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Tulevaisuutta ei voi ennustaa tai valita, mutta sitä voi 

ennakoida ja siihen voi vaikuttaa:

Tulevaisuus on avoin!

9.11.2018



Mikä tässä ajassa on erityistä?

• Muutos jatkuvaa

• Muutoksen nopeus

• Teknologisen kehityksen nopeus

• Tulojen kasvun hidastuminen

Sitra / Megatrendit 2017



Millainen on tulevaisuuden työelämä?

• Automatisaatio, robotisaatio, keinoäly, digitaaliset alustat 

muokkaavat eri aloja – eri tavoin!

• Työ on arvonluonnin prosessi – työ tehdään itselle ja yhteisölle ei 

toiseudelle. Ammattiylpeys 

• Työn silppuuntuminen, monia eri tapoja saada toimeentulo

• Uudenlaisia turvaverkkoja tarvitaan 

• Työnteon ekologisuus ja eettisyys ovat merkittäviä



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 murroksesta selviämiselle 

 Miten nämä näkyvät opetuksessa ja ohjauksessa?



Ongelmia?

• Työn käsitteet ja sanastot ovat syntyneet teollisen työn aikakaudella

• Valmistaako nykyinen koulutusjärjestelmämme oppilaita ja 

opiskelijoita teollisen työn aikakauden työhön vai nykyiseen tai jopa 

tulevaisuuden työelämään?

• Mitä tulevaisuuden työelämään valmistavia elementtejä 

ammatillisessa koulutuksesta löytyy?

• Reformiahdistus: ryhmäytyminen ja yhteisöllisyys vaarassa, 

suunnitelmat itseohjautuvuudesta ylimitoitetut?



Seuraako ohjaus maailman muutosta?

– Keskitytään seuraavaan valintaan, ei pidemmