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Johdanto  

Me kaikki mietimme tulevaisuutta. Mietimme 
henkilökohtaisella tasolla, millaiseksi elämämme 
muodostuu. Tuleeko meistä rikkaita ja kuuluisia? 
Kohtaammeko prinssimme tai prinsessamme? 
Tarjoilemmeko suuresta pastakattilasta suurelle 
perheelle aurinkoisessa puutarhassa? Kiipeämmekö 
vuorille eksoottisissa maissa vai ajelemmeko ehkä 
urheiluautolla Pariisin halki tukka hulmuten kuten 
laulussa?

Mietimme myös maailmaa, ja miltä tulevaisuus 
näyttää meille kaikille. Millaista elämä on ensi 
vuosituhannella? Voimme lukea sci-fi -kirjoja ja 
kuvitella maailman kuin Jules Verne tai harjoitella 
laser-asetaisteluja katsoen Star Wars -elokuvia. 
Jotkut meistä sukeltavat ammoisten aikojen 
ennustusten maailmaan tai ovat huolissaan 
maailmanlopusta. Voimme lukea horoskooppeja 
tai mennä ennustajalle, mutta tosiasiassa kukaan ei 
oikein voi ennustaa tulevaa. 

Onneksi on kuitenkin jotain mitä kaikki voimme 
tehdä, nimittäin ajatella tulevaisuutta ja muodostaa 
mielipiteemme siitä, millaisen tulevaisuuden 
haluaisimme. Tällainen ajatusten ja mielipiteiden 
muodostaminen on äärimmäisen tärkeää. Juuri 
keskustelemalla näistä unelmista ja toiveista 
päättäjät voivat ryhtyä rakentamaan polkuja 
niiden toteutumiselle ja suuntaamaan tutkimuksen 
sekä uudistusten painopisteitä tavalla, joka ottaa 
huomioon kansalaisten tarpeita. 

Tämän lehden tarkoitus on innoittaa sinuakin 
muotoilemaan omat haaveesi, toiveesi ja tahtosi 
yhteiskuntamme tulevaisuudesta. Juuri näistä 
haluaisimme kuulla CIVISTI-keskusteluviikonlopun 
aikana! 

Tässä lehdessä annamme välähdyksen erilaisista 
tulevaisuuden visiosta. Tieteen ja teknologian eri 
alojen asiantuntijat nanolääketieteilijöistä AIDS-
tutkijoihin tarjoavat ideoitaan tulevaisuudesta. Tuoko 
bioteknologia ratkaisun Alzheimer-potilaille ja mitä 
voimme odottaa bioenergialta tulevaisuudessa? 
Näiden tutkijoiden ehdotusten ja visioiden 
lisäksi saat myös lukea taiteilijoiden ja eri maiden 
kansalaisten luovista ideoista. 

On olemassa monta tapaa lähestyä tulevaisuutta. 
Pyydämme sinua nyt muotoilemaan oman 
visiosi siitä, miltä tulevaisuuden pitäisi näyttää. 
Jos ole kiinnostunut tietämään muista 
tulevaisuudentutkimuksen menetelmistä, voit lukea 
niistä tämän lehden lopussa. Ja viimeisenä vaan ei 
vähäisimpänä: jos et malta odottaa tulevaisuuden 
pohtimisen aloittamista, voit hypätä suoraan 
viimeiselle sivulle, jossa on kysymystulva unelmointia 
ja pohdiskelua varten. 

Toivotamme luku- ja unelmointinautintoa sekä 
odotamme näkevämme sinut pian, jotta saamme 
kuulla tulevaisuuden visioistasi! 

CIVISTI-projektin tiimi 
Mari Niva, Mikko Rask, Päivi Timonen

Kun aivan pieni olleSSain
KySyin mä illoin:
“mitä mä Saan?
valtaaKo merten,
riKKautta maan?”
äitini lauloi vaan:
“Kenpä tietäiS Sen,
Ken arvaiSin huomiSen?” 
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Jokaisella yksilöllä on ainutlaatuinen tapa lähestyä tulevaisuutta ja yhtä 

ainutlaatuinen näkemys siitä, mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan. 

suoMi  
andreaS - Radiojuontaja  

guatEMala  
manuel - Yövahti 

Koman - Radiojuontaja
Jos tulisit takaisin tänne joukkoomme 
sadan vuoden päästä, luulenpa, ettet 
löytäisi täältä samoja asioita kuin nyt, 
löytäisit enemmän.

Mali - Kayes  

tony - Futuristi
Kiinnostukseni tulevaisuuksia kohtaan 
on oikeastaan kiinnostusta tätä hetkeä 
kohtaan. Tulevaisuus auttaa 
määrittelemään tätä hetkeä 
uudelleen. Se tarjoaa mahdollisuuk-
sia, jotka täytyy käsitellä nyt. Olen 
siis tulevan ajattelemisen kannalla, 
pidän tärkeänä ennakointityötä, joka 
auttaa tulevaisuuden uudelleenkuvit-
telemisessa. Sitten voi tulla takaisin 
ja miettiä: ”Miten tämä muuttaa tätä 
hetkeä?” Askel, jonka otamme tänään 
tai huomenna, auttaa meitä luomaan 
tulevaisuuden. 

australia 
Noossa Heads 

mohammed - Koululainen
Kaikki menee rikki ja tavaroita pitää 
välillä korjata. Pyörän ketju ruostuu: 
jos sitä ei vaihda, ei voi ajaa.

BElgia - aNtwerpeN

tara - Säveltäjä
Mietinkö tulevaisuutta? Kyllä. Joskus 
tuntuu kuin päässäni taistelisivat eri 
ryhmät. Ne muuttuvat sen mukaan 
ajattelenko omaa elämääni huomenna, 
ensi maanantaina, ensi viikolla vai 
ajattelenko New Yorkia seuraavien 
kahden vuoden aikana vai maailmaa 
seuraavien 200 vuoden aikana. 
Ehkä yritän yhdistää nuo erilaiset 
näkökulmat paremmin.

YhdYsvallat
New yorK 

paul - Yrittäjä
Polkupyörä säilyy ja niitä nähdään vielä 
tulevaisuudessakin. Yksinkertaiset 
ratkaisut pitävät aina pintansa. 

saKsa - Kriftel

KANSALAISIA JOKA        PUOLELTA MAAILMAA

KuuBa - HavaNNa 

Juan - Santeriapappi 
Pahin mitä voi tapahtua seuraavien 
kahdenkymmenen vuoden aikana 
on maan ja ilmakehän tuhoutuminen. 
Luontoäiti on suurin ja jos tuhoamme 
hänet tai maailman tasapainon, 
olemme lopullisessa umpikujassa. 
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eliadeS - Muusikko   
Kahdessa tai kolmessa sadassa 
vuodessa? Jos luonto muuttuisi ja 
kerrottaisiin, ettei yksikään ihminen 
enää kuolisi, olisin ensimmäisenä 
jonossa. En niinkään pelkää kuolemista, 
mutta en pidä ajasta, joka vietetään 
kuolleena. Joten viiden sadan vuoden 
tai jopa miljoonan vuoden kuluttua 
haluaisin olla elossa, esiintymässä 
konsertissa.

KuuBa - saNtiago   

pirJo - Opiskelija
Mietin millaisia kaupungit ovat, 
miten ihmiset liikkuvat niissä, keitä 
he tapaavat kaduilla ja miltä heidän 
naapurustonsa näyttävät; mitä tehtäviä 
kaupungeilla on ja miten ne yhdistävät 
paikkoja ja ihmisiä. 

suoMi - HelsiNKi 

moninaisuus: erään euroopan kansalaisen muotoilema 
visio meeting of minds -projektin aikana: 
”Meidän täytyy keskittyä moninaisuuden hyväksymiseen, jotta voisimme estää 
leimatuksi tulemisen. Moninaisuutta ei pitäisi nähdä ongelmana vaan myönteisenä 
puolena, Eurooppa voi yhteisönä itse asiassa edistyä vain jos opimme hyväksymään 
moninaisuuden. Moninaisuus on peruslähtökohta demokratialle. Se on siis meille 
kansalaisina perustavanlaatuinen asia.”

turKKi
Zeren - Opiskelija

KANSALAISIA JOKA        PUOLELTA MAAILMAA

BElgia - aNtwerpeN

Wouter - 
Ohjelmistokehittäjä
Haluaisin, että minun olisi 
mahdollista voida tulla varastoiduksi 
yhdessä satojen tuhansien muiden 
onnekkaiden ihmisten kanssa jonkin 
ystävällisen palveluyhtiön 
tietopankkeihin. Sitten voisin valita 
joka päivä miten tulisin maailmaan, 
minkä muodon kehoni ottaisi. 

ChilE - saNtiago  

thomaS - Ekonomisti
Uskon, että teknologialla tulee aina 
olemaan suuri merkitys. Aikojen 
saatossa teknologioita on kehitetty 
enemmän ja enemmän, ja tämä jatkuu. 
Ne vaikuttavat elämäämme ja tulevat 
vaikuttamaan tulevaisuudessakin. Jos 
näet, mitä lääketiede ja viestintä 
mahdollistavat nykyään, ymmärrät 
mitä tarkoitan. 

ruotsi  

lynx - Opettaja
On melko selvää, että kulutamme 
maapallon resursseja nopeammin 
kuin ne täyttyvät. Pian meillä ei ole 
resursseja, jotka meillä on tänään. 
Joten ehkä meidän täytyisi katsoa 
taaksepäin aikaan, jolloin ihmiset 
olivat lajina hyvin menestyksekäs, 
kuten kun olimme metsästäjä-
keräilijöitä. Voisimme oppia noilta 
villeiltä jotain. 
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VISIOSTA
CiviSti-hankkeessa käytetään seuraavaa 
määritelmää visiosta: visio on kuva tai 
kuvitelma toivotusta tulevaisuudesta. visio 
voi perustua toiveille ja unelmille – mutta 
myös huolille ja peloille, jotka liittyvät 
ongelmiin tai kuviteltuihin uhkiin, joiden 
emme halua olevan osa todellisuutta 
tulevaisuudessa. pyrimme CiviSti-projektissa 
muotoilemaan visioita tulevaisuudesta 
30–40 vuoden kuluttua.

mikä on visio?

Visio on tahtotila, jonka määrittelee henkilö, 
ryhmä, organisaatio tai muu toimija; näkymä 
mahdollisesta tai halutusta tulevaisuuden tilasta, 
joka perustellaan toimijan hyvinvoinnin ja arvojen 
näkökulmasta. (Kamppinen-Kuusi-Söderlund)

Visio on kuvaus tulevaisuuden tilasta – ei polusta 
tilaan: missä yksilö, ryhmä, organisaatio tai muu 
toimija (kuten kansa, Eurooppa) haluaisi olla X 
vuoden kuluttua? (Wellford)

tulevaisuuden visio on värikkäisiin ja 
yksityiskohtaisiin mielikuviin pohjautuva 
kuvaus mahdollisesta tulevaisuudesta. Jotkut 
tulevaisuudentutkimuksen ammattilaiset 
käyttävät sanaa ‘visio’ vain toivotuista tai 
halutuista tulevaisuuksista. Arkikielessä myös 
kuvitelmia katastrofeista tai muista epämieluisista 
tulevaisuuden mahdollisuuksista kutsutaan visioiksi. 

visiot eivät ole ennustuksia tai ennakointia.  
Visio kuvaa, mitä tulevaisuudesta voidaan kuvitella, 
ei mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Vaikka visiot 
voivat pohjautua tarkkoihin ennustuksiin, ne eivät 
kerro, mitä oikeasti tulee tapahtumaan. Ne eivät 
myöskään ole tulevaisuuden näkymiä.  CLEM 
BEZOLD huomauttaa: ”Tulevaisuuden näkymät 
ovat mielen tulevaisuuksia; visiot ovat sydämen 
tulevaisuuksia.” Visiot voivat olla strategisen 
suunnittelun pohjana. Ne ovat tulosta mahdollisen 
tulevaisuuden kuvittelusta ja muotoilusta sekä 
panostuksia sellaisen strategian suunnitteluun 
ja kehittämiseen, joka voi johtaa kuviteltuun 
tulevaisuuteen. 

