Koulutuspoliittisessa suunnittelussa ja 
koulutuksen käytännön toteutuksessa tulisi 
tunnistaa paremmin koulutusvalintoihin 
vaikuttavat seikat

Ideaalivalitsijan 
prototyyppi?



Myytit myttyyn! Uskomuksia ja oletuksia 
koulutus- ja uravalinnoista: Isona sinusta tulee 
sinä

Tasa-arvon mallimaassa jokainen 
voi valita vapaasti mitä opiskelee 
vai opiskeleeko mitään. Vai voiko?

Koulutusvalinnan tekemiseen ja 
kouluttautumiseen vaikuttaa moni 
seikka, mutta kuinka tietoisia me 
olemme tästä?

Tässä videossa tartutaan vapaan 
valinnan myyttiä sarvista.



• Koulutusvalintoihin vaikuttavat monet 
taustatekijät kuten vanhempien 
koulutustausta, kaverien valinnat, 
sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset erot, 
oletukset ja toiveet, ikä ja sukupuoli.

• Valintoja ei tehdä tyhjiössä, kuten ei 
ohjaustakaan 

• Usein valitaan sen mukaan mikä on itselle jo 
tuttua tai mielikuviin perustuen 

• Myös sattumalla ja alueellisella sijainnilla on 
merkitystä

• Miten tarjota moninaisempia 
samaistumispintoja ja faktatietoa mielikuvien 
tilalle?

Koulutusvalintoihin vaikuttavia tekijöitä



Keskustelukysymyksiä:

• Millaisiin koulutusvalintaan liittyviin mielipiteisiin, 
ajatuksiin tai oletuksiin olet törmännyt: 
kaverien, vanhempien, opettajien, ohjaajien tai muiden 
aikuisten taholta?

• Millaiset asiat vaikuttavat omaan koulutusvalintaasi? 
Listaa. Mitä muita koulutusvalintaan vaikuttavia 
asioita tiedät (vaikka ne eivät koskisikaan sinua)?



Esimerkki jatkokysymyksistä

• Nämä kaksi seuraavaa kysymystä voi olla hyvä tehdä sovelluksella, joka 
mahdollistaa anonyymin osallistumisen. Esim. Mentimeter,
Flinga, AnswerGarden.

• Onko koulutushaaveitasi joskus kyseenalaistettu? Jos, niin missä tai 
kenen toimesta? Vastausvaihtoehtoja: a) koulussa b) opettajan tai ohjaajan 
toimesta c) kotona d) kaverien toimesta e) jonkun muun toimesta?

• Miksi koulutushaaveitasi on kyseenalaistettu? Vastausvaihtoehtoja: a) 
koska suvustani kukaan muu ei ole kouluttautunut alalle b) koska minun ei 
ajatella pärjäävän alalla c) sukupuoleni takia d) muun taustaani 
tai ominaisuuksiini liittyvän syyn takia e) jonkin muun syyn takia?



Yhden lukion vastauksen tulokset 

(koulutus keväällä 2022)



Yhden lukion vastauksen tulokset 

(koulutus keväällä 2022)



• Potentiaalipolku.fi on pelinomainen sovellus, joka soveltuu 
erityisesti yläkoulujen ja toisen asteen (ammatilliset 
oppilaitokset ja lukiot) opiskelijoiden uraohjaukseen.

• Sovelluksen tavoitteena on kannustaa opiskelijaa 
pohtimaan omaa tulevaisuutta ja omiin uravalintoihin 
vaikuttavia tekijöitä sekä rohkaista opiskelijaa tekemään 
itselle sopivia valintoja.

• Lisäksi sovelluksessa esitetyt väittämät auttavat 
opiskelijaa tunnistamaan koulutuksiin ja työelämään liittyviä 
oletuksia sekä niiden vaikutuksia oman tulevaisuuden 
suunnitteluun.

• Sovellus on maksuton ja selaimessa toimiva

• Potentiaalipolulla käyttäjä vastaa itsenäisesti 30 väittämään

• www.potentiaalipolku.fi

Mikä on Potentiaalipolku?

http://www.potentiaalipolku.fi/


Väitteitä valinnasta

• Valinta koskee tulevaisuutta - taustalla toiveet, odotukset, pelot ja 

halut

• Valintaa vaikeuttavat ristiriitaiset viestit ja muutos

• Valintaa ei voi tehdä tyhjiössä (arvot, oletukset, normit ohjaamassa)

• Valintaa ohjaa kiinnostus: 

1) koulutukseen itseensä (uuden oppiminen) 

2) koulutukseen suhteessa muuhun (työ, status) 

3) ideaan tai ideoihin, jotka koulutus välittää mieleemme

• Valinta on mahdollisuus vaikuttaa omaan tulevaisuuteen

(Marko Ahvenainen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus)



Mistä tietää mitä valita?

• Jos et valitse itse, maailma valitsee 
puolestasi
-> harmittaako enemmän ’väärä’ vs. muiden 
valinta?

