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• Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto

• Poikkitieteellisyys

• Kestävä kehitys

• Hankkeet Suomessa ja maailmalla 

• Mm. Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnan pysyvä jäsen

• Tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeita liittyen 
ennakointiin ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin 

• Maisteri- ja tohtorikoulutusohjelma

Tulevaisuuden tutkimuskeskus



• Ennakointi

• Tulevaisuusajattelu

• Vaihtoehtoiset tulevaisuudet

• Maailma koronan jälkeen

• Ennakointimenetelmistä
esimerkkien kautta

Sisältö

ENNAKOINTILASIT NENÄLLE!



ENNAKOINTI -
MITÄ? 



• Tulevaisuustiedon keräämistä, 
analysointia ja syntetisointia, 
tulevaisuuden visiointia ja suunnittelua.

• “Mitä ympärillä tapahtuu?”

→ Megatrendit, trendit, heikot signaalit, 
villit kortit/mustat joutsenet

Ennakointi?



Isot ja laajavaikutteiset globaalit kehityskulut, jotka ovat kestäneet 
pidemmän aikaa ja todennäköisesti jatkuvatkin vahvoina tulevina vuosina: 
Ilmastomuutos, resurssiniukkuus, digitalisaatio ja teknologinen kehitys

Mitäs tässä katotaan?

Lyhyempikestoisia. Voivat hiipua tai kasvaa vahvemmiksi. Esim. Ennen
koronaa lyhyet viikonloppumatkat lentäen, halvat lennot. Rikkoiko
korona lopulisesti nämä? Mitä trendejä tulossa tilalle?

NÄIDEN HAVAINNOINTI JA 

YMMÄRTÄMINEN AUTTAA 

HAHMOTTAMAAN MUUTOKSIA 

JA MAHDOLLISUUKSIA

Merkkejä uusista ilmiöistä. Marginaalinen asia, josta voi tulla trendi. 

Odottamaton yllätys joka muuttaa pelikentän. Korona, 9-11.



Ennakkointi vs. tulevaisuudentutkimus?

Ennakointi Tulevaisuudentutkimus

Lyhyempi aikajänne Pidempi aikajänne

About 10v 20, jopa100 vuotta

Käytännönäheisempää

Esim. TKI toiminta Enemmän akateemista



Vaihtoehtoisista tulevaisuuksista

Koronan ansiosta

meidän on helpompi

ajatella vaihtoehtoisia

tulevaisuuksia -

tulevaisuus ei

vättämättä ole se, mitä

juuri nyt pidämme

todennäköisenä.

NYKYHETKI

DESIRABLE/ 

TOIVOTUT

PROBABLE/ 

TODENNÄKÖISET

AVOIDABLE/ 

EI-TOIVOTUT

POSSIBLE / 

MAHDOLLISET



Tulevaisuusajattelu:

• Nykyhetkestä katsottuna; 
mitä kehityskulkuja voimme
tunnistaa? 

• Millaiset tulevaisuussignaalit
(trendit, ilmiöt) vaikuttavat
meihin? 

• Miten voimme hyötyä niistä
tai varautua niihin? 

Vaihtoehtoisista tulevaisuuksista

NYKYHETKI

DESIRABLE/ 

TOIVOTUT

PROBABLE/ 

TODENNÄKÖISET

AVOIDABLE/ 

EI-TOIVOTUT

POSSIBLE / 

MAHDOLLISET



COVID19 YLLÄRI!(?)

Villi kortti/musta joutsen

?

?

?



MILTÄ MATKAILUN 

TULEVAISUUS 

NÄYTTÄÄ TÄSSÄ 

TILANTEESSA? MITÄ 

UHKIA, MITÄ 

MAHDOLLISUUKSIA?

Kansallinen ennakointi julkistamiswebinaari

22.4.2020



• Muutoksen siemenet ympärillämme, jotain muuttuu, 
mitkä asiat? - millainen on ”uusi normaali”?

• Tulevaisuus sellaisena kuin me sen oletimme tulevan 
(todennäköinen) sulkeutui ja uusi on avautumassa

→Miltä esim. Lapin matkailun/Tunturi-Lapin 
tulevaisuus mielestäsi näytti ennen koronaa 
verrattuna nyt? Mitkä asiat muuttuvat +/-?