”Visiointi on prosessi, jossa luodaan 
tulevaisuudesta sarja kuvia tai visioita, jotka 
ovat tarpeeksi todellisia ja vakuuttavia, jotta 
ne motivoivat ja ohjaavat ihmisiä suuntaamaan 
energiansa tiettyjen päämäärien saavuttamiseen.” 
(World Future Society)

WENDY SCHULTZIN (Infinite Futures) käsitys 
siitä, miksi kaikilla täytyisi olla tulevaisuuden 
visio: 
Modernissa yhteiskunnassa on runsaasti ihmisiä, 
jotka ”käyttävät” visioita: poliitikot, liike-elämän 
toimijat, sosiaalisen muutoksen organisaatiot, 
kaupunkisuunnittelijat, hengelliset järjestöt – lista 
on loputon. Tulevaisuuden vision onnistunut 
myyminen voi perustella poliittisen toimenpiteen, 
kiihdyttää myyntiä, lisätä vapaaehtoisten määrää, 
kerätä tukea kaupunkiprojekteille, houkutella 
tosiuskovia sekä monilla alueilla jarruttaa kriittistä 
arviointia ja osoittaa ideologian vahvuuden. 
Oman suosikkitulevaisuutensa ilmaiseminen on 
työlästä, jolloin monet valitsevat helpon tien ja 
omaksuvat jonkun valmiiksi pureskellun visioin. 
Siinä on vähemmän riskejä ja se itse asiassa 
melkeinpä takaa joukon seuralaisia – joukossa 
on turvallisempaa. Mutta ne, jotka paneutuvat 
luomaan omat kuvansa tulevaisuudesta, luovat 
itselleen sekä työkalun maailman liikauttamiseen 
että paikan, jossa työ voidaan tehdä: he luovat 
omat, selkeästi artikuloidut arvonsa ja ideaalinsa. 
tulevaisuuden visio on viimeinen TIMOTHY 
ZAHNIN kirjoittamista Star Wars -sarjan kirjoista. 

”Visio ilman toimintaa on päiväuni. 
Toiminta ilman visiota on painajainen.” 
Japanilainen sananlasku

per veBer – tanska – opettaja
Per osallistui Euroopan komission järjestämään 
Meeting of Minds -projektiin ja muistelee 
innostuneena: ”Sain olla osa jotain hienoa!! 
- Meeting of Minds, ei kuulosta kovin 
mielenkiintoiselta. Tulin uteliaaksi, kun sain kutsun 
osallistua tanskalaiseen ja poikkieurooppalaiseen 
projektiin. Olisiko tämä mahdollisuus vaikuttaa 
kehitykseen – jättää jalanjälki – sekä Tanskassa 
että EU:ssa? Siltä nyt vaikuttaa puolessa välissä 
projektia. Kovan työn tuloksena, monien tuntien 
keskustelujen jälkeen, olemme pääsemässä 
lähemmäs tavoitetta: pystyä viestimään päättäjille 
ja tutkijoille, mitä kansalaiset ajattelevat ja toivovat 
aivotutkimuksen käytöltä yhteiskunnassa.”
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Kurt vandEnBErghE
EU:n tiede- ja tutkimuskomissaarin kabinetin johtaja 
  

”Visio on kuin majakka, joka rajoittamisen sijaan valaisee, joka kohteen paljastamisen sijaan 
näyttää suunnan.” (JAMES J. MAPES, Foresight First)

Tulevaisuuden ideoiden 
täytyy olla tärkeä osa tiede- ja 
tutkimuskomissaarin ja hänen 
tiiminsä työtä. Olisi hyvin outoa, 
jollei näin olisi. Tutkimuksessa 
on määritelmän mukaan kyse 
yrityksestä luoda tulevaisuus. 
Tästä tieteessä on kysymys, 
joten meidän täytyy suuntautua 
monilla tavoin eteenpäin. Kaikki 
mitä teemme nyt, tuottaa 
tulosta vasta vuosien kuluttua. 
Rahoitamme tutkimusta tänään, 
määrittelemme politiikan 
prioriteetit tänään, mutta 
todelliset tulokset saadaan vasta 
vuosien kuluttua. 

Työmme luonne ja määritelmä 
on, että kaikki mitä teemme, 
suuntaa eteenpäin. Tämä 
tarkoittaa, että merkittävä osa 
toimintasuunnitelmaamme on 
omistettu kaukokatseisuudelle 
ja tuleville tutkimuksille. Meillä 
on Espanjan Sevillassa instituutti, 
jonka nimi on Tulevaisuuden 
ja teknologian tutkimuksen 
instituutti (Institute of Prospective 
and Technology Studies). Sen 
toiminta on nimensä mukaista: 
siellä tutkitaan tämän päivän 
tapahtumia ja niiden vaikutuksia, 
jotta voisimme pohjata 
prioriteettimme ja tavoitteemme 
näihin näkymiin. 

En sanoisi, että näin voidaan 
muodostaa jaettu visio. Väitän 
pikemmin, että jaettu visio syntyy 
siitä yhteisymmärryksestä, että 
Euroopan tulevaisuus on sidottu 
tietoon. Jos haluamme pitää yllä 
vaurautemme ja kilpailukykymme 

sekä vastata yhteiskuntamme 
suuriin haasteisiin 
tulevaisuudessa, meillä ei 
ole muuta vaihtoehtoa kuin 
sijoittaa tietoon, jota saadaan 
tutkimuksesta, koulutuksesta ja 
innovaatioista. Luulenpa, että 
tästä ollaan yksimielisiä.

Aiomme tehdä enemmän yhteisiä 
tutkimusohjelmia jäsenvaltioiden 
kanssa tulevaisuudessa. Euroopan 
tutkimusbudjetti saattaa olla suuri 
absoluuttisena lukuna, mutta 
se on suhteessa hyvin pieni. 
Se on vain 5 % koko julkisesta 
tutkimus- ja kehitystyöhön 
käytetystä rahoituksesta 
Euroopassa. Yksittäiset valtiot 
ja alueet käyttävät noin 80 %, 
loput käytetään hallitusten 
välisissä rakenteissa. Tämän 
vuoksi meidän pitäisi saada 
nostovoimaa siihen, mitä 
jäsenvaltioissa tehdään, luoda 
yhteisiä visioita ja suunnitelmia 
erityisesti sellaisilla tutkimuksen 
alueilla, jotka ovat liian suuria 
yksittäisille jäsenvaltioille. Tähän 
liittyen olemme ehdottaneet, että 
kaukokatseisten toimintojen tulisi 
olla merkittävä osa Euroopan 
strategisen tutkimuslinjauksen 
laatimisessa. 

Suuri osa toimistamme 
Euroopassa on kaukokatseista. 
Kun puhumme ilmastosta 
ja ilmastonmuutoksen 
politiikasta, asetamme 
tavoitteita vuosille 2020 ja 2050. 
Kun puhumme esimerkiksi 
puhtaiden lentokoneiden 
tutkimusprojektista, on selvä, 

ettemme puhu huomisesta 
vaan vuoden 2020 ja 2025 
lentokoneista.

Pidämme kansalaisten 
roolia hyvin tärkeänä, koska 
tutkimuksen suuntia koskevat 
päätökset vaikuttavat heidän ja 
heidän lastensa tulevaisuuteen. 
Itse asiassa aivan vastikään 
saimme tuloksia tutkimuksesta, 
joka paljasti, että Euroopan 
kansalaiset arvostavat tiedettä 
ja tutkimusta kovasti. He 
liittävät ne edistykseen, vaikka 
joihinkin kysymyksiin kuten 
geeniteknologiaan, GMO:hin, 
ydinenergiaan jne. liittyy myös 
pelkoja ja varautuneisuutta. 

On selvää, että meidän täytyy 
ottaa kansalaiset mukaan ja 
yritämmekin tehdä niin. On myös 
hyvin tärkeää kysyä kansalaisilta, 
mitkä prioriteetit Euroopan 
toiminnalla ja eri toiminta-
alueilla pitäisi olla sekä mitä 
ihmiset odottavat toiminnalta 
ja tutkimukselta Euroopan 
tasolla. Euroopan komissiolla 
on nykyään käytäntönä suorittaa 
vaikutusten arviointi ennen 
kuin uusia aloitteita tehdään. 
Yritämme pohtia ja ennakoida, 
mitä vaikutuksia ehdotetulta 
aloitteelta voidaan perustellusti 
odottaa. Tutkimukseen kuuluu 
julkinen konsultointi, joten 
kaikki kiinnostuneet voivat antaa 
mielipiteensä. Kyseessä ei ole 
mielipidemittaus; kyseessä 
on keino saada aktiivista 
palautetta järjestäytyneeltä 
kansalaisyhteiskunnalta. 
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TULEVAISUUDEN TUTKAILUA   

ElEonara Masini
KANSSA     

(joka tarkoittaa ekologiaa, joka ottaa huomioon 
sosiaaliset organisaatiot ja ihmiset). Sekä naiset 
että ekologia ovat aiheita, jotka liittyvät hyvin 
tiiviisti tulevaisuuksiin. Erityisesti naisten rooleja ei 
usein oteta huomioon kovinkaan hyvin. On tärkeää 
tehdä naiset näkyviksi itselleen. He eivät usein 
ymmärrä, että he rakentavat tulevaisuutta. 

puhut tulevaisuuksien tutkimisesta, voisitko 
kertoa sanan monikkomuodon merkityksestä? 
miksi sitä käytetään?

�9�0-luvulla jotkut ihmiset, minä ja JIM 
DATOR mukaan lukien, oivalsivat, että ei 
voi olla yhtä tulevaisuutta. Emme voi puhua 
yhdestä tulevaisuudesta. On olemassa monia 
tulevaisuuksia, jotka ovat yhteydessä menneisiin 
trendeihin, nykyisiin trendeihin ja valintoihin, 
jotka tehdään tässä hetkessä. Emme voi ajatella 
yhtä tulevaisuutta, sillä mahdollisuudet ja 
todennäköisyydet vaihtelevat sen perusteella, 
miten nämä trendit muuttuvat tai liittyvät johonkin 
valintaan nyt. Jos tehdään radikaaleja päätöksiä 
jostain asiasta, niin... Asian ydin on: jos... niin... 

Yhden uran tulevaisuus tarkoittaa, että kaikki 
nykyisin vaikuttavat trendit jatkavat olemassaoloaan 
kuten ennenkin. Joka kerta kun työskentelen 
tämän parissa lasten tai päättäjien harjoituksissa, 
huomataan, että se on kaikista epätyydyttävin 
tulevaisuus. Jos mikään ei muutu, mitä sitten? Se 
on dramaattisin vaihtoehto! 
Tulevaisuudet liittyvät eri trendien kehittymiseen, 
tässä hetkessä tehtyihin valintoihin, tämän hetken 
tekoihin tai tekemättä jättämisiin. 

Toivottavat tulevaisuudet on toisenlainen 
lähtökohta, sillä toivottavuus liittyy valintoihin ja 
eettisiin näkökohtiin. Jos humaanimpi maailma tai 
maailma jossa on vettä kaikille, on toivottava, onko 
se mahdollinen? Onko se todennäköinen?

on siis monia tulevaisuuksia, ovatko ne kaikki 
saman arvoisia?

Tietenkään kaikki tulevaisuudet eivät ole 
samanarvoisia. Tulevaisuuksien ajattelu ei 
ole koskaan neutraalia. Miten se voisi olla? 
Aina täytyy olla selvää, mitä eettistä perustaa 
tulevaisuusharjoituksissa käytetään. Haluamme 
aina tietää, mille tietyt visiot tai valinnat perustuvat. 
Tulevaisuudentutkimuksessa täytyy ilmoittaa, mitä 
varten työskentelee, se ei ole tarkkaa tiedettä. 

australialainen tony StevenSon kuvailee 
kollegaansa eleonora BarBieri maSinia 
”tulevaisuuden tutkimuksen äidiksi, 
joka on omistanut uransa toiveikkaiden 
tulevaisuuden visioiden kehittämiselle. 
hän on johtava tulevaisuuden tutkimisen 
puolestapuhuja ja kriitikko. maSini on 
italialainen sosiologi, jonka vaikutteina olivat 
aluksi ranskalaiset ajattelijat, sitten yksi Club 
of romen perustajista, aurelio peCCei, 
jonka kanssa hän ystävystyi.” eleonora 
BarBieri maSini on yksi tulevaisuuden 
tutkimuksen pioneereista ja kun hän puhuu 
aiheesta, hän on syvällinen ja tarkka. 
pyysimme häntä esittelemään joitakin 
alansa keskeisimpiä näkökulmia. 