• Suuresta osasta tämän päivän osaamisista, 
töistä ja ammateista ei oltu kuultukaan 20 
vuotta sitten -> ei nyt tarvitse tietää mitä 
tekee 40-vuotiaana

• Mitä maailmasta puuttuu, mitä tarvitaan? 
Voiko jotain tehdä toisin kuin nyt?

• Elämässä saa ja pitää valita jotain vähän 
väliä, eikä tärkeimpiä asioita edes voi valita

Kuva: Pirita Männikkö, Future Camp 2014



Harjoitus: mitä haluan 
tehdä maailmassa



• Paperin keskelle laitetaan asia, mitä haluaa tehdä maailmassa tai jota haluaa 
edistää (tämän miettimiseen kannattaa käyttää aikaa. Toisaalta ei pidä ajatella, 
että tämän asian pitäisi olla aina se, mitä haluaa tehdä).

• Sen jälkeen lähdetään miettimään millaiset 
tekemiset/harrastukset/osaamiset/ammattialat liittyvät keskelle kirjoitettuun 
tavoitteeseen. Eli minkä eri alueiden kautta asiaa voi edistää tai toteuttaa?

• Asiaa voi hahmottaa myös nimeämällä ensi eri toimintakenttiä ja sen jälleen 
konkreettisia tekemisiä niissä (seuraavassa esimerkkidiassa lihavoidut sanat 
kuten hyvinvointi, auttaminen, kulttuuri). 

• Tehtävän tarkoituksena on kääntää katse tietystä koulutuksesta tai ammatista 
siihen, mitä ihminen tavoittelee ko. koulutuksen kautta. Samalla tulee 
näkyväksi, että itselle tärkeää asiaa voi päästä tekemään ja edistämään hyvin 
monella eri tavalla. Eli esim. jos terveyden edistäminen on tärkeää, lääkärin 
ammatti ei ole ainoa vaihtoehto.

• Kehittää myös systeemiajattelua!

Ohjeistus



MITÄ HALUAN TEHDÄ MAAILMASSA? 
(esimerkki)

Haluan edistää

terveyttä

Hoitoala

Hyvinvointi

hoitaja, lääkäri, 

terapeutti

matkailuyrittäjä

Ruoka

Auttaminen

Hoitoteknologia

tilasuunnittelija

Kulttuuri

läheisten auttaminen

kriisityö lähellä ja 

kaukana
järjestöaktiivisuus

kulttuurituottaja

virtuaalivalmentaja

mielivalmentaja luottamustehtävät, 

politiikka

hoivamatkailu
tukihenkilötoiminta

Asuminen

älykotisuunnittelija

rakentaminen

robottikouluttaja

logistiikkasuunnittelu

ravitsemusasiantuntija

lähiruokakoordinaattori

apuvälineet, 

tietojärjestelmät

viherosaaminen

nanolääkkeet

terveyslobbaaja

yksinkertaistaja

luonnollistaja

opettaja, ohjaaja

tutkija, laborantti

farmaseutti

implantit, varaosat



Tulevaisuuden 
työelämä ja osaamiset



Visio ja todellisuus?

https://publicdomainreview.org/collections

/france-in-the-year-2000-1899-1910/

http://fortune.com/2016/11/14/jd-china-

drone-delivery-singles-day/

1910-luvulla 2010-luvulla

https://publicdomainreview.org/collections/france-in-the-year-2000-1899-1910/
http://fortune.com/2016/11/14/jd-china-drone-delivery-singles-day/


Maailma muuttuu, mutta miten?

Katy Scott: Did You Know (Shift Happens) - 2018 Remix

https://www.youtube.com/watch?v=TwtS6Jy3ll8&t


• Muutos siihen miten työtä tehdään, kenelle ja miksi?

• Automatisaatio, robotisaatio, keinoäly, digitaaliset alustat 
muokkaavat eri aloja – eri tavoin!

• Fyysisen ja digitaalisen maailman integraatio: tarvittavat 
taidot?

• Mikä on työn merkitys ja miksi työtä tehdään (arvot, 
ekologisuus ja eettisyys)? 

• Työn silppuuntuminen, monia eri tapoja saada 
toimeentulo. 

• Myös uudenlaisia turvaverkkoja tarvitaan! 

Mitä tämä tarkoittaa?



Tulevaisuuden työelämä?

• Kolmasosa Suomen työpaikoista 

korvautuu tietokoneilla ja muulla 

automatisoinnilla

• Kulttuuri ja luovat alat ovat Euroopan 

kolmanneksi suurin työllistäjä

• Osa korkeaa osaamista vaativista töistä 

voidaan ulkoistaa tekoälylle

• Mitkä ovat niitä töitä, joita tehdään 

perinteisen rahatalouden ulkopuolella ja 

miten se saadaan näkyväksi?

Lähde: Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa 

”Jaettu ymmärrys työn murroksesta” 2017



Lähde: Osaaminen 2035. OPH Raportit ja selvitykset 2019:3.



 Millä tavalla esim. digitalisaatio muuttaa tiettyä 
alaa/työtä/työn tekemisen tapaa/tarvittavia osaamisia?

 Katseen kääntäminen ammatista ja tutkintonimikkeestä 
osaamiseen ja taitoihin!

 Kenen ja millainen osaaminen tunnistetaan?

 Mihin kaikkeen osaamista voi käyttää ja yhdistää?

 Alojen välinen yhteistyö: törmäyttäminen?

 Miten ohjaus tukee tätä? Muodostaako se prosessin?

Esimerkiksi…



• Työn käsitteet ja sanasto ovat syntyneet teollisen työn 
aikakaudella

• Kouluttaako nykyinen koulutusjärjestelmämme oppilaita teollisen 
työn aikakauden työhön vai nykyiseen tai jopa tulevaisuuden 
työelämään?

• Ohjaako opinto-ohjaus oppilaita tämän hetken ammatteihin ja 
niissä tarvittaviin taitoihin vai tulevaisuuden mahdollisiin 
ammatteihin ja työn tekemisen tapoihin?

• Mitä tulevaisuuden työelämään valmistavia elementtejä 
tutkintovaatimuksissa ja opetuksessa on?

• Miten yhteiskunta ja koulutus huolehtivat niistä, jotka eivät halua 
tai kykene muutokseen ja elinikäiseen oppimiseen? Miten pitää 
kaikki mukana?

Pohdittavaa



Muutokset työelämään 
ja koulutukseen

• Keskiöön nousevat osaamiset ja 
niiden uudenlaiset yhdistelmät yli 
koulutusalojen

• Formaalin koulutuksen ulkopuolella 
hankitun osaamisen tunnistaminen 
ja hyödyntäminen 

• Osaamisidentiteetti, koulutus ja 
uuden oppiminen ovat kriittisin keino 
työn murroksessa luovimiselle 



Harjoitus: Tulevaisuuden 
osaamisia ja työtehtäviä



Passi & Ripatti -videot tulevaisuuden 
ammateista: marjastus- ja sienestyssetäopas

Passi & Ripatti -videot 

tulevaisuuden ammateista: 

https://youtu.be/AvJMMpAfmIs

https://youtu.be/AvJMMpAfmIs


Tehtäviä tulevaisuudessa?
Robottiturvallisuuden tarkastaja ● robottityönjohtaja ● robottikouluttaja ●
robottityön suunnittelija ● robottienergia-avustaja ● robottivalmistuksen 
tarkastaja ● tavaran-lähettäjä ja -kulunvalvoja ja -huolija ● tavararobottien ja 
tavaroiden pelastaja ● joukkoistuskuljetuksen valvoja ● 3D-tulostaja, -
tuunaaja ja -lähivalmistaja ● tavarastailisti ● raaka-ainekonsultti ●
kiinteistövalvomomestari ● robottirakennusmateriaalisäätäjä ●
robottirakennusmestari, -arkkitehti ja -valvoja ● kunnossapitokauko-ohjaaja ●
robottiliikenteen "fleet manager” ● 3D-mittaaja ja mallintaja ● tavarastylisti ●
kaupunki-viljelijä ● aineenvaihdunta-analyytikko ● etäkokki ● off-grid -
huoltotarkastaja ● nano-kuituinsinööri ● rakentajarobottiasentaja ja -ohjaaja 
● peukutusmanageri ● alustalobbari ● mainekauppias ● kyberturvamies ●
IoT-riskianalyytikko ● robottivakuutusarvioija ● robottikenttähuoltaja ●
viranomaisfasilitoija ● lähipalvelunvälittäjä ● mikrovakuuttaja 
● omavaraiskonsultti ● diagnostiikkavalmentaja ● implanttiasentaja ●
biosalapoliisi ● proteesinsäätäjä ● AI-psykologi ● etäoppimismentori ●
virtuaalisomistaja ● VR-tapah-tumakoordinaattori ● joukkoistusrekrytoija ●
vertaistyön moderaattori ● motivaatio-suunnittelija ● koheesiomanageri ●
tarpeenetsijä/logoterapeutti ● heimopäällikkö ● hallinnon pelillistäjä ● …

Lähde: Linturi, Risto & Kuusi, Osmo (2018) 



• Millaisista osaamista tarvitaan näissä tehtävissä:
- biosalapoliisi
- robottityönjohtaja
- AI-psykologi
- kaupunkiviljelijä
- virtuaalisomistaja

• Kirjaa tarralapuille niin monta osaamista kuin keksit ainakin 3 
tehtävään liittyen

• Vie laput valitsemiesi tehtävien kohdalle

• Aikaa n. 5 minuuttia

• Tehtävän voi tehdä virtuaalisesti esim. Flingalla.

Harjoitus: tulevaisuuden osaamisia



Osaamisidentiteetti



https://youtu.be/42E3v5ef4s4

Osaamispolkuja tulevaisuuteen -hanke (OSATA): www.osata.fi

Video: Osaamisen aika (2019, 5:34)

https://youtu.be/42E3v5ef4s4
http://www.osata.fi/


• Tunnistaako ja tunnustaako yhteiskuntamme kaikkien 
osaamisen? Hyödynnetäänkö sitä?

• Sääntöuskovaisuus vs. luoviminen

• Myös sellaisen osaamisen huomaaminen, joka ei ole meille 
ennestään tuttua: osaammeko kysyä oikeita kysymyksiä? 
Halutaanko meille antaa vastauksia?

• Suljemmeko ulos vai kutsummeko aidosti mukaan?

• Suomessa ikäluokkien pieneneminen on kansantaloudellinen 
avainkysymys

Kaikkien osaaminen käyttöön



• Mitä osaan?

• Mistä olen kiinnostunut?

• Missä olen hyvä?

• Mistä olen hankkinut 
osaamista tai mistä voin 
hankkia sitä lisää?

• Mitä osaamista tarvitsen

• Miten sanoitan osaamiseni?

• Mitä haluan oppia? 

• Miten opin? 

Osaamisidentiteetti
• Kehittyy läpi elämän

• Samaa osaamista voi 
tarvita eri ammateissa ja 
tehtävissä

• Osaamisen 
tunnistamista ja 
sanoittamista voi ja 
pitää opetella

• Osaamisten näkeminen 
mahdollisuuksina ja 
uusissa yhteyksissä

Lisätietoa ja julkaisuja, OSATA-hanke: https://osata.fi/material/julkaisut/

https://osata.fi/material/julkaisut/


Sampo-materiaalipankki: https://osaamismatkalla.fi/sampo 

• Osaamisidentiteetti ja roolit

• Ammatillisen osaamisen käsi

• Osaamisen mindmap

• Vahvuuksien tunnistaminen 

• Eri työtehtävät – eri osaamisvaatimukset

• Tulevaisuuden osaamiset

• Lisäksi voimavara- ja elämänhallintatehtäviä mm. 
Osaan ja innostun työstäni, Ajankäyttökello, Työn voimavarat ja vaatimukset

Lisäksi:

• Sitra/Osaamisen tunnistaminen: https://www.sitra.fi/hankkeet/osaaminen-nakyviin/

• Sitra/Tulevaisuustaajuus: https://www.sitra.fi/hankkeet/tulevaisuustaajuus/

Harjoituksia osaamisen tunnistamiseen 
ja sanoittamiseen

https://osaamismatkalla.fi/sampo
https://osata.fi/wp-content/uploads/2018/08/OSATA_Sampo_Osaamisidentiteetti.pdf
https://osata.fi/wp-content/uploads/2018/08/OSATA_Sampo_Osaamisenk%C3%A4si.pdf
https://osata.fi/wp-content/uploads/2018/09/OSATA_Sampo_Mindmap.pdf
https://osata.fi/wp-content/uploads/2019/08/OSATA_Sampo_vahvuudet.pdf
https://osata.fi/wp-content/uploads/2018/08/OSATA_Sampo_Osaamisvaatimukset.pdf
https://tulevaisuusohjaus.fi/wp-content/uploads/2018/05/tulevaisuuden-osaamiset.pdf
https://osata.fi/wp-content/uploads/2019/08/OSATA_Sampo_nelikentt%C3%A4.pdf
https://osata.fi/wp-content/uploads/2019/08/OSATA_Sampo_ajank%C3%A4ytt%C3%B6kello.pdf
https://osata.fi/wp-content/uploads/2019/08/OSATA_Sampo_voimavarat.pdf
https://www.sitra.fi/hankkeet/osaaminen-nakyviin/
https://www.sitra.fi/hankkeet/tulevaisuustaajuus/


Keskeistä osaamisidentiteettiajattelussa

• Katse ammateista osaamisiin

• Osaamista kertyy koko ajan ja erilaisista yhteyksistä: tämän 

tunnistaminen ja hyödyntäminen

• Formaalin koulutuksen ulkopuolinen osaaminen = erilaiset osaajat 

ja osaaminen näkyväksi

• Osaamisidentiteetti vahvistuu vuorovaikutuksessa: 

vertaisoppimisen ja yhdessä tekemisen merkitys

• Yleistaitojen merkitys koulutuksen vahvistajana 

• Kaikki ja kaikkien osaaminen käyttöön



MILLAISIA TEHTÄVIÄ JA MITKÄ YHTÄ AIKAA?

Pohjakoulutus:

ajoneuvoasentaja/

mekaanikko

Toimintakenttä

Muita tekemisen tehtäviä

veneet, vesiskootterit, 

laivat, lossit

ajojärjestelijä+

huoltosuunnittelija

Palvelutehtäviä

Hallinto

Luottamustehtävät

Logistiikka

ahtaaja/satamatyö

huoltopalvelumyyjä

lobbaaja

koneenkuljettaja (satama, 

tehdas, kaivos, metsä, 

porauslautta)