→Millaisena näimme terveydenhuollon, sosiaaliturvan, 
koulutuksen, työn, matkojen, ympäristökriisin jne. 
tulevaisuuden aiemmin? Versus nyt? 

Futuristit: “Mitkä ovat ne muutokset ja
kehityskulut, jotka pandemia laukaisee?”



• Rooman valtakunnan tuho on saattanut olla yhteydessä 
ruttoon.

• Musta surma saattoi johtaa feodalismin loppumiseen ja 
modernin ajan alkamiseen Euroopassa.

• Suuri osa Amerikan alkuperäisväestöstä kuoli 
eurooppalaisten tuomien tautien vuoksi.

https://partner.sciencenorway.no/diseases-society-and-culture-university-of-oslo/the-world-with-viruses-reminding-us-how-little-control-we-
have/1656958

• Espanjantauti oli Brittiläisen valtakunnan lopun alkua.
https://gulfnews.com/world/spanish-flu-1918-vs-covid-19-1.1582445160581?slide=2 & https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000006501169.html

Historia kertoo myös tulevaisuudesta –
taudit muuttaneet maailmaa

Tulevaisuus koronan jälkeisessä maailmassa? 

Mitkä asiat muuttuvat pysyvästi?

https://partner.sciencenorway.no/diseases-society-and-culture-university-of-oslo/the-world-with-viruses-reminding-us-how-little-control-we-have/1656958
https://gulfnews.com/world/spanish-flu-1918-vs-covid-19-1.1582445160581?slide=2
https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000006501169.html


“The decisions people and 
governments take in the next 
weeks will probably shape the 
world for the years to come…

Healthcare, economy, politics, 
culture.” 

– Yuval Noah Harari

Tulevaisuus sellaisena kuin sen ennen
koronaa näimme sulkeutuu, jotain uutta tilalle

https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-

1fe6fedcca75?fbclid=IwAR04CPv75Rz9UVeR4W4eWZeOutTBEFZC9Hv_ph6Aq5Jb

s5_WkR6zzYJ2Qds

https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75?fbclid=IwAR04CPv75Rz9UVeR4W4eWZeOutTBEFZC9Hv_ph6Aq5Jbs5_WkR6zzYJ2Qds


MIKSI TEHDÄ 
ENNAKOINTIA?



Globaali taso (YK, WHO…jne)

EU

Kansallinen taso

Alueet, kunnat

Organisaatiot, yritykset

Henkilökohtainen taso 

TULEVAISUUTEEN 

VARAUTUMINEN, 

SUUNNITTELU, UUSIEN 

MAHDOLLISUUKSIEN JA 

INNOVAATIOIDEN IDENTIFIOINTI 

(RD&I)



• Ihmiselle luontaista (tosin jumimme usein todennäköiseen)

• ”mindset” 

• Yritykset, jotka panostavat ennakointiin, selviävät tutkitusti 
parhaiten kriiseistä.

• Uusiutumiskyky ja resilienssi.

• Kun vaihtoehtoja tunnistettu ja mietitty, on helpompi muuttaa 
suuntaa.

Tulevaisuusajattelu

https://medium.com/touchpoint/futures-thinking-a-mind-set-not-a-method-64c9b5f9da37Figure:

https://medium.com/touchpoint/futures-thinking-a-mind-set-not-a-method-64c9b5f9da37


• Kun matkailuala valmistautuu uudelleen
avautumiseen, on tärkeä pitää mielessä, 
että matkailu tulee näyttämään erilaiselta
tulevina vuosina

• Oletus, että asiat palaavat 100% 
takaisin samaan, ei ole vain riskialtista 
– myös menetetty mahdollisuus!

Tulevaisuusajattelu



Esimerkki ennakointi ja innovaatioympäristöt

Työpaja 1

2017

•

Työpaja 2

2018 

Työpaja 3

2018 

Työpaja 4

2019

ACTION!