Sinulla on pitkä ura, joka on keskittynyt pääosin 
tulevaisuuden kysymyksiin. mikä sai sinut 
kiinnostumaan alasta ja onko se sama kuin 
mikä kiinnostaa sinua edelleen, yli 40 vuotta 
myöhemmin? 

Olen urani aikana keskittynyt lähinnä 
tulevaisuuksien tutkimiseen. Olen sosiologi ja 
olin hyvin kiinnostunut sosiaalisesta muutoksesta. 
Sosiaalisen muutoksen teoria ei tuntunut antavan 
tyydyttäviä vastauksia kysymyksiin siitä, mitä 
saattaa tapahtua tai mitä pitäisi tapahtua. Ja niin 
aloin lukea omalla ajallani ja löysin ihmisiä kuten 
HUGHES DE JOUVENELLE, ROBERT JUNK ja 
JOHAN GALTUNG, jotka työskentelivät �960-luvun 
lopulla ja �9�0-luvulla. Kirjoitin heille, että haluaisin 
ymmärtää enemmän, ja niin sain yhteyden ja 
pääsin mukaan. Tämä oli kiinnostuksen kohteeni 
silloin. 

Mitä näenkin, mitä opiskelenkin, millä alalla 
työskentelenkin tai opetankin, tai keiden 
opiskelijoiden kanssa työskentelenkin 
– yliopistossani opiskelijat tulevat monista 
maista, Latinalaisesta Amerikasta, Afrikasta, 
Aasiasta jne. – mikä aihe onkaan kyseessä, 
tulevaisuuksien ajattelu, tulevaisuuden tutkiminen 
tulee koko ajan tärkeämmäksi. Tämä on ollut 
viimeisten kymmenen vuoden aikana tietysti 
päivänselvää. Tulevaisuuksista tulee koko ajan 
mielenkiintoisempia ja tärkeämpiä. Joten itse 
asiassa innostun joka päivä enemmän.

Tein paljon töitä tulevaisuuden tutkimisen 
filosofisten ja eettisten kysymysten kanssa. 
Kaksi muuta aluetta, joihin olen keskittynyt, ovat 
naisten rooli tulevaisuudessa ja ihmisen ekologia 

Jos jokin on muuttunut, niin se, 
että tulevaisuus on tullut yhä 
tärkeämmäksi.

Monet tulevaisuudet ovat 
mahdollisia, vain muutama on 
todennäköinen, ja hyvin harva 
toivottava. 
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Paljon haittaa on aiheutettu, kun ennakointi on 
ymmärretty tiukan (luonnon)tieteelliseksi. Sitä se ei 
voi olla, koska tulevaisuus ei ole vielä tapahtunut, 
mikä tietysti tarkoittaa, että sitä ei voida toistaa. 
Tämä tarkoittaa, että sitä ei voida ymmärtää 
tieteenä, jossa kokeiden ja löydösten täytyy olla 
toistettavissa.

Tulevaisuudesta ei ole faktoja. Voimme vain 
kuvailla, mitä saattaa tapahtua. Emme voi edes 
sanoa, mitä tapahtuu. Tulevaisuuden tutkimuksen 
tai ennakoinnin, miksi sitä halutaan sanoa, 
päätehtävä on vähentää epävarmuutta. Kenen 
tahansa onkin päätettävä tässä hetkessä tietäen, 
että hänen tekemisillään on vaikutus, täytyy ajatella 
mitä voi tapahtua myöhemmin. 

Meidän täytyy vähentää virheitä, joita tapahtuu 
päätösten ja valintojen seurauksena jatkuvassa 
muutoksessa – mikä onkin tulevaisuuksien 
tutkimuksen olemus. Mikä tahansa aihe onkin 
kyseessä, on aina hyvin tärkeää, että käytössä on 
paras mahdollinen tieto nykyisestä ja menneestä. 
Jotkut aiheet, kuten naisasiat, koulutus ja 
ympäristöasiat sekä yhteiskunnalliset kysymykset, 

sijoittuvat hyvin laajalle aikavälille. Yksi futuristien 
merkittävimmistä tehtävistä on tarkastella 
suurien valintojen ja suurien trendien lisäksi myös 
muutoksen siemeniä. Näitä muutoksen siemeniä 
kutsutaan nykyisin heikoiksi signaaleiksi.

olet tavannut ihmisiä, joilla on enemmän tai 
vähemmän jalostuneita tulevaisuudenvisioita.  
näihin kuuluu tieteentekijöitä, tutkijoita, 
aktivisteja, päättäjiä, kansalaisia, nuoria 
ja vanhoja. mitkä ovat näiden ryhmien 
merkittävämmät erot tulevaisuuden 
ennakoimisen suhteen? 

Varsin moni tulevaisuuksien kanssa työskennelleistä 
toimii fysiikan alalla. He tietysti käyttävät tieteellisiä 
menetelmiä niin paljon kuin voivat. Sitten he 
huomaavat, että on jotain enemmän, että 
valinnalla on merkitystä. Jopa tieteentekijöiden 
täytyy myöntää, että tietystä hetkestä eteenpäin 
tulevaisuuden tarkastelu on valintakysymys ja että 
hyvin pieni osa tulevaisuudesta voidaan todistaa. 
Tieteentekijät ovat antaneet tulevaisuuksien 
ajattelulle paljon, ja tutkijat, tietysti; aktivistit 
innostuvat aiheesta kovasti, päättäjät ovat 
hankalimpia. 

Kun nämä ihmiset miettivät tulevaisuutta, heidän 
kaikkien täytyy palata tähän hetkeen ja katsoa, 
kuinka paljon he voivat tosiasiassa tehdä ja mitä 
taas eivät. Yksi asia on sama kaikille ryhmille 
– tieteentekijöille, kansalaisille, päättäjille... Kun he 
keskustelevat tulevaisuudesta, he tietävät, että he 
rakentavat osaa siitä, että he ovat pieni osa sitä. 
Kuka ikinä oletkin, opettaja, perheellinen nainen, 
tutkija, olet osa tulevaisuutta.  

NaisteN tÄytyy tietÄÄ, ettÄ He raKeNtavat tUlevaisUUtta

toivottavia tUlevaisUUKsia, ei vaiN tÄydellisiÄ versioita tÄstÄ pÄivÄstÄ

Tilanteissa, joissa on paljon 
epävarmuutta, kuten 
yhteiskunnassamme, jossa 
kaikki on yhteydessä toisiinsa ja 
jossa kaikki muuttuu nopeasti, 
monitahoisuus ja globalisaatio 
ovat suuria haasteita. 
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Kurt aagaard niElsEn:
VISIO ON DEMOKRATIAN SUOLA.

Kurt aagaard nielsen on yhteiskuntatieteen 
professori roskilden yliopistossa ja 
Sustainable working life -tutkimusryhmän 
johtaja. hän on julkaissut artikkeleita 
ja kirjoja tiedon sosiologiasta ja 
toimintatutkimuksesta. nielsenin 
varsinainen tutkimusala on kestävyys ja 
demokratia työelämässä ja yhteisöissä. 
hän on ollut aktiivinen kansallisen ja 
kansainvälisen toimintatutkimusverkoston 
ja tiedekäytänteiden luomisessa.

mikä on käsityksesi visiosta?

Visio on huolella mietitty fantasia toivotusta 
tulevaisuudesta. Visio syntyy taustasta, joka 
on yhdistelmä arvoja, haluja ja tietoa tämän 
hetkisestä maailmasta sekä jokapäiväisessä 
elämässä olevia ongelmia. Visio on siis ratkaiseva 
muutosehdotusten ajattelussa. Visio on myös 
osa ihmisluonnetta; inhimillisen demokratian 
peruselementti on se, että monet kuvittelevat 
toivotun tulevaisuuden olevan lähtökohtana 
demokraattiselle suunnitelmista keskustelemiselle. 
Keskustelu on vaikeaa ilman visioihin viittaamista. 

mitkä ovat visiolle yhteisiä elementtejä, joihin 
olet törmännyt työssäsi?

Kun työskennellään visioiden kanssa tavallisten 
ihmisten parissa, on luonteennomaista, että he 
etsivät vastauksia tämän päivän suuriin kysymyksiin. 
Uhat luontoa ja ilmastoa kohtaan ovat suurimmalle 
osalle nykyään niin tuttuja, että visiot pitävät 
usein sisällään puolia kestävästä yhteiskunnasta 
eli yhteiskunnasta, jossa voimme paremmin elää 
sopusoinnussa luonnon ja ekosysteemien kanssa. 
Toinen piirre on, että visiot osoittavat toisaalta 
johonkin uuteen – enemmän valinnanvapautta ja 
joustavuutta elämäntavoissa – ja toisaalta siihen, 
että solidaarisuudelle demokraattisten ratkaisujen 
etsinnälle pitäisi olla enemmän aikaa ja tilaa.
 
Ammattimaisesti kehitettyjä visioita on 
vaikeampi luonnehtia, koska ne viittaavat 
usein työskentelyjärjestelmien vahvistamiseen. 
Päinvastoin kuin tavallisten ihmisten visiot, 
ne ovat usein kilpailuhenkisiä – vahvistavat 
minun järjestelmääni kilpailijoiden järjestelmien 
kustannuksella. Tämän vuoksi tavallisten 
ihmisten visiot usein lisäävät jotain hyvin 
tärkeää ammattimaisiin visioihin – fokuksen 
tavalliseen tai todella yleiseen ja sosiaaliseen 
yhteiskunnassamme.

voiko visio olla myös paha asia:

Visio voi myös olla paha asia, jos se on juurtunut 
toimintaympäristöön, joka keskittyy vain 
ongelmaan, miten ”minun järjestelmäni” voi olla 
parempi kuin muiden. Tässä valossa, visiot voivat 
tosiasiassa olla yhtälailla negatiivisia tai positiivisia. 
Täytyy huomata, että visioiden täytyy aina olla 
avoimia keskustelulle. Jos visiota käytetään 
argumenttina kritiikin estämiseen, koska se ei sovi 
ideaan, jonka joku on päättänyt olevan ”meidän 
visio”, se aletaan nähdä ylhäältä sanelluksi pakoksi, 
mikä on hyvin vahingollista. 

mitkä ovat perustelut niitä vastaan, joiden 
mielestä visiointi on sama asia kuin unelmointi?

Unelmointi ei välttämättä ole paha asia. 
Jokainen visio tai idea tulevaisuudesta 
syntyy osittain unelmista. Mutta visio täytyy 
valmistella huolellisesti ja olla huolella pohdittu, 
kun taas unelmat ovat usein seisahtuneita 
eivätkä ristiriitaisia. Pohdittuaan fantasioitaan, 
muodostettuaan visioita, suurin osa kokee, että 
he eivät halua yhteiskunnasta seisahtunutta 
nirvanaa eikä yhteiskuntaa, jossa ei ole ristiriitoja 
tai haasteita. Mutta jos yhteiskunta ei tunnista, että 
suurimmassa osassa visioita on unelmien osasia, 
suunnittelu ja politiikka voi lähteä teknokratian 
suuntaan, mikä tarkoittaa yhteiskuntaa, jossa on 
asiantuntijavalta ja epädemokraattinen kulttuuri. 
Visio on demokratian suola. 

Voiko kaikilla olla visio?

Kyllä, mutta yleensä se kehittyy vuoropuhelussa 
muiden kanssa. Yksilöllisiä visioita voidaan 
muodostaa tutkimuksessa, taiteessa ja kulttuurissa, 
mutta periaatteessa visiot liittyvät vuoropuheluun 
ja sosiaalisiin suhteisiin, koska tulevaisuus voi 
tulla todellisuudeksi vain yhdessä muiden kanssa. 
Toisaalta, voidaan kuvitella prosesseja, jotka ovat 
niin autoritäärisiä, että visioita ei kehity ollenkaan. 
Tämä tarkoittaa, että jos ryhmässä on runsaasti 
hallintaa ja sortoa, monet osallistujat eivät uskalla 
muodostaa visioita, koska he pelkäävät seurauksia. 
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poStiKortteJa 
tulevaiSuudeSta

Rakas Mummu,

Tulen pääsiäiseksi kotiin, joten ei mene 

enää kauan kun taas näemme toisemme ilman 

näyttöruutua. Sitä odotellessa: olen saanut 

paljon uusia kavereita täällä yliopistolla. 