virtuaaliasentaja

prosessin/koneen

valvoja+huoltaja

luottamusmies, 

edunvalvonta

kokoonpanija (esim. akut, 

hissit, junat, lennokit)
ajoneuvo-, kuljetin-, lennokki-, 

robotti-, työkonemyyjä

Koulutus ja 

kehittäminen

vetymoottorin testaaja ajo-opettaja, 

valmentaja

robottikouluttaja

opettaja, rehtori, 

tutkija

liikkuvan kirjaston, terveys-

tai katsastusaseman,  

kaupan kuljettaja, taksin

tai autonkuljettaja

ajoneuvojen

tekoälytestaaja

apuvälineet,robotit

tietojärjestelmät, 

tekoäly, simulaattorit tekninen lautakunta, kunta-

tai maakuntahallinto, 

kansanedustaja, ministeri, 

presidentti

itseohjautuvat ja 3D-

tulostetut kulkuneuvot, 

robotiikka, tekoäly

kehittäjä, 

keksijä

Johanna Ollila/Turun yliopisto 2019

moottoriurheilu

autot, rekat, 

moottoripyörät, 

mopot

työkoneet, 

kaivoslaitteet, 

sotilasajoneuvot

kuljettimet, hissit, 

liukuportaat, 

kokoonpanolinjat

lentokoneet, lennokit, 

helikopterit, raketit, 

satelliitit, tutkat

maahantuoja

katsastaja

huolto/korjaamopäällikkö

varaosavastaava

laadunvalvoja

kouluttaja, 

työpaikkaohjaaja

toimitusjohtaja

vakuutustarkastaja

peli/simulaatio-

kehittäjä

lennokinohjaaja, 

robottiliikenteen

valvoja

yrittäjä

museoautojen

(polttomoottori) 

käyttötuki
lavaste-, efekti-, 

telineasentaja tai -

suunnittelija

itseohjautuvien

autojen edunvalvoja

kilpa-ajaja



OSAAMISIA: ajoneuvoasentaja/mekaanikko

• sorminäppäryys

• materiaalin 'taju'

• ongelmanratkaisu

• looginen ajattelu

• työturvallisuus

• mekaniikkaosaaminen

• toimintaperiaatteiden ymmärrys ja uusien 

oppiminen

• keskittymiskyky

• hyvä muisti

• järjestelmällisyys

• käytännöllisyys

• koneiden käyttö ja hallinta

• tekemällä oppiminen

• kiinnostus ja osaamisen siirto (autot, 

koneet, laitteet, mekaniikka)

• kielitaito

• yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

• oma-aloitteisuus

• koneiden ja laitteiden tuntemus

• kyky itsenäiseen työskentelyyn

• matemaattiset taidot

• tarkkuus

• mitä muita?



Mahdollisia osaamisyhdistelmiä työuran 
aikana: ajoneuvoasentaja/mekaanikko

• Kokki/tarjoilija/hotelliyrittäjä + hiihtohissit, muut koneet ja 

laitteet kunnossapito

• Moottorikelkka/mönkijäsafarit/carting + kirjanpito, myynti, 

johtaminen, markkinointi

• Myyjä+ huoltotyöt, korjaukset, tilaukset + varastonhoito, 

logistiikka



Osaamisen 
kehittäminen

• Elämäntilanteiden ja 
kiinnostuksen mukaan

• Henkisen ja fyysisen 
hyvinvoinnin ehdoilla

 Robotit ja tekoäly 
työkavereina

• Mahdollisuuksien näkeminen 
yllättävissä tilanteissa 

 kuvittelu ja unelmointi aina 
mukana
 uteliaisuus ja uuden 
huomaaminen

The Ekso EVO vest, Ekso Bionics



Työelämätaitojen kehittyminen

Pienryhmäkeskustelu n. 10 min. 

Miten siirrettävien taitojen kehittyminen huomioidaan omassa 
oppilaitoksessa ja työssä? (esim. ammatillisessa elinikäisen oppimisen 
avaintaidot)

Miten näkyy omassa (ohjaus)työssä (esim. HOPS ja HOKS) miten saan 
opiskelijan/ohjattavan sanoittamaan omia osaamisiaan? 

Valitkaa ryhmästänne yksi, joka esittelee muutaman keskeisen ajatuksen 
keskustelustanne. 



Tulevaisuusohjaus 
prosessina ja 
yhteistyönä



• Aloitus 7. luokalla, jatkuu läpi yläkoulun ja siitä eteenpäin

• Voi edetä pienin askelin: harjoitus siellä, toinen täällä 

• Tai ‘sykäyksittäin’: tulevaisuuspäivä- tai leiri, työpaja tms.

• Vaiheittaisuus tuo tulevaisuutta ja valintaa lähemmäksi pikkuhiljaa: 
ajattelun herättely ja kypsyttely 

• Idea: lähestytään valinnanpaikkoja (valinnaisaineet, yhteishaku) jo 
kauempaa kun tilanne ei ole akuutti (esim. yhteishakua 8. luokan 
keväällä)

• Kokemuksia: tulevaisuus kiinnostaa ja koska sitä ei ‘omista’ kukaan, se 
voi saada porukan hyvin mukaan pohtimaan ja keskustelemaan

• Harjoituksten aktivoiva vaikutus voi yllättää positiivisesti :)

Missä ja milloin – kokemuksia matkalta



• Hahmottele nykyisen tai kuvitteellisen ohjattavasi/opiskelijasi ohjauksen
tulevaisuutta: missä, milloin ja keneltä hän saa ohjausta seuraavan 5 
vuoden aikana? 