TOIMINTAYMPÄRIS-

TÖN KARTOITUS: 

Keskeiset trendit, 

teemat, ilmiöt jotka 

vaikuttavat sektoriin

SKENAARIOIDEN 

LUOMINEN: 

sidosryhmien yhteinen 

suunta tulevaisuudelle

YHTEINEN 

TIEKARTTA 2030 

ASTI: keskeiset asiat 

ja askelmerkit

TOIMINTASUUNNITEL

MA: Mitä tehdään, kuka 

tekee jne. Käytännön 

toimenpiteet

Verkosto ja sen toimijat
Elintarvike- ja maataloussektorin kehittämishanke Andeilla

jossa mm. kehitettiin innovaatioympäristöjä, tavoitteena

edistää alkuperäislajikkeiden hyödyntämistä, uuien

elintarvikkeiden kehittämistä, uusia yhteistyömuotoja, 

innovaatioita jne. 



MUUTOS-
/TULEVAISUUSSIGNAALEJA 
YMPÄRILLÄMME –

ESIMERKKEJÄ SIITÄ, MITKÄ 
ILMIÖT VOIVAT VAIKUTTAA 
KORONANJÄLKEISEEN AIKAAN



Isot ja laajavaikutteiset globaalit kehityskulut, jotka ovat kestäneet 
pidemmän aikaa ja todennäköisesti jatkuvatkin vahvoina tulevina vuosina: 
Ilmastomuutos, resurssiniukkuus, digitalisaatio ja teknologinen kehitys

Mitäs tässä katotaan?

Lyhyempikestoisia. Voivat hiipua tai kasvaa vahvemmiksi. Esim. Ennen
koronaa lyhyet viikonloppumatkat lentäen, halvat lennot. Rikkoiko
korona lopulisesti nämä? Mitä trendejä tulossa tilalle?

NÄIDEN HAVAINNOINTI JA 

YMMÄRTÄMINEN AUTTAA 

HAHMOTTAMAAN MUUTOKSIA 

JA MAHDOLLISUUKSIA

Merkkejä uusista ilmiöistä. Marginaalinen asia, josta voi tulla trendi. 

Odottamaton yllätys joka muuttaa pelikentän. Korona, 9-11.



Vähemmän toimistoa, 
enemmän etätöitä?

Financial Times May 1, 2020 BuzzFeedNews May 12, 2020



Entä jos koko perhe
pystyisi viettämään
pidempiä aikoja toisella
paikkakunnalla? 
Enemmän pitkiä lomia
“staycations” Lapissa?

Vähemmän luokkahuoneita, enemmän
etäkoulua?



Enemmän valvontateknologiaa, 
vähemmän yksityisyyttä ja demokratiaa?

The Wall Street Journal, April 15, 2020

Matkailijoiden
terveyden
seurantaa?



Muuttuvatko arvot? 

The Guardian May14, 2020

Web24News May 9, 2020



Ovatko suuret massat
löytäneet luonnon?

YLE 6 April, 2020
The Washington Post March 26, 2020



“Disruptors disrupted by COVID19?”

Euobserver.com April 14, 2020



Alammeko elämään kestävämmin? 
Milloin uusi virus tulee?



Milloin lentoliikenne palautuu 2019 
tasolle? Vai palautuuko koskaan?



Kulttuurimuutokset?

CNN 9 April, 2020

YLE 26 April, 2020

The use of cash crashed –

will it disappear for good?



• Merkityksellisempää matkustamista

• Vähemmän työmatkoja, enemmän etäkokouksia

• Enemmän online näkyvyyttä, digitaaliset ratkaisut, 
VR, AR jne

• Vastuullisuus

• Puhtaus, hygienia, turvallisuus

• Kasvussa luonto/outdoors

• Mielummin luontoa ja tilaa kuin ahdasta
kaupunkia

MITKÄ NÄISTÄ OVAT TOTTA 
1 V KULUTTUA? 5V, 10 V?

- RIIPPUU SIITÄ, MITÄ 
YMPÄRILLÄMME TAPAHTUU 
JA MITEN ME VASTAAME 
NIIHIN!

Matkailu ja ennakointi - mitä koronan
jälkeen?

NÄYTTÄISIS SILTÄ, ETTÄ 
PANDEMIA ON JOHTANUT 
AINAKIN SEURAAVIIN 
MUUTOKSIIN/TRENDEIHIN



Olimme muutoksen partaalla jo ennen koronaa: mm. työn ja 
asumisen muutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, 
ilmastonmuutos, digitalisaatio… (megatrendit)

→Pandemia on lisännyt joidenkin megatrendien 
muutosnopeutta: digiloikka, uusien teknologioiden 
hyväksyttävyys, etätyö ja etäkoulu..