Jotkut etäopiskeluryhmäläiset ovat jopa 

tulleet tapaamaan meitä kampuslaisia. Vanhin 

heistä on 92-vuotias, hän on aika kova mimmi, 

tykkäisit hänestä. Hän käyttää muistamista 

helpottavaa neuroimplanttia ja varmaan pärjää 

paremmin tenteissä kuin minä. Odotan 

kovasti, että näen sinut taas, toivottavasti 

Topi-robokoira  on korjattu, että olet saanut  

taas nauttia sen tempuista.

Rakkain terveisin Mira
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KEstÄvÄn 
KEhitYKsEn visio

Belgian liittovaltion kestävän kehityksen 
neuvosto (Belgian Federal Council for 
Sustainable development) perustettiin 
vuonna 1997 säätelemään liittovaltion 
kestävän kehityksen politiikkaa. neuvosto 
toimii eri toimijoiden välisenä foorumina, 
joka pyrkii edistää kestävään kehitykseen 
liittyvää keskustelua ja neuvoo siihen 
liittyvissä kysymyksissä. neuvoston sihteeri 
Jan de Smedt kertoo kestävän kehityksen 
käsitteestä ja sen juurista Civisti-hankkeelle. 

neuvosto työskentelee kestävän kehityksen 
vision parissa. voitko kertoa, mitä tämä käsite 
pitää sisällään?

Kestävän kehityksen käsitettä käytettiin 
ensimmäisen kerran Brundtlandin raportissa 
Yhteinen tulevaisuutemme (Our Common 
Future). Asiantuntijaryhmän YK:lle vuonna �98� 
tuottama raportti sisälsi kuuluisan määritelmän: 
”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää 
nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta 
mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.” 
(suom. Kaija Anttonen: Ympäristön ja kehityksen 
maailmankomissio: Yhteinen tulevaisuutemme. 
�998.)  Kestävä kehitys alettiin nähdä kaikkia ihmisiä 
hyödyttävänä kehityksenä, jota pohdittiin laajasti 
myös vuoden �992 kansainvälisessä ympäristö- ja 
kehityskonferenssissa Riossa. 

Kestävän kehityksen idea pitää sisällään kaksi 
käsitettä: ”kestävyyden” ja ”kehityksen”. 
”Kehitystä” pidetään evoluutiona tai prosessina. 
Se pelkistetään usein tarkoittamaan vain 
aineellista kehitystä, mutta se viittaa myös elämän 
laadun parantumiseen, kaikkien hyvinvointiin. 
Tämä edellyttää sosiaalista kehitystä - terveyttä, 
koulutusta, kulttuuria - sekä luontopääoman 
- luonnonvaroja ja biodiversiteettiä – kehitystä. 
Kyseessä ei siten olen vain talouden pääoman, 
koneiden, rakennusten ja taloudellisten resurssien 
edistäminen. 

Toinen käsite, ”kestävyys”, tarkoittaa, että kehitys 
tapahtuu ajassa ja tilassa. Se ottaa huomioon 
tämän hetkisen kehityksen ja edellyttää sellaisen 
elämisen, kuluttamisen ja tuottamisen mallin, 
joka on kaikkien tämän planeetan ihmisten 
ja yhteiskuntien saavutettavissa. Seuraaville 
sukupolville täytyy jättää tarpeeksi pääomaa, jotta 
he voivat tyydyttää tarpeensa kestävällä tavalla. 

onko meidän kehityksemme kestävää?

Kestävyyden tavoite edellyttää, että päästämme 
irti lyhyen aikavälin ajattelusta ja ratkaisuista. 
Esimerkiksi ilmaston suhteen kestävyys edellyttää, 
että lämpötilamuutokset pysyvät kahden Celcius-
asteen marginaalissa. Tämä vaatii pitkän aikavälin 
ajattelua. Tähän mennessä ekologisen ja sosiaalisen 
kasvun kustannukset on siirretty seuraaville 
sukupolville. 

Kestävä kehitys todella pitää sisällään 
paradigmamuutoksen. Tämä tarkoittaa, että 
ei voida tarkastella vain taloutta, yhteiskuntaa 
tai ympäristöä. Ei, kaikkia näitä kolmea täytyy 
tarkastella suhteessa toisiinsa maailmanlaajuisessa 
kehyksessä. Tämä on tietysti hyvin monimutkainen 
tehtävä. Sen vuoksi pidämme muutoksen 
hallinnan tapaa niin hyvin tärkeänä: otamme eri 
yhteiskuntaryhmien, organisaatioiden ja 
liike-elämän edustajia mukaan muutosprosessiin. 
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JÄttÄMinEn 
laPsillE PErinnÖKsi

elS ja hänen miehensä Guy ovat eläkeläisiä 
eurooppalaisessa pääkaupungissa. Kun 
elSiltä kysyttiin tulevaisuudesta, hän ei 
käytä termiä ”kestävä”, mutta ilmaisee silti 
kestävyyden perusideoita yhtä osuvasti kuin 
asiantuntijatkin. 

Nautin elämisestä tässä hetkessä. En tiedä, onko 
minulla niin paljon mielikuvitusta, että osaisin 
ajatella satoja vuosia eteenpäin... Olennaista on, 
että jätämme jotain hyvää jälkipolville, silloin on 
heidän velvollisuutensa hallita omaa tulevaisuuttaan 
hyvin. Meidän ei kuulu tuputtaa heille mitään, mutta 
meidän täytyy säilyttää sataprosenttisesti se, mitä 
heille annamme. Siinä kaikki. 

yhteiskuntatieteilijä etsimässä kestävyyttä
Sandra hupKa – Saksa – tree

Sandra Hupka on nuori saksalainen tutkija, 
joka työskentelee TREE-projektissa (Siirtymä 
koulutuksesta työelämään – Transition from 
Education to Employment). Hän on opiskellut 
pedagogiikkaa, psykologiaa, sosiologiaa ja 
valtiotiedettä keskittyen kestävään kehitykseen. 
Kysyttäessä tulevaisuuden odotuksista ja visioista, 
hän viittaa projektiin, jossa on mukana. 

KoMMEntti

Biodiversiteetti tarkoittaa tietyn 
ympäristön eliöiden (kasvien ja eläinten) 
monipuolisuutta. Tämä ympäristö voi olla 
erityinen alue tai koko maailma. 
Biodiversiteetti mittaa biologisten systeemien 
terveyttä. Tämän päivän biodiversiteetti 
maapallolla pitää sisällään miljoonia erillisiä 
biologisia lajeja. Lajien suojelu ja 
monipuolisuuden säilyttäminen ovat 
ympäristöpolitiikassa merkittävällä sijalla. 

”Toimin ”Tulevaisuus X – Sukupolvien välinen 
oikeudenmukaisuus” -yhdistyksessä (Futur X 
- Society for Intergenerational Justice), jossa meitä 
on monenlaisia ryhmiä. Yhteinen tavoitteemme 
on reilumpi maailma, ehkä jonkinlainen 
”maailman yhteiskunta”, jossa vallitsee suurempi 
oikeudenmukaisuus sukupolven sisällä, mutta 
myös sukupolvien välillä. Emme halua maailmaa, 
joka ei tyydytä tulevien sukupolvien tarpeita. 
Haluamme maailman, jossa jokainen sukupolvi 
jättää avoimia tai jopa edellisiä suurempia 
toimintamahdollisuuksia toisille.
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tulEvaisuus MEnnEisYYdEssÄ

Esi-historiasta lähtien
Ihmiset osaavat kuvitella tulevaisuuden, meillä on 
kyky ennakoida ja ennustaa, ja olemme käyttäneet 
tätä kykyä kautta historian. Kuten Wendell Bell 
sanoo:

”Tulevaisuuden ajattelu ei ole uutta, tietenkään. Se 
on universaali ilmiö, joka on lähtöisin ihmiskunnan 
esi-historian alkuajoista. Jokaisessa tunnetussa 
yhteiskunnassa ihmisellä on ollut käsitys ajasta 
ja tulevaisuudesta. Käsitykset ovat kuitenkin 
erilaisia, ne painottavat eri tavoin menneisyyttä 
ja tulevaisuutta ja sisältävät vaihtelevassa määrin 
yksityiskohtia.”

Vanhin ja primitiivisin tulevaisuuden kuvittelun 
tapa on ennustaminen. Se on yritys keksiä ja 
joskus hallita tulevaisuutta, aivan kuin eteenpäin 
katsomisen tavat nykyään. 

Varhainen teknologian 
arviointi
Yhdysvaltojen hallituksen raportti vuodelta �93� 
nimeltään Teknologian trendit ja kansallinen 
politiikka (Technological Trends and National 
Policy) ennakoi, millainen arkipäivän tapoja 
muokkaava merkitys silloin vielä tuntemattomalla 
televisiolla olisi yhteiskunnassa. Kirjoittajat 
ennakoivat väritelevision tulemisen ja jopa 
kolmiulotteinen televisio oli heidän listallaan 
tulevaisuuden teknologioista. Jälkimmäisen 
mahdollisuutta tutkitaan edelleen. Raportissa 
pohdittiin myös esimerkiksi ilmastoinnin keksimisen 
merkitystä ja osattiin ennakoida, että ilmastointi 
voi merkittävästi vilkastuttaa teollisuuden kehitystä 
etelävaltioiden kaupungeissa.
Osa raportissa ennakoiduista kehityskuluista ei 
kuitenkaan toteutunut. Valoisa tulevaisuus kuvattiin 
esimerkiksi ”kattohyppijälle” (roof-hopper), jolla 
voitaisiin kuljettaa matkustajia lyhyillä kaupunkien 
välisillä lennoilla. Raportissa pohdittiin myös 

henkilökohtaista ilma-alusta, jolla voisi laskeutua 
vaikkapa pellolle, joka taittuisi kokoon kuin 
kovakuoriainen ja jatkaisi matkaansa tietä pitkin 
ajaen. Laitetta voisi säilyttää autotallissa. 

Visioita �960-luvulta: maa 
avaruudesta nähtynä
�950-luvun lopun kylmän sodan kilpailuhenkisyys 
oli hedelmällinen maaperä Eisenhoverin visiolle 
amerikkalaisista kuussa. Tämä innoitti myös NASAn 
perustamiseen. Kun lukuisia miehittämättömiä 
Apollo-satelliitteja oli menestyksellisesti 
saatu maata kiertävälle radalle vuonna �966, 
hippivalokuvaaja Stewart Brandillä oli myös 
visio. Istuessaan katolla pohtien maan kaarevaa 
pintaa, hän kuvitteli kuinka riittävän etäisyyden 
päästä katsottuna maapallon horisontti yhdistyy 
ympyräksi ja maapallon voi nähdä kokonaisena. 
Viikon kuluttua tästä hän matkusti peukalokyydillä 
maan halki ja myi rintamerkkejä, joissa kysyttiin: 
”Miksemme ole vielä nähneet valokuvaa koko 
maapallosta?”. Seuraavaksi kiertoradalle laukaistu 
satelliitti, Apollo 8, lähettikin jo valokuvia. Yksi 
niistä oli kansikuva Whole Earth Cataloguessa, 
jonka Brand menestyksekkäästi julkaisi 
myöhemmin. Maapallon näkeminen ulkopuolelta 
saattaa vaikuttaa tavanomaiselta nykyään, mutta 
tuohon aikaan ajateltiin, että kuvan avulla ihmiset 
voisivat paremmin tuntea yhteisyyttä koko 
maapallon ihmisten kanssa. 

Teknologian mahdollisuuksien, kuten avaruuden 
tutkimisen, vaikutuksia on monia ja niiden arviointi 
on aina mutkikasta. Esimerkiksi avaruushankkeet 
ovat tuoneet arkiseenkin käyttöön uusia 
materiaaleja, kuten teflonin paistinpannuihin. 
Vaikka valokuvat maapallosta eivät ole tuoneet 
maailmanrauhaa, ne ovat vaikuttaneet globaaliin 
ajattelutapaan sekä rohkaisseet uusiin tapoihin 
kuvitella tulevaisuuksiamme. 
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dr. peter piot, 59, on yK:n alipääsihteeri 
ja toiminut unaidS-ohjelman pääsihteerinä 
13 vuoden ajan. hän on yksi ebola-viruksen 
löytäjistä ja yksi ensimmäisistä hiv/aidSin 
tutkijoista. tutkijana hän yhdistää vahvan 
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden 
menetelmälliseen lähestymistapaan. hän oli 
yksi ensimmäisistä ihmisistä, joka näki hiv:
n ja yksi harvoista, jolla on yksityiskohtainen 
visio aiheesta. hänen ideansa ohjaavat 
viruksen asettamiin haasteisiin vastaamista. 
Kun piotilta kysyttiin hänen visiostaan, hän 
pohjasi sen vahvasti viruksen kohtaamisen 
historiaan ja ihmisten arkitodellisuuteen.  