• Voit käyttää esim. aikajanaa, mielle/verkostokarttaa, kuvitusta tai muuta
sopivaa materiaalia

• Hae sopivaa materiaalia ja lähde ideoimaan

• Aikaa n. 20 minuuttia

Harjoitus



• Omia kokemuksia tulevaisuusohjauksesta ja/tai prosessimaisuudesta?

• Mitkä asiat edistävät ja mitkä estävät yhteiskehittämistä?

• Mitä asioita suunnittelette ja kehitätte yhdessä ja miten?

Keskustelua



Tehtäviä ja työkaluja



www.tulevaisuusohjaus.fi



• Simulaatiot: valintojen harjoittelu, 
vaihtoehtojen näkeminen

• Tulevaisuuskartta: mitkä askeleet 
tarvitaan toivotun tulevaisuuden 
saavuttamiseksi?

• Taitobingo, osaamisen käsi, mind
map: mistä osaamista hankitaan, miten 
sitä sanoitetaan, mitä osaamista 
tulevaisuudessa tarvitaan

• Väittämiä tulevaisuudesta: ajattelun 
suuntaaminen tulevaisuuteen ja 
muutoksista keskustelu

• Tulevaisuuden ammatit ja 
ammattiminä: miten työ muuttuu? Mitä 
haluaisin tehdä?

• Valinnat ja arvot: miten teen valintani 
ja mikä niitä ohjaa?

• Tulevaisuuskuvat ja skenaariot: 
vaihtoehtoisten tulevaisuuksien 
hahmottaminen

• Ohjausprosessit: HUPS: 
henkilökohtaisia urapolkuja 
suuntimassa, Osaamismatka

• Työelämään tutustuminen: 
varjostaminen, TET-harjoittelu

Esimerkkejä tehtävistä ja työkaluista

https://tulevaisuusohjaus.fi/tyokalut/ https://osata.fi/sampo/

https://tulevaisuusohjaus.fi/tyokalut/tyokirja/ https://tulevaisuuspaiva.fi/materiaalit/

https://tulevaisuusohjaus.fi/tyokalut/
https://osata.fi/sampo/
https://tulevaisuusohjaus.fi/tyokalut/tyokirja/
https://tulevaisuuspaiva.fi/materiaalit/


Työkirja

• ohjaajalle johdatus ja 

tulevaisuustesti

• 11 harjoitusta, käytetään 

prosessissa tai yksittäin

• kirja + harjoituksia useilla 

kielillä verkossa

• suunniteltu monenlaisten 

ryhmien ohjaukseen, 

soveltuu hyvin lukioon

• myös käsikirja ja artikkeleita 

verkossa





• Sisältöjä opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksien opettamiseen ja ohjaamiseen.

• Osiot: oma osaaminen ja vahvuudet, ammatillinen koulutus ja urasuunnittelu

• Eri alojen ja erilaisten opiskelijaryhmien kanssa testattuja tehtäviä.

• Vinkkejä erilaisista tavoista kuvata ja esittää omaa osaamista.

• Sampo-ohjaussivusto: https://osata.fi/sampo/

https://osata.fi/sampo/


• Tulevaisuuskartta

• Tulevaisuuden ammattiminä

• Unelmatyöpäiväni vuonna 20XX

• Unelmakartta ammatillisesta tulevaisuudesta

• Tulevaisuuden osaamisyhdistelmät -kisa

• Töissä.fi – Valmistuneiden kertomukset, eri uratarinoihin 
tutustuminen

Työelämään ja urasuunnitteluun liittyviä 
harjoitteita

https://tulevaisuusohjaus.fi/tyokalut/ https://osata.fi/sampo/

https://tulevaisuusohjaus.fi/wp-content/uploads/2018/05/tulevaisuuskartta.pdf
https://osata.fi/wp-content/uploads/2018/08/OSATA_Sampo_Tulevaisuudenammatti.pdf
https://osata.fi/wp-content/uploads/2018/08/OSATA_Sampo_Unelmaty%C3%B6p%C3%A4iv%C3%A4.pdf
https://osata.fi/wp-content/uploads/2020/06/uusi_OSATA_Sampo_ammatillinentulevaisuus.pdf
https://osata.fi/wp-content/uploads/2019/08/OSATA_Sampo_osaamisyhdistelm%C3%A4tkisa.pdf
toissa.fi
https://tulevaisuusohjaus.fi/tyokalut/
https://osata.fi/sampo/


Oman 
tulevaisuusosaamisen 
kehittäminen



Tulevaisuusosaaminen

Tulevaisuusosaamista voi kehittää 
ainakin 3 tavalla:

1. Oman tulevaisuussuhteen 
kehittäminen

2. Tulevaisuus(ajattelun) taitojen 
kehittäminen

3. Tulevaisuudentutkimuksen ja 
ennakoinnin teoria- ja 
menetelmäosaamisen kehittäminen



Valtakunnallisesti

• Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia: 25 op 
opintokokonaisuus 

• Avoin yliopisto: tulevaisuudentutkimuksen (25 op) ja 
tulevaisuusohjauksen (15 op) opintokokonaisuudet

Turun yliopistossa

• Kansainvälinen maisteriohjelma

• Jatko-opinnot

• KEKO – kestävän kehityksen opintokokonaisuus

• Täydennyskoulutukset

Tutustu: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-
kauppakorkeakoulu/tulevaisuuden-tutkimuskeskus/opetus

Tulevaisuudentutkimuksen opiskelu

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/tulevaisuuden-tutkimuskeskus/opetus


• 3 x 5 op = 15 op

• Kesto lokakuu-kesäkuu

• Tulevaisuudessa yksi osio intensiivikurssina?

• Järjestetty vuodesta 2017-

• Seuraavan kerran lv. 2022–23
- toiveissa kesäkoulu (5 op)

• Suorittajia noin 200, yksittäisten osioiden 
suorittajia enemmän

• Tavoitteena muutos omassa 
tulevaisuusajattelussa ja kyky käyttää 
tulevaisuusohjauksen menetelmiä 

• Hinta 150 e koko kokonaisuus

Tulevaisuusohjauksen kokonaisuus



Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus avoimessa yliopistossa

Mitä/jakso 1. Tulevaisuusohjaus 

(FUTS3505)

2. Tulevaisuusohjauksen 

menetelmät käytännössä 

(FUTS3506)

3. Henkilökohtaiset 

tulevaisuuspolut  (FUTS3507)

Ajankohta 18.10.–20.12.2021 3.1.–6.3.2022 25.4.–26.6.2022

Sisältö Tulevaisuudentutkimuksen peruskäsitteet  

ja -menetelmät, tulevaisuusohjauksen 

teoreettiset ja pedagogiset taustat. 

Oppimisen, osaamisen ja  työelämän 

tulevaisuuden ennakointiin tutustuminen.

Tulevaisuusohjauksen lähtökohdat ja 

menetelmät. Kokemuksellinen oppiminen. 

Osaamisen tunnistaminen ja 

osaamisidentiteetti. Tulevaisuustyöskentelyn 

ohjaaminen ja oman kokeilun suunnittelu. 

Vaihtoehtoiset koulutus- ja urapolut, 

valinnat ja päätöksenteko sekä niiden 

tukeminen. Yksilön tulevaisuussuhde, 

tulevaisuustietoisuus. Kriittisyys 

tulevaisuusajattelussa. 

Tulevaisuusohjaajan identiteetti.

Opintojakson

kehittämistehtävä

Pienryhmissä tehtävä 

tulevaisuudentutkimuksen harjoitustyö

Oman kokeilun suunnitelman tekeminen Oman osaamissalkun kokoaminen

Oma kokeilu Ideointi Suunnittelu ja toteutus Raportointi ja esittely

www.tulevaisuusohjaus.fi



Koulutuksessa perehdytää̈n:

• vahvuuksien ja osaamisen
tunnistamiseen ja sanoittamiseen

• henkilö̈kohtaistamiseen
osaamisidentiteetin näkökulmasta

• positiivisten oppimiskokemusten
merkitykseen osaamisen
kehittymisessä

• työ̈elämaän muutoksiin sekä
tulevaisuusajattelun avartamiseen ja 
tulevaisuustaitojen kehittymiseen

• Koulutus on toiminnallinen ja siinä
tutustutaan erilaisiin ohjauksen
menetelmiin ja välineisiin. Koulutus
toteutetaan verkossa.

Osaamisidentiteettiä rakentamassa (9 op)

Syksy 2022 

• Ensisijaisesti perusopetuksen ja 

ammatillisen koulutuksen opetus- ja 

ohjaushenkilöstö

• Aloituswebinaari 2.9.2022 klo 9.00-

12.00

• Koulutuspäivät 16.9., 23.9., 30.9., 

7.10., 4.11. ja 11.11. klo 9.00 - 15.30 

• Päätöswebinaari 2.12. klo 9.00-

12.00 

Ilmoittautuminen: 

https://link.webropol.com/s/osaamisid

https://link.webropol.com/s/osaamisid


Tulossa
lv. 2022–23

Lisätietoja: https://tulevaisuusohjaus.fi/koulutus/

Ilmoittautuminen avoinna: 
https://link.webropol.com/s/tulevaisuustaidot

https://tulevaisuusohjaus.fi/koulutus/
https://link.webropol.com/s/tulevaisuustaidot


• Valmennuksen voi suorittaa itsenäisesti, 
ajasta ja paikasta riippumatta. 
Suosittelemme kuitenkin alueellista 
ryhmätoteutusta. Sivustolla valmiita malleja 
toteutukseen.