→Rikkoo trendejä ja synnyttää uusia: halpojen lentojen ja 
lyhyiden matkojen loppu? Vai? Mutta pidemmät oleskelut ja 
lähialuematkat sen sijaan? Tila ja turvallisuus uudet trendit?

Entäs sitte?



MITÄS TOLKKUA 
TÄSTÄ SAA?

TULEVAISUUSPYÖRÄ



Tarkasteltava asia, 

trendi, ilmiö

Suorat

muutokset

Seuraavan

tason

muutokset

Sitä

seuraavat

muutokset

P - POLITICAL
E - ECONIMIC
S - SOCIAL
T - TECHNOLOGY
E - ENVIRONMENT
C - CULTUREP

E

S

T
E

C

+ ja -
muutoksia



Tulevaisuuspyörä/Futures wheel

• Tulevaisuuspyörän avulla voidaan ymmärtää ja täsmentää 
erilaisia tiettyyn asiaan, teemaan tai tulevaisuuteen liittyviä 
näkemyksiä ja niiden suoria ja epäsuoria vaikutuksia. 

• Työpajamenetelmä jota käytettiin nopeassa online sessiossa
MyStory- hankkeen webinarin yhteydessä

• Osallistujia Suomi, Ruotsi, Norja raja-alueelta

• Ei vastaa mielipidekyselyä! Sen sijaan asiantuntijat 
rohkaistaan avoimuuteen, mielikuvitukseen, kokeiluun, 
innovatiivisuuteen, radikaaleihinkin ajatuksiin - ”mitä voisi 
tapahtua?”







COVID19 IMPACTS 

AND 

OPPORTUNITIES -

TOURISM IN THE 

NORTH

Initial phenomena

FUTURES WHEEL
A quick online co-creation session 

MyStory webinar May 19, 2020

Digital tools are 

needed to 

make remote 

people 

connected

Home is also 

good

You want to 

take your family 

to work holiday

Service 

providers need 

to be able to 

give customers 

more 

information on 

safety issues

People do more 

exercise

People are looking for 

hideaways for smaller 

groups of people - cabins, 

small hotels... near 

cultural and nature 

attractions

Nature and 

culture of 

Northern 

regions interest 

people instead 

of beach 

holidays

Hygiene level 

will raise

People will consider on 

their travel decisions 

more deeply. They 

want "sneakpeaks" of 

tours/destinations to 

help decide if this really 

is My Thing. Use of 

digital tools!

Domestic 

tourism 

increases

AirBnB faces 

challenges

Equality in 

border 

procedures in 

EU-level will be 

in discussions

Economic 

challenges in 

many families

Opportunity for 

VR tourism

Staying local

Website is the 

first window

New 

innovations in 

the digital 

arena.

Virtual tourism 

experiences 

are needed

Own car 

needed more 

often

Virtual experiences will 

be developed and 

interesting to many!

People have been 

spending for living 

and will not be 

willing to spend a 

lot for a holiday

Train capacity 

to the North 

tripled

People fed up 

with technology

Basecamp for 

family with 

activities, space 

and possiblity to 

have family life

Increase of 

exclusive/spacious/sile

nt/healthy/sustainable 

tourism services

Cultural values 

and traditions are 

going to be more 

appreciated

National investments in train 

travel and other sustainable 

mobility options

Small hotels 

will unify their 

forces and form 

a chain to 

become more 

cost effective

As people stay in 

one destination 

for a longer time, 

the content of 

their trip becomes 

more essential.

A 5th industrial 

revolution evolving 

around virtual reality, 

AI, remote offices and 

digitalisation in all 

aspects of life

3rd level
2nd 

level1st level

People want 

real 

experiences

High level 

strategies 

needs 

adjustment for 

"this new era"

Focus on 

sustainability

What good can 

increasing 

EMPATHY 

bring?

Social 

acceptance 

towards tourism 

is needing 

more attention 

than before

Empathy and 

emotions 

become more 

relevant - in 

digital 

environment as 

well.