”28 vuotta epidemian alkamisen jälkeen alamme 
nähdä tuloksia. Yhä harvempi ihminen saa 
tartunnan, yhä harvempi kuolee. Tieteellisiä 
läpimurtoja on tehty esim. antiviraaliterapiassa. 
Aids on ensimmäinen vakava virusinfektio, jota 
voidaan hoitaa, ja se on tarjonnut mallin monien 
sairauksien, kuten hepatiitin, hoidolle. Rokotuksen 
kehittämisessä AIDSia vastaan olemme edelleen 
lähtöpisteessä, eikä AIDSin ehkäisemisessäkään ole 
edistytty riittävästi. Tarvitsemme pitkän aikavälin 
suunnitelman ja siksi olemme käynnistäneet 
projektin nimeltään Aids 203�. Vuosi 203� on 50 
vuotta aidsin löytämisen jälkeen. Projekti perustuu 
näkemykseen, että aids on pitkän aikavälin 
kehityskulku, ja että tarvitsemme pitkäaikaisia 
strategioita, jotta voisimme tehdä tarvittavat 
päätökset nyt. Tarvitsemme nyt muuta kuin tyypillisiä 
kahden tai viiden vuoden suunnitelmia. Emme halua 
päättää mitä teemme vuonna 203�, vaan haluamme 
nähdä, mitä meidän täytyy tehdä nyt, jotta pitkän 
aikavälin tulos olisi paras mahdollinen. Vain näin 
pääsemme eteenpäin. 
On olemassa kansainvälisiä tavoitteita, kuten pääsy 

PEtEr Piotin aids
-VISIO

KoMMEntti

parHaaN KyKyNsÄ mUKaaN: Peter Piot 
on ottanut harteilleen valtavan ongelman: 
hän ei oleta, että hänen perimmäinen visionsa 
nolla-kuolleisuudesta ja nolla-tartunnasta 
toteutuu. Siitä huolimatta hän tuntee, että 
tätä visiota kohti on työskenneltävä. Vision on 
ohjattava kaikkea toimintaa. 

terveys: Ihmiset toivovat toisilleen hyvää 
terveyttä kohottaessaan maljaa erilaisina 
vuosipäivinä ja juhlissa. Hyvä terveys 
merkitsee paljon; terveyden menettäminen 
saattaa olla esteenä monilla elämän alueilla. 
Terveys on osa henkilökohtaisia ja globaaleja 
tulevaisuuden visioita.

HIV-hoitoihin kaikille niitä tarvitseville vuoteen 
20�0 mennessä. Luulenpa, että meidän täytyy 
aina määritellä visio ja joitakin perustavanlaatuisia 
tavoitteita: että kenenkään ei tarvitsisi kuolla aidsiin, 
koska hoitokeino on olemassa, ja että kenenkään ei 
tarvitsisi saada tartuntaa. Meidän täytyy työskennellä 
kohti tätä tavoitetta. Uskon, että on mahdollista 
saavuttaa jotkut näistä tavoitteista joissakin maissa, 
muttei kaikissa. Tarkastelemme sitä, mitä tiede ja 
teknologia tarjoavat ja mikä on yhteiskunnallisen 
muutoksen rooli. Pelkkä teknologia ei ratkaise 
tätä, se on varmaa. Joskus uusien teknologisten 
kehitysaskelten, politiikan ja yhteiskunnallisen 
muutoksen välillä on täysi katkos. Tietty naiivius 
kuvaa tieteen ja teknologian parissa työskenteleviä. 
Luonnontieteissä tunnutaan usein ajattelevan, 
että ”jos meillä on tuote, se muuttaa kaiken”. 
Uskon, ettemme kuitenkaan pääse eteenpäin 
ilman yhteiskuntatieteellistä tutkimusta siitä, miten 
yhteiskunnallinen muutos voidaan saada aikaiseksi. 
Soveltava tiede ja tutkimus ovat vähintään yhtä 
tärkeitä kuin luonnontieteelliset löydökset ja kehitys. 
Tarvitaan tiedepolitiikan uudelleenajattelua, mikä on 
laiminlyöty myös Euroopassa. 
Tiedämme, että ihmisten terveydentilalla on 
ratkaiseva merkitys talouden kehityksessä ja 
tuottavuudessa. Terveys ei siis voi olla pikku juttu, 
johon sijoitetaan, jos rahaa jää jäljelle. Emme 
voi olla tyytyväisiä ennen kuin kaikki, joilla on 
tarvetta, pääsevät hoitoon. Kyse on oikeuksista. 
Minun visiossani politiikan ei pitäisi perustua vain 
tieteelliselle todistusaineistolle vaan myös arvoille 
ja ihmisoikeuksille. Terveys on aina ihmisille erittäin 
tärkeä, ja se vaikuttaa ihmisten elämään hyvin 
konkreettisella tavalla.”
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tiEdE valMiina 
huoMista vartEn

teknologiat ja tieteenalat lähentyvät toisiaan.”
”Tämä luo uusia mahdollisuuksia esimerkiksi 
terveydentilan diagnoosiin eri kuvantamistekniikoilla. 
Lääketieteellinen kuvantamisen tutkimus alkaa 
olla niin erikoistunutta, että lääkärit tarvitsevat 
fyysikkoja ja muiden alojen tutkijoita voidakseen 
tehdä läpimurtoja. Jos he haluavat parempia 
vaikkapa mikroskooppeja ja uusia biolääketieteellisiä 
sovelluksia, heidän täytyy ja yhdistää voimansa 
nanoteknologiaan erikoistuneiden fyysikkojen 
kanssa.”
”Pehmeämmät lähestymistavat kuten käyttäytymisen 
ja käyttäytymisen muutoksen tutkiminen näkyvät 
myös informaatioteknologian tutkimuksessa. 
Tällaisessa tutkimuksessa täytyy ymmärtää miten 
ihmiset käyttävät teknologioita, miten ihmiset 
toimivat... mutta teknologian tutkijat eivät 
pysty yksin tutkimaan kaikkea tätä. Esimerkiksi 
ikääntyvä väestö edellyttää aivotutkimusta, 
demografiaa, yhteiskuntatieteitä. Tarvitaan erilaisten 
lähestymistapojen yhdistämistä.” 

Informaatio- ja viestintäteknologiat 
olivier GlaSSey - SVEITSI

Muuttuvan informaatio- ja viestintäteknologian (ICT) 
luoma mullistus saattaa vaikuttaa eilisen uutisilta, 
mutta nämä teknologiat ja se, miten niitä käytetään, 
kehittyvät edelleen merkittävästi. OLIVIER GLASSEY 
tutkii informaatioteknologioiden käyttöä. Hän näkee 
teknologioiden kehityksen siinä, kuinka ihmiset 
teknologioita käyttävät.

”Olemme huomanneet merkittävän viiveen 
siitä, kun uusi tekniikka esitellään siihen, kun sitä 
aletaan käyttää laajalti, demokratisoida ja ihmiset 
alkavat keksiä tekniikalle uusia käyttötarkoituksia 
ja tekevät siitä omansa. Uuden tekniikan tai uuden 
mahdollisuuden ilmestyminen ei riitä. Täytyy 
olla aktiivinen, tekniikasta aidosti kiinnostunut 
käyttäjäyhteisö, niin sanottuja varhaisia omaksujia. 
Myöhemmin uudet käyttäjäsukupolvet omaksuvat 
teknologian ja ottavat sen omakseen. Käyttäjät 
myös keksivät käyttämilleen teknisille laitteille 
uusia käyttötarkoituksia ja käyttämisen tapoja.” 
Nämä uudet käyttötavat, sisällöt ja merkitykset, 
joita käyttäjät itse luovat, ovat osa teknologioiden 
kehitystä. 
”Informaatioteknologiassa teknologioiden 
lähentyminen näkyy siinä, kuinka pikaviestipalvelut, 
matkapuhelimet, paikantimet, virtuaaliyhteisöt 
ja muut aikaisemmin erilliset työkalut ovat 
yhdistymässä yhä yhtenäisemmiksi välineiksi. Tämä 
on merkittävä muutosvoima, joka pitkällä aikavälillä 
varmasti vaikuttaa päivittäiseen elämään. Miten, 
se jää vielä avoimeksi. Voimme esittää ”isoveli”-
skenaarioita, joissa ihmisten yksityisyys on uhattuna, 
mutta voimme myös kuvitella, että teknologiat 

Tekniikka yhä monialaisempaa
Johan SChuBer – Ruotsi – Ruotsin 
kuninkaallinen insinööritieteiden akatemia

”Soveltava tiede kehittyy nopeasti. Tekniikan kehitys 
on monipuolista ja liittyy moniin yhteiskunnallisiin 
kysymyksiin. On tietotekniikkaohjelmia, 
ohjelmistokehittelyä, materiaalikehittelyä, 
kuvantamista ja niin edelleen. Useimmiten radikaalit 
innovaatiot, jotka todella parantavat yhteiskuntaa, 
ympäristöä tai elintapoja, rakentuvat uusien 
teknologioiden varaan.”
”Esimerkkinä voi olla vaikkapa energiasektori: 
koska ympäristöasiat ovat etusijalla, suurin osa 
Euroopan maista tarkastelee tulevaisuuden 
energiavarantojaan, ja tarve sijoittaa uusiin 
teknologioihin on suuri”. Esimerkkeinä Schuber 
mainitsee sähkönsiirtoteknologiat, bioenergian, 
sähköajoneuvot ja litium-akut. ”Tätä kehitystä 
tarvitaan, jos fossiiliset polttoaineet halutaan korvata 
uusiutuvilla energiamuodoilla.” 
”Nyt näkyvissä monitieteistä yhteistyötä. 
Nanoteknologian, informaatioteknologian, 
biolääketieteen ja muiden tieteenalojen täytyy 
tehdä yhteistyötä. Yhteydet eri tutkimusalojen välillä, 
verkostot sekä tutkimusohjelmat vahvistuvat kun 

Kaikki tiede ja tutkimus ovat 
tulevaisuuteen suuntautuneita. 
Tieteellinen tutkimusprosessi perustuu 
aikaisempiin tuloksiin pohjautuvaan 
tutkimukseen, jossa jokainen uusi tulos ja 
havainto paljastaa uusia mahdollisuuksia 
ja uusia kysymyksiä. 

moNitieteisyys on sitä, kun vähintään 
kaksi tieteenalaa tarkastelee samaa aihetta ja 
tuottaa omat tuloksensa, mutta kasvattavat 
yhteistä tieto- tai näkemyspohjaa kukin omalla 
näkökulmallaan ja tuloksillaan. Esimerkiksi kun 
fyysikot, päättäjät ja kehitystyöntekijät 
käsittelevät AIDSia, kukin tuo esille oman 
näkökulmansa asiaan. 

teKNologiNeN lÄHeNtymiNeN 
(koNVErgENSSI) on kehityskulku, jossa eri 
tarkoituksiin kehitetyt teknologiat limittyvät 
toisten, aikaisemmin erillisten, teknologioiden 
kanssa. Tätä tapahtuu nanoteknologiassa, 
biolääketieteessä ja informaatioteknologiassa, 
mutta sen voi havaita myös esimerkiksi mat-
kapuhelinten, musiikkilaitteiden ja digitaalisen 
valokuvauksen yhdistymisessä uusiksi lait-
teiksi. 

KoMMEntti
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tuovat mukanaan uusia vapauksia rajoitusten sijaan. 
Molemmat mahdollisuudet ovat todellisia.”