• Tulevaisuudessa monialaisen uraohjauksen 
osaamisen voi toivottavasti osoittaa 
digitaalisella osaamismerkillä. 

• Tulossa myös Opetushallituksen rahoittama 
henkilöstökoulutus verkkovalmennuksen 
tueksi, syksy 2022/kevät 2023

Monialaisen uraohjauksen 
verkkovalmennus
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Lähteitä ja 
lisämateriaalia



• TOPI– tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaali: https://tulevaisuus.fi

• Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä (2022) https://tulevaisuus.fi/oppikirja-
2022/
- Ollila&Hujala: Tulevaisuustaidot ja tulevaisuusoppiminen,     
https://tututopi.files.wordpress.com/2022/03/tva-1-2022-ollila-hujala.pdf
- Ollila, Miettinen, Jokinen: Tulevaisuusohjaus: välineitä tulevaisuusajattelun ja –taitojen
kehittämiseen, https://tututopi.files.wordpress.com/2022/03/tva-1-2022-ollila-etal.pdf

• Ollila, J. (2022) Suomalainen koulujärjestelmä on liikaa kiinni nykyajassa – miten 
tulevaisuustaitoja tulisi opettaa? Must Read Akatemia, 
https://www.mustread.fi/artikkelit/suomalainen-koulujarjestelma-on-liikaa-kiinni-nykyajassa-
miten-tulevaisuustaitoja-tulisi-opettaa/

• Tulevaisuusohjauksen sivusto: www.tulevaisuusohjaus.fi

• Tulevaisuuspäivän materiaalit: https://tulevaisuuspaiva.fi/materiaalit

Lukemistoa ja materiaaleja

https://tulevaisuus.fi/
https://tulevaisuus.fi/oppikirja-2022/
https://tututopi.files.wordpress.com/2022/03/tva-1-2022-ollila-hujala.pdf
https://tututopi.files.wordpress.com/2022/03/tva-1-2022-ollila-etal.pdf
https://www.mustread.fi/artikkelit/suomalainen-koulujarjestelma-on-liikaa-kiinni-nykyajassa-miten-tulevaisuustaitoja-tulisi-opettaa/
http://www.tulevaisuusohjaus.fi/
https://tulevaisuuspaiva.fi/materiaalit


LISÄMATERIAALIA JA LÄHTEITÄ

Tulevaisuusohjauksen sivusto: www.tulevaisuusohjaus.fi

Sampo-ohjaussivusto: www.osata.fi/sampo

Tulevaisuuspäivän materiaalit: https://tulevaisuuspaiva.fi/materiaalit

• Ahvenainen, M., Heikkilä, K., Jokinen, L., Miettinen, S., Ollila, J., Pietikäinen, N. & Vuorisalo, K. 

(2017) Tulevaisuus – Paljon mahdollista! Tulevaisuusohjauksen työkirja. Turku: Tulevaisuuden

tutkimuskeskus, Turun yliopisto.

• Ahvenainen, M., Jokinen, L., Korento, K. & Ollila, J. (2015) Tulevaisuusoppiminen – jatkoa

ajatellen. Futura 34:2, 46–53.

• Ahvenainen, M., Korento, K., Ollila, J., Jokinen, L., Lehtinen, N. & Ahtinen, J. (2014) Tulevaisuus – paljon 

mahdollista. Tulevaisuusohjauksen ajatuksia ja tekoja. Turku: Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.

• Halonen, L., Grekula, M. & Wenström, S. (2020) Miten ohjaan tulevaisuuden työelämään? Työkaluja 

opiskelijan osaamisidentiteetin rakentumisen tueksi. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja 

kehitystyön julkaisut 11. Hakupäivä 17.12.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202003198542.

• Jokinen, L., Ollila, J. & Vuorisalo, K. (2015) Oman tulevaisuuden mahdollisuudet ja

mahdottomuus. Ammattikasvatuksen aikakausikirja 17:4, 62−68

http://www.tulevaisuusohjaus.fi/
http://www.osata.fi/sampo
https://tulevaisuuspaiva.fi/materiaalit/
http://tulevaisuusohjaus.fi/tyokalut/tyokirja/
http://tulevaisuusohjaus.fi/wp-content/uploads/2017/04/tulevaisuus-paljon_mahdollista.pdf
http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202003198542


Kerro, mikä idea tai tunne jäi 
mieleen – saa kirjata useampiakin!

Kirjoita Post-it lapuille terveiset 
kouluttajille!

Tunnelmia päivästä



Kiitos!

Johanna Ollila, projektipäällikkö
johanna.ollila@utu.fi
040 5200 222

Sari Miettinen, projektiasiantuntija
sari.miettinen@utu.fi
050 367 83 92 

www.tulevaisuusohjaus.fi
Turun yliopisto
Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Ihminen on paremmin valmistautunut

myös yllättäviin muutoksiin, kun hän

on miettinyt tulevaisuutta.”

 Leena Jokinen

”

mailto:johanna.ollila@utu.fi
mailto:sari.miettinen@utu.fi
http://www.tulevaisuusohjaus.fi/