More short 

holidays near 

instead of one 

big vacation 

annually

virtual tourism 

is growing 

through a 

variety of visual 

media

Empathy is about customer insight, authentic 

connectivity and understanding deeply customer. 

It is one of the key values of hospitality industry 

(and service design).

possibilities for 

smaller 

companies and 

destinations

Natural tourism 

will increase, 

privacy will be 

prioritized

"3-D-scanning"-story of 

Along The Northern 

Light Route innovating 

InnoArcta-Foresight 

Story of My Story-

concept of "Mother 

Earth" Planetary 

boundaries. 

The number of 

tech-startups 

tackling real-life 

problems will 

grow

Destinations close to 

home are more 

interesting

The services to 

handle tourist 

who is sick 

during the 

traveling are 

value added to 

the business

Health 

certificate is 

important 

before traveling

People notice 

how they feel 

better without 

all the fuss and 

schedules

Certification of the 

cleaning method used 

for the hotels (I mean 

similar like ISO 

certification, safety 

product, food grade 

product) are important.



COVID19 IMPACTS 

AND 

OPPORTUNITIES -

TOURISM IN THE 

NORTH
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possibilities for 

smaller 

companies and 

destinations

Natural tourism 

will increase, 

privacy will be 
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"3-D-scanning"-story of 

Along The Northern 

Light Route innovating 

InnoArcta-Foresight 

Story of My Story-

concept of "Mother 

Earth" Planetary 
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The number of 

tech-startups 

tackling real-life 

problems will 

grow

Destinations close to 

home are more 

interesting

The services to 

handle tourist 

who is sick 

during the 

traveling are 

value added to 

the business

Health 
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before traveling

People notice 

how they feel 

better without 

all the fuss and 

schedules

Certification of the 

cleaning method used 

for the hotels (I mean 

similar like ISO 

certification, safety 

product, food grade 

product) are important.DIGITALISAATIO JA 

UUDET 

TEKNOLOGIAT 

MATKAILUSSA

KESTÄVÄN 

KEHITYKSEN 

INVESTOINNIT JA 

PAINOTUKSET

HYGIENIA, 

TURVALLISUUS 

NOUSEVAT

MITÄ MAHDOLLISIA 

NOUSEVIA KORONAN 

AIHEUTTAMIA 

TRENDEJÄ, 

KEHITYSKULKUJA 

POHJOISEN 

MATKAILUSSA?

→ MAHDOLLISUUDET!



Mitä johtopäätöksiä tuloksista voi vetää?

• Millaisia muutoksia asiantuntijat ympärillämme näkevät

• Mahdolliset tulevaisuuden kehityssuunnat ja mahdollisuudet 
yrityksille

• Trendit, heikot signaalit (nousevat ilmiöt)

• Paljon fokusta esim. digitalisaatioon ja siihen liittyviin uusiin 
teknologioihin - Kuinka yritykset voivat käyttää tilaisuuden 
hyväkseen? Huom: EU:lta tulossa kaiketi rahoitusta digitalisaatioon
koronarahoituksessa!

• Uusien innovaatioiden tunnistaminen (yritykset käyttävät sitä 
TKI:ssa)

• Tuloksia hyödynnetään MyStory-hankkeen ennakointiprosessin 
jatkovaiheissa!



MY STORY 
PROJEKTIN 
ENNAKOINTI-
PROSESSI



“Collaboration is key

In this time of unprecedented 
change, governments and 
industry have a unique opportunity 
to redefine travel and build a more 
sustainable, agile, and resilient 
industry. This will not be possible 
without collaboration.”

- World Economic Forum

Koronan jälkeinen aika mahdollisuus
uudelleenmääritellä matkailu



• Strategisemmin rajat ylittävää yhteistyötä matkailualan 
sidosryhmien kanssa Suomi-Ruotsi-Norja raja-alueella.

• Ennakointiprosessi ja -osaamista

• Koronan myötä entistä kriittisempää kehittää yhdessä 
matkailua täällä ja vaikuttaa raja-alueeseemme, 
matkailukehitykseen ja liiketoimintaan

→ Vaihtoehtoiset tulevaisuudet, mahdollisuudet, yhteistyö, 
erityispiirteet jne

MyStory-ennakointiprosessi alueellisen 
rajatylittävän matkailun kehittämiselle



hanna.k.lakkala@utu.fi