Ilmastonmuutoksen mallintaminen
JameS murphy – Iso-Britannia

”Ilmastotutkimus lisääntynyt voimakkaasti 
viimeisten kahden tai kolmen vuosikymmenen 
aikana. Kykymme simuloida ilmastoa ja tehdä sen 
perusteella ennusteita riippuu siitä, kuinka hyviä 
ilmastoa koskevat monimutkaiset tietokonemallit 
ovat. Näiden mallien monipuolisuus on kehittynyt 
ajan kuluessa, kun tietokoneiden käyttökapasiteetti 
on lisääntynyt.”
”Aloitimme yksinkertaisilla malleilla ilmakehästä. 
Aluksi pystyimme kertomaan ilmastonmuutoksesta 
vain hyvin rajallisesti. Tarvitsemme malleja, joiden 
avulla voidaan ennustaa tulevaisuuden ilmastoa ja 
arvioida sen vaikutuksia, sopeutumista ja muutoksen 
lieventämisen mahdollisuuksia.”
”Viime aikoina on kehitetty kattavampia malleja, 
joiden avulla voimme tarkastella sitä, kuinka 
hyvin mallit kykenevät jäljittelemään aikaisempia 
ilmastonmuutoksia teollisesta vallankumouksesta 
tähän päivään, sekä ennustamaan muutoksia 
tulevina vuosikymmeninä. Keskeinen kehitysaskel 
�990-luvulla olivat yhdistetyt ilmastomallit, joissa 
oli yksityiskohtainen kuvaus meren dynamiikasta. 
Näiden mallien erottelukyky ja hienojakoisuus ovat 
kehittyneet siitä lähtien. Viime aikoina malleihin 
on saatu mukaan entistä laajemmin ilmastoon 
vaikuttavia systeemeitä.” 
”Uudet kehitysaskeleet perustuvat kehittyvään 
tietoon fysikaalisista tai tarkemmin bio-geo-
kemiallisista prosesseista.”
”Tämän hetkiset mallit ovat ehkä tarpeeksi hyviä 
ennustamaan ilmastonmuutoksen peruselementtejä, 
kuten lämpötilan vaihtelua seuraavien 30 vuoden 
aikana jollain alueella. Ihmiset haluavat kuitenkin 
tarkempaa tietoa esimerkiksi siitä, miten päivittäisen 
sään luonne muuttuu heidän asuinpaikassaan. Jotta 
voisimme tehdä ennusteita myös näistä asioista, 
haluamme entistä parempia malleja olemassa 
olevista prosesseista. Ihannetilanteessa mallit olisivat 
yhtä yksityiskohtaisia kuin sääennustemallit.” 
”Ilmastomuutosta kuvaaviin malleihin täytyy saada 
mukaan enemmän prosesseja, tehdä kokeiluja 
erilaisilla lähtöoletuksilla sekä luoda malleja, 
joiden lähtökohtana ovat aidot havainnot. Mallien 
erottelukykyä ja hienojakoisuutta täytyy edelleen 
parantaa. Toivomme, että kehitys jatkuu ja mallien 

tuottamien ennusteiden hajonta näin pienenisi. On 
kuitenkin mahdollista, että hajonta vain lisääntyy, kun 
löydämme uusia epävarmuustekijöitä.”

Neurologi uskoo, että aivosairauksien taakka 
voi keventyä tulevaisuudessa 
Samuel Komoly – Neurologi – Unkari 
– Pecsin yliopiston neurologian klinikka

”Neurologia tutkii aivojen rakennetta ja aivojen 
aineellisia mekanismeja. Työskentelemme aivojen 
”laitteiston” (hardware) kanssa, kun taas psykiatria 
työskentelee aivojen ”ohjelmiston” (software) 
kanssa. Neurologia on tärkeää tulevaisuudelle, 
sillä se voi auttaa ihmisiä saavuttamaan paremman 
elämänlaadun sairaudesta tai vammasta 
huolimatta. Panostamme paljon esimerkiksi uusien 
dementiahoitojen löytämiseen. Sellaisen hoidon 
löytyminen seuraavien parin vuosikymmenen 
aikana olisi läpimurto. Dementia on suuri taakka 
yhteiskunnalle ja sairastuneiden perheille. 
Euroopassa ihmiset elävät yhä pidempään, ja 
kohtaamme dementiaa yhä useammin. Dementian 
syihin tai sen oireisiin kohdistuvan hoitomuodon 
löytäminen merkitsisi, että yhteiskunnan ei enää 
tarvitsisi hoitaa vanhuksia kuten nykyään. Tällä olisi 
myös merkittävä taloudellinen vaikutus.” 

KoMMEntti

Aivotieteet koskettavat ihmisyyden 
ydintä. Tutkijoilla on jatkuvasti enemmän 
tietoa aivojen biologisesta ja aineellisesta 
olemuksesta. Tämä herättää kysymyksiä 
vastuusta, joka syntyy kasvavista 
mahdollisuuksia vaikuttaa aivoihin ja muuttaa, 
parantaa tai vahingoittaa niitä. 

Harmaantuva väestö kiinnittää lääketieteen 
tutkijoiden, hoitajien, päättäjien sekä pitkää 
ikää odottavien kansalaisten huomion 
uusiin kysymyksiin. Ihmiset toivovat 
elämältään vanhenemista ilman ajatusten 
ja järjen selkeyden menettämistä. Samalla  
vanheneminen määrittää merkittävästi sitä, 
miten sosiaaliturva ja terveydenhuolto voidaan 
tulevaisuudessa järjestää. 
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visioidEn vaihtElEvuus
tulevaisuus kiinnostaa yhtä lailla luonnontieteilijöitä kuin yhteiskuntatieteilijöitäkin. 
Sitä tutkitaan teoreettisesti ja soveltavissa tieteissä sekä luovissa ammateissa ja taiteissa. 
Jokainen visio on ainutlaatuinen ja kukin erikoisala antaa siihen oman näkökulmansa. 
Seuraava valikoima visioita korostaa tulevaisuuden näkymien vaihtelevuutta, 
moninaisuutta ja erityisyyttä. 

BiotEKniKKo nÄKEE 
hidastEttuJa 
iKÄÄntYMisProsEssEJa Ja 
MuistisiruJa
CHRISTINE VAN 
BROECKHOVEN – Belgia 
Antwerpenin yliopisto, 
Flanders Institute for 
Biotechnology/Flanderin 
bioteknologian instituutti

Professori Van Broeckhoven 
on erikoistunut aivojen 
ikääntymisprosessien 
tutkimukseen. Hän huomauttaa, 
että olemme vielä kaukana siitä, 
että dementiaa hoidettaisiin 
muistin sairautena. Hoidon pitäisi 
pysäyttää tai hidastaa aivosolujen 
kuolema ikääntymisprosessin 
aikana. Tutkija osittain vitsailee 
sanoessaan: ”Tavoitteena on 
hidastaa koko tuota prosessia 
elämän päättymisen jälkeiseen 
aikaan saakka. Tästä ollaan 
kaukana.”
”Aivot ovat yksi 
monimutkaisimmista 
elimistämme. Tulevaisuudessa 
voimme tehdä niillä asioita, 

joista useimmat ihmiset eivät 
tällä hetkellä tiedä mitään.” 
Van Broeckhoven miettii 
esimerkkiä miehestä, joka 
menetti käsivartensa ja joka nyt 
pystyy lähettämään signaaleja 
aivoistaan suoraan tietokoneelle. 
”Meidän täytyy vielä tehdä tämä 
kiinteää yhteyttä käyttäen, mutta 
tulevaisuudessa on mahdollista 
napata ajatuksia suoraan 
tietokoneella. Aivosirut voivat 
tehdä erilaiset viestintämuodot 
mahdollisiksi, ei vain suorana 
vuorovaikutuksena tietokoneen 
kanssa vaan myös ihmisten 
välillä.”
”Uskon, että muistisirut, jotka 
tukevat ihmisten muistia tai 
jopa lisäävät muistia, ovat 
täysin mahdollisia, myös 
esimerkiksi lapsilla, joilla on 
aikuisia heikompi muisti. 
Yhteiskunnassa on niin paljon 
tietoa ja teknologiaa. Nykyään 
miltei kaikki käyttävät jo 
toissijaista muistia, tietokonetta. 
Miksei kaikkea tuota tietoa 
voisi varastoida aivoissa? En 
ajattele vain ihmisiä, jotka ovat 
menettämässä muistiaan, vaan 
niitä, jotka eivät muutoin pysy 
mukana tietoyhteiskunnan 
oravanpyörässä. Jos nyt kukaan 
meistä enää pystyy.”

YhtEisKuntatiEtEiliJÄ 
nÄKEE suKuPuoltEn 
vÄlisEn tasa-arvon 
totEutuvan 50 vuodEn 
sisÄllÄ 
RISTO HEISKALA – Suomi 
Yhteiskuntatutkimuksen 
instituutti, Tampereen 
yliopisto.

”Muutokset, joita näen 
seuraaville 50 vuodelle ovat 
pienempiä kuin ne, jotka 
tapahtuivat menneiden 50 
vuoden aikana. Siitä huolimatta 
en näe lineaarista kehitystä. 
Uskon, että jonkin aikaa ennen 
vuotta 2050 tapahtuu murros. 
En voi ennustaa, mikä tarkalleen 
aiheuttaa tuon murroksen, mutta 
on olemassa joitakin kaikkia 
koskevia kehityslinjoja, joita 
voidaan nostaa esille. Sosiologi 
Parsons on huomauttanut, että 
toisen maailmansodan aikaan 
Amerikassa erot miesten ja 
naisten töiden välillä olivat 
suuret. Siihen aikaan miesten 
velvollisuuksia pidettiin 
arvokkaampina kuin naisten 
velvollisuuksia. Miehillä oli 
yhteiskuntajärjestelmässä 
parempi asema kuin naisilla, 
kun naiset jäivät kotiin ja miehet 
toimivat julkisilla areenoilla.”
”Tilanne oli osa länsimaista 

KoMMEntti

Van Broeckhoven puhuu terveydestä, mutta myös 
koulutuksesta. Hän esittää, että koululaisten 
ja kaikissa elämänvaiheissa oppivien ihmisten 
elämään vaikuttaa uusien teknologioiden käyttö. 
Oppilaat voivat jonain päivänä varastoida 
itselleen loputtomia määriä tietoa ja jopa ladata 
taitoja. Tämä voisi tapahtua jopa oppilaitosten 
ulkopuolella. Haluatko soittaa viulua tämän 
vuoden pikkujouluissa tai ajaa moottoripyörällä 
Euroopan rantaviivoja pitkin? Lataa vain taidot 
suoraan aivosirullesi.

KeHittyvÄt sUKUpUoliroolit. Elämme 
sukupuolirooleissamme joka päivä ja kaikkialla. 
Selvästikin nämä roolit muuttuvat. Isoäitiemme aikaan 
suurimmassa osassa länsimaita oli tavatonta, että 
naiset menivät töihin kodin ulkopuolelle, mutta tänään 
tyttäriemme voidaan odottaa ottavan täydesti osaa 
julkiseen elämään. Miehillä ja naisilla on kotona ja työssä 
yhä erilaiset odotukset ja lähestymistavat. Tämä saattaa 
muuttua tulevaisuudessa. Kuka tiskaa silloin, kuka hoitaa 
sairaat perheenjäsenet, kuka johtaa, kuka toimeenpanee 
lakeja ja säännöksiä; naiset, miehet vai koneet?
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teollista ja perinteistä modernia 
mallia, joka kukoisti �950-
luvulla. Mallin mureneminen 
oli merkittävin sukupuolten 
välistä tasa-arvoa hyödyttävä 
kehityskulku. Valtion kasvava 
valta ja hyvinvointiyhteiskunnan 
synty toivat tasa-arvon takaisin. 
Sukulaisuusjärjestelmä, joka 
oli antanut naisille huolehtivan 
perheroolin ja miehille 
julkisen ammattiroolin, katosi. 
Valtio kohteli kaikkia samalla 
tavalla. Nykyään koemme tuo 
kehityskulun seurauksia ja 50 
vuoden kuluttua kehitys on 
loppuun saatettu.” 

anonYYMit nanosoC-
osallistuJat Pohtivat 
ÄlYKKÄitÄ YMPÄristÖJÄ 

Kansainvälisen 
materiaalitutkimuksen 
instituutin Imecin ja sen 
yhteistyökumppaneiden ns. 
Nanosoc-hankkeessa esiteltiin 

kansalaisille skenaarioita 
nanoteknologian kehitykseen 
liittyvistä tulevaisuuksista. Ajatus 
älykkäästä ympäristöstä, joka 
tarkkailisi ja olisi kanssakäymisissä 
ihmisten kanssa, synnytti 
monenlaisia ajatuksia ja visioita 
siitä, millaista tällaisessa 
ympäristössä eläminen olisi. 

”Olisi hauskaa, jos ‘älykäs 
ympäristö’ oppisi tuntemaan 
minut paremmin. Jotta 
järjestelmä voisi yllättää minut, 
sillä pitäisi olla vapaus yhdistellä 
kaikkea tietoa minusta luovasti,.”
”Se tekisi elämästäni helpompaa, 
joten se voisi itse asiassa 
laiskistaa. Mutta jos haluan 
päästä vapaa-ajan tavoitteisiini 
kuten juosta maratonin, laite 
voisi auttaa minua. Esimerkiksi 
kertomalla mitä kannattaa syödä, 
minne juosta, mitä tehdä. Vaikka 
tällainen helppous voisi johtaa 
jonkinasteiseen laiskuuteen, 
se voisi toisaalta myös luoda 

enemmän mahdollisuuksia 
saavuttaa elämässä enemmän.”
”Ihmiset ovat aika valmiita 
luovuttamaan henkilökohtaista 
tietoa digitaaliselle järjestelmälle, 
mutta ovat haluttomia 
päästämään toisia fyysisesti 
lähelle. Kontaktit fyysisessä 
maailmassa ovat erilaisia kuin 
henkilökohtaisten tietojen 
luovuttaminen. Jos haluaa 
apua järjestelmältä, täytyy sille 
tietenkin antaa omia tietoja.”

KoMMEntti
taaKsepÄiN Katsomista 
eteeNpÄiN NÄKemiseKsi.   
Pohtiakseen seuraavia 50 
vuotta, Heiskala katsoo 50 
vuotta taaksepäin. Taaksepäin 
katsominen eteenpäin 
näkemiseksi antaa tuntuman 
siitä, miten asiat muuttuvat 
pidemmällä aikavälillä. 
Aikaisempien tapahtumien 
vaikutusten näkeminen voi 
auttaa meitä kuvittelemaan 
myöhemmän kehityksen. 
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visioidEn vaihtElEvuus JatKuu…

paul Granjon aloitti taiteen tekemisen jo ennen valmistumistaan 
marseillen kuvataidekorkeakoulusta (ecole des Beaux-arts de 
marseille). hän on kiinnostunut ihmisten ja koneiden yhteisestä 
kehityksestä. hänen tutkimuksensa ihmisen ja teknologian 
suhteista on sekä viihdyttävä että provosoiva. Granjon tutkii 
vaikeaa maaperää ja koskettaa syväänjuurtuneita kulttuurisia 
merkityksiä.  hän ei ole tekno-optimisti, muttei myöskään 
tekno-pessimisti. 

taitEiliJa Ja KonEEt
PAUL GRANJON – Ranska – Z-Productions

”Sähköisenä taiteilijana 
käsittelen ihmisen ja koneen 
yhteistä evoluutiota, sitä, kuinka 
teknologisen kulttuurin kehitys 
muuttaa ihmisten näkemystä 
ja toimintaa ympäristössään, 
yhteiskunnassaan ja kehossaan... 
Työkalujen ja tekniikoiden 
nopealla kehittymisellä on 
todellinen merkitys sekä 
työskentelymenetelmilleni että 
työni sisällölle.” 
”Teknologian parissa 
työskentelevänä 
taiteilijana tunnistan sen 
perustavanlaatuisen inhimillisen 
tarpeen, joka ajaa teknologista 
kehitystä eteenpäin – ja käytän 
itsekin työkaluja, joka pystyvät 
aina vain parempaan entistä 
halvemmalla. Samalla kuitenkin 
kyseenalaistan teknologian 
vaikutuksia. Myönteistä 
kehityksessä on saatavilla 

olevien laitteiden hämmästyttävä 
kapasiteetti ja edullisuus. 
Teknologia, joka vain muutama 
vuosi sitten oli osa huippusalaista 
sotilasteknologiaa, 
on nyt saatavissa 
internetin kulmakaupasta 
(konenäköjärjestelmät, 
paikannusjärjestelmät, 
verkkoprotokollat...).”
”2000-luvun ihmisen suhde 
teknologiaan muotoutuu 
aivan eri tasolla kuin ennen. 
Laitteiden yhä hienovireisemmät 
käyttöliittymät peittävät alleen 
ne mutkikkaat prosessit, 
jotka tapahtuvat käyttäjän 
komennon ja komennon 
toteutumisen välillä. Esimerkiksi 
matkapuhelimen käyttäjä painaa 
näppäintä �, johon hänen 
parhaan ystävänsä numero 
on tallennettu, ja aloittaa 
puhelun muutaman sekunnin 

kuluttua, täysin tiedostamatta 
sitä laitteiden ja tukiverkkojen 
monimutkaisuutta, jotka ovat 
kannettavan puhelinteknologian 
takana.”
”Ihmisten käyttämien yhä 
älykkäämpien laitteiden 
pitäisi stimuloida ja harjoittaa 
käyttäjän fyysisiä ja henkisiä 
kykyjä – samalla kun ne 
tarjoavat yhä helpompaa 
pääsyä tiedon lähteille, tiedon 
käsittelymahdollisuuksia ja 
kaikkialla läsnäolevaa viestintää 
ihmisten ja ympäristön välillä. 
Tällä hetkellä teknologinen 
kehitys vie kuitenkin pikemminkin 
siihen, että tietoa tulee 
jatkuvasti liikaa ja fyysisiä ja 
henkisiä toimintoja korvataan 
yhä enemmän keinotekoisilla 
laitteilla.” 
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”Nanoteknologian puolustajat 
tykkäävät kertoa tarinaa 
‘automaattikokoojista’, 
viruksen kokoisista koneista, 
jotka pystyvät lisääntymään 
ja suorittamaan monenlaisia  
tehtäviä. Dokumentissa 
vertaan niitä hiivasoluihin. 
Hiivasolut lisääntyvät ja niin 
tehdessään muuttavat sokeria 
alkoholiksi. Erona on, että 
automaattikokoojat voidaan 
ohjelmoida suorittamaan mitä 
tahansa tehtäviä. Jos sellainen 
toteutuu, päädymme sadun 
kaltaiseen maailmaan. Nämä 
pikku-robotit voivat muuttaa 
meitä geneettisesti, ne voivat 
puhdistaa vettä, tuottaa ruokaa 

FranK theyS on filosofi ja visuaalinen taiteilija. hänen 
alojaan ovat teatteri, videotaide, interaktiivinen multimedia 
ja elokuva. häntä kiinnostavat tiede ja teknologia sekä niiden 
yhteiskunnalliset, psykologiset ja filosofiset seuraamukset. 
hän on kolmiosaisen teknokalypsia-nimisen dokumenttisarjan 
tekijä. 

MultiMEdiataitEiliJan ”tEKnoKalYPsia” 
tai sadun KaltainEn MaailMa 
FRANK THEYS – Belgia  

keräämällä vettä, hiiltä ja muita 
ympäristöstä löytyviä atomeja. 
Myöhemmin ne voisivat jopa 
muuttaa kokonaisia planeettoja 
elinympäristöiksi. Nykyään kaikki 
tämä kuulostaa fantasialta eikä 
ole varmaa, että se koskaan 
toteutuu, mutta se on suunta, 
jota voi ajatella. Varmaa on, 
että löydämme aina parempia 
ja älykkäämpiä koneita ja 
tuotantomenetelmiä. Pian 
esimerkiksi nanoteknologinen 
vedensuodatin on saatavilla 
ja se suodattaa vettä halvalla 
merivedestä tai muusta vedestä, 
miten likaisesta tahansa. Keksintö 
saattaisi ratkaista puhtaan 
veden saantiin liittyvät valtavat 

ongelmat. Jos ihmiskunta 
yhdessä keksii ratkaisun 
planeetan ekotasapainoon, 
jossain vaiheessa ihmisillä ei ole 
enää tarvetta käyttää toisiaan 
hyväkseen. Olisi runsaasti 
tuotantoa ja vähemmän 
ihmisten tekemää työtä. Mutta 
mikä on tarpeeksi kehittyvälle 
ihmiskunnalle? Ehkäpä, 
kun teknologiset kykymme 
parantuvat, luomme samalla 
superihmisen tarpeita, jolloin 
kamppailu harvojen vallan ja 
sosiaalisen uudelleenjaon välillä 
aina vain jatkuu.” 
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”Työskentelen tiettyjen 
periaatteiden mukaan 
tutkimuksessani, opetuksessani ja 
kirjoituksissani. Tulevaisuudessa, 
lähitulevaisuudessa, kaupungit 
tarvitsevat vuosikymmenten 
mittaisen antaa mennä -politiikan 
jälkeen vahvaa muotoa.”
”Teknologia on tärkeä 
kysymys. Yksi suurimmista 
teknologian ongelmista tällä 
hetkellä on sen kehityksen 
liiallinen ehdollistaminen 
voitontavoittelun logiikalle. Tämä 
pätee erityisesti liikkumiseen 
ja viestintään, jotka ovat 
molemmat tärkeitä teknologioita 
kaupungeissa. Niiden kehitys on 
riippuvaista tavoitteista, joilla ei 

italialainen arkkitehti vittorio 
aureli johtaa pääkaupunkien 
tutkimusohjelmaa (Capital Cities research 
programin), joka tähtää ”kaupungin” 
uudelleenmäärittelemiseen. ohjelmassa 
pohdintaan niin arkkitehtonisia muotoja, 
poliittista teoriaa kuin kaupunkien historiaa. 

arKKitEhti haluaa MallEJa Ja 
KulJEtustEKnologiaa KauPunKEihin
VITTORIO AURELI – Italia – Berlage Instituutti

ole mitään tekemistä tavallisen 
elämän kanssa. Sen sijaan, 
että teknologioiden ajatellaan 
kehittyvän koko ajan, miltei 
luonnostaan, tulevaisuutta varten 
meidän täytyy vaalia ajatusta, 
että voimme myös kesyttää 
teknologian. Meidän ei pitäisi 
nähdä sitä vain jonain, joka aina 
tuo meille jotain uutta, vaan 
myös jonain, jota meidän on 
hallittava.”
”Nykyään yksi suurimmista 
ongelmista on tapa, jolla 
kaupunki on järjestelty fyysisesti 
ja rakenteellisesti. Siksi varsinkin 
julkinen liikenne on alue, 
jolla teknologialla on valtava 
merkitys. Minulle se on hyvin 

tärkeä sovellusala. Liikenteen 
avulla ihmiset liikkuvat fyysisesti 
paikasta toiseen ja lopulta voivat 
kohdata toisensa fyysisesti. 
Näen nykyään liian suurta 
kiinnostusta digitaaliseen 
teknologiaan ja viestintään. 
Ne kertovat, että me emme 
enää liiku vaan vain viestimme 
infrastruktuurin välityksellä. 
Liikkumisen ja viestinnän 
teknologiat muodostavat kaksi 
erillistä skenaariota; minulle 
kaupungissa tapahtuvan fyysisen 
liikkeen stimuloiminen on 
houkuttelevampi vaihtoehto.”

KoMMEntti

AURELIN esittämä malli Euroopan kaupungeista 
on saaristomalli. Ideana on, että toisistaan 
erilliset omien rajojensa ympäröimät saaret 
yhdistetään juuri rajoittavien elementtien 
välityksellä. Saaristo-metaforassa tämä on 
selvää: meri on saaria jakava ja samalla 
yhdistävä elementti. Infrastruktuuri ja 
teknologia muodostavat osan kaupungin 
merestä ja yhdistävät eri paikat ja tilat. 

Kaupunkiliikenne antaa meidän kulkea kaupungin 
läpi vaivattomasti tai vaivalloisesti. Työmatkalaiset 
viettävät arvokkaita tunteja liikenneruuhkissa. 
Matkustamme julkisilla tai yksityisillä liikennevälineillä, 
autoilla, pyörillä tai jalkaisin elokuviin tai kauppaan, 
kotoa työpaikalle, puiston läpi tai rakennustyömaiden 
ohi. Kaupunkien pohjapiirustukset ja käytettävissä 
olevat liikennemuodot saattavat vaikuttaa siihen, mitä 
näemme matkalla, keitä tapaamme, kenelle 
puhumme tai miten pitkiä välimatkoja kuljemme.

aurelin laajat ja poleemisetkin
kaupunkiprojektit esittelevät tiettyjen
kaupunkien tulevaisuuden visioita. vaikka
piirustukset ovat tarkkoja ja yksityiskohtaisia,
niitä ohjaavat periaatteet ovat paljon
yleisempiä. aureli puhuu malleista, jotka
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YhdistYnEEt KansaKunnat Ja EurooPan 
instituutiot Katsovat EtEEnPÄin

MillEnniuM-raPortti
Vuonna 2000 YK:n siloinen pääsihteeri KOFI 
ANNAN julkisti ”Millennium-raportiksi” 
myöhemmin kutsutun raporttinsa, jonka 
alkuperäinen otsikko oli “We the peoples, 
the role of the UN in the 21st century” (Me 
maailman kansat: Yhdistyneiden kansakuntien 
rooli 2000-luvulla. Suom. Anne Palm, Suomen 
YK-liiton julkaisusarja nro 32).

Raportti esitettiin YK:n jäsenvaltioille 
päätöksenteon pohjaksi järjestön 
vuosituhatkokouksessa (Millennium Summit). 
Raportissa tunnistetaan ihmisten kohtaamia 
pakottavia haasteita ja ehdotetaan lukuisia 
tavoitteita ja suosituksia ”ihmisten hengen 
nostattamiseksi ja elämän parantamiseksi”. 
Asiakirjan kontekstina oli globalisaatio, jonka 
Annan näki muuttavan maailmaa 2000-luvun 
alussa. ”Tällä uudella ajalla ihmisten toiminta 
vaikuttaa koko ajan – joskin usein tahattomasti 
– kaikkien muiden, kaukanakin asuvien, elämään. 
Globalisaatio antaa suuria mahdollisuuksia, mutta 
tällä hetkellä siitä aiheutuvat hyödyt jakautuvat 
erittäin epätasaisesti, kun taas kaikki joutuvat 
maksamaan globalisaation hinnan”. 

Raportissa ehdotetaan listaa arvoista, jotka 
voisivat yhdistävät maailman kansoja ja joilla on 
erityinen merkitys aikanamme. 
Nämä arvot ovat: 

Vapaus. Oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus. 
Suvaitsevaisuus. Väkivallattomuus. Luonnon 
kunnioittaminen. Yhteinen vastuu.

Näiden arvojen pohjalta raportin lopussa 
esitetään kolme suositusta:

�) Meidän ei tule säästää voimiamme 
 vapauttaaksemme kanssaihmisemme
 viheliäisestä ja epäinhimillisestä köyhyydestä, 
 jossa yli miljardi ihmistä parhaillaan elää.

2) Meidän ei tulee säästää voimiamme 
 vapauttaaksemme kanssaihmisemme sodan 
 vitsauksesta.

3) Meidän ei tule säästää voimiamme   
 vapauttaaksemme kanssaihmisemme
 ja erityisesti lapsemme ja lastenlapsemme siitä  
 vaarasta, että he joutuvat elämään planeetalla,
 jonka ihmiset ovat toiminnallaan toivottomasti  
 pilanneet ja jonka resurssit eivät
 enää riitä ihmisten tarpeiden tyydyttämiseen.

KoMMEntti

arvot, etiiKKa ja moraali  ovat aina 
perusta tulevaisuuden visioiden muotoilulle. 
Nämä visiot voivat vuorostaan muodostaa 
pohjan tulevaisuutta koskeville prioriteeteille, 
joita voidaan käyttää kehitykseen liittyvien 
strategioiden osina. 
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aiKahorisonttEJa 
Ja unElMia, JotKa 
MuoKKaavat 
tulEvaisuutta 
WieBe draiJer – Alankomaat
McKinsey ja STT

Vuoden 2005 lopusta lähtien WIEBE DRAIJER 
on ollut puheenjohtajana Alankomaiden 
Teknologian tutkimuskeskuksessa (Stichting 
Toekomstbeeld der Techniek  / Netherlands 
Study Center for Technology), joka tutkii 
teknologian ja yhteiskunnan suhdetta. Hän on 
myös McKinsey & Companyn Amsterdamin 
toimipisteen osakas. 

”Suurin osa McKinseyn toiminnasta liittyy 
joko strategiaan – mitä yritysten tai hallitusten 
täytyy tehdä vastatakseen haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin – tai yhtiöiden ja instituutioiden 
sopeuttamiseen tapahtuneisiin muutoksiin, jotka 
ovat todennäköisesti pysyviä.” Draijer ottaa 
aikahorisontit huomioon laajasti. ”Tyypillisesti 
strategialla on mitattavissa oleva vaikutus 3–5 
vuoden aikavälillä, mutta sen pitäisi myös luoda 
vankka alusta, joka kestää yli viisi vuotta.” 
Laajemmassa tulevaisuuteen suuntautuneessa 
tutkimuksessa hänen yrityksensä soveltaa pidempiä 
aikahorisontteja sekä tarkastelee globaaleja 
trendejä ja niiden vaikutuksia liiketoimintaan ja 
yhteiskuntaan.
”Yleisesti oletetaan, että tulevaisuus on epävarma, 
ja kyllä, se on totta. Mutta on olemassa monia 
trendejä, joihin voi luottaa. Ne toteutuvat 
ja ne vaikuttavat tulevaisuuksimme.” Näistä 
tunnistettavista trendeistä Draijer sanoo: ”Se 
ei ole vaikeaa... yksi trendi on ikääntyvä väestö. 
Kehitämme näkökulmia siihen, miten nämä 
trendit todennäköisimmin toteutuvat.” Muita 
hänen mainitsemiaan trendejä ovat talouden 
painopisteen siirtyminen itään ja resurssien jatkuva 
niukkuus. ”Kaikki tämä tapahtuu juuri nyt ja jatkuu 
pitkälle tulevaisuuteen. Siksi on mahdollista luoda 
strategioita, joka ottaa ne huomioon. Tulevaisuus 
on vähemmän epävarma kuin mitä ihmiset 
luulevat.”
”Minusta on vielä innoittavampaa, että visio 
tai skenaario on asia, jota voi muokata omalla 
toiminnallaan. On hyvin jännittävää, että oman 
näkemyksen mukaiseen tulevaisuuteen voi 
vaikuttaa omilla tekemisillään...”  Draijerin mukaan 
jopa unelmat voivat olla käyttökelpoisia: ”Kun alat 
toimia olettaen, että unelma – vaikka järjetönkin 
–  on mahdollinen, alat vaikuttaa tulevaisuuteen. 
Tämä on jännittävää työtä.”
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Tulevaisuuteen katsomiseen on laaja valikoima 
menetelmiä, joista osa on alun perin kehitetty 
muihin tarkoituksiin, osa taas nimenomaan 
tulevaisuudentutkimuksen menetelmiksi. Osa 
menetelmistä vaatii erityistaitoja, toisia voi soveltaa 
lähes kuka tahansa. Listaamme ja kuvailemme 
joitain parhaiten tunnettuja menetelmiä.

Visiointi: Tulevaisuuden visioiden järjestelmällistä 
luomista organisaatiolle tai yksilölle. Tyypillisesti 
visiointi alkaa luomalla katsaus menneisiin 
tapahtumiin ja nykyiseen tilanteeseen, jatkuu 
toivottujen tulevaisuuksien kuvittelemisella ja 
päättyy halutun tulevaisuuden saavuttamiseen 
sopivien yksityiskohtaisten keinojen tunnistamiseen. 
Visiointimenettely valmistelee usein tien 
muodollisemmille tavoitteenasettelulle ja 
suunnittelulle.

Skannaus: Pyrkimys tunnistaa merkittävät muutokset 
organisaation tai ryhmän ulkopuolisessa maailmassa 
jatkuvalla tarkkailulla. Tyypillisesti skannaus perustuu 
ajankohtaisissa sanoma- ja muissa lehdissä, 
verkkosivuilla ja muissa medioissa näkyvien 
tulevaisuuden kannalta merkittävien muutosten 
merkkien järjestelmälliseen tarkkailuun. 

Trendianalyysi: Trendin tutkimista sen luonteen, 
syiden, kehitysnopeuden ja mahdollisten vaikutusten 
tunnistamiseksi. Trendeillä voi olla ihmiselämään 
monenlaisia vaikutuksia, joista monet eivät ole heti 
ilmeisiä. 

Trendien tarkkailu (trend monitoring): Trendejä, 
joita pidetään erityisen tärkeinä, voidaan tarkkailla 
huolellisesti ja raportoida keskeisille päättäjille. 

Trendien ekstrapolointi: Kun numeerista dataa 
on saatavilla, trendi voidaan sijoittaa käyrälle, 
joka näyttää muutokset ajassa. Trendiviivaa voi 
sitten pidentää tai ekstrapoloida tulevaisuuteen 
viimeisimmän muutosvauhdin perusteella.  

Skenaariot: Trendin tulevaisuuden, strategian tai 
yllättävän tapahtuman kehityksen voi kuvata tarinana 
tai hahmotelmana. Tyypillisesti kehitetään useita 
skenaarioita korostamaan sitä, että tulevaisuuden 
tapahtumat voivat kumota minkä tahansa olemassa 
olevan skenaarion. 

Kysely: Ihmisten tulevaisuus- ja muiden näkemysten 
keräämistä. Tietoa voidaan kerätä kasvokkain 
keskustelemalla, puhelinhaastattelulla ja sähköisillä 
tai postitetuilla kyselylomakkeilla. 

Aivoriihi: Uusien ideoiden tuottamista kokoamalla 
pieni ryhmä pohtimaan aihetta luovasti. Ryhmän 
jäseniä kannustetaan pohjaamaan toisten ideoihin 
ja välttämään arvostelua. Aivoriihi on hyödyllinen 
menetelmä, kun tunnistetaan mahdollisuuksia, 
tilaisuuksia ja riskejä. 

Muut ideoita tuottavat menetelmät tai 
ongelmanratkaisumenetelmät: ideakartoitus, 
vaikutusanalyysi ja järjestelmällinen mahdollisten 
muuttujien tunnistaminen. 

Mallintaminen: Jos asialla on vaikeaa tai mahdotonta
tehdä kokeiluja, sitä voidaan yrittää mallintaa.
Todellisten mallien, kuten lentokoneiden ja talojen 
pienoismallien, lisäksi esimerkiksi matemaattisia 
yhtälöitä voidaan käyttää kuvaamaan monimutkaisia 
järjestelmiä. Malli voidaan syöttää tietokoneelle 
ja sitä voidaan käyttää simuloimaan järjestelmän 
käyttäytymistä erilaisissa olosuhteissa. 

Roolipelit: Todellisen elämän tilanteen simulointi 
ihmisten esittämien roolien avulla.  

Historiallinen analyysi: Historiallisten tapahtumien 
käyttö ajankohtaisten kehityskulkujen seurausten 
ennakoimiseksi. Usein ajankohtaista tilannetta voi 
verrata yhteen tai useampaan samankaltaiselta 
vaikuttavaan tilanteeseen historiassa. 

MEnEtElMiÄ tulEvaisuudEn tutKiMisEEn
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Kuinka vanha olisit, jos tuplaisit ikäsi? voisitko olla silloin vielä elossa? mikä on paras asia, mitä voisi tapahtua 

omassa elämässäsi seuraavien 20 vuoden aikana? mikä on pahin asia, mitä voisi tapahtua omassa elämässäsi seuraavien 20 
vuoden aikana? Mitä odotat tapahtuvan omassa elämässäsi seuraavien 20 vuoden aikana? minkälaista työtä tekisit? 
Mitkä olisivat tulosi? Kenen kanssa asuisit? miten terveytesi tulisi kehittymään? Miten paljon oppisit 20 
vuodessa? Kuinka paljon unohtaisit?  mitä teknologioita käyttäisit? Miten katsoisit omaa elämääsi taaksepäin 
siihen saakka? Kenen kanssa jakaisit ajatuksesi? Kenen kanssa lähtisit lomalle?  millaisista lomista nauttisit?

Miten ihmiset liikkuisivat asuinalueellasi 50 vuoden päästä? miten usein ihmiset voisivat lähteä alueelta? minne 
he menisivät? mikä on parasta, mitä asuinpaikallesi voisi tapahtua seuraavien vuosikymmenten aikana? Mikä 
on pahinta, mitä asuinpaikallesi voisi tapahtua seuraavien vuosikymmenten aikana? 

mitä oletat tapahtuvan asuinpaikallesi seuraavien vuosikymmenten aikana? 
Mitä muutoksia maassasi voisi tapahtua seuraavan puolen vuosisadan aikana? 
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toimintaa alueella olisi? Kuka johtaisi näitä toimintoja? Kuka hyötyisi niistä? millaista työtä alueella 
olisi tarjolla? mitä tapahtuisi naapurialueilla? 
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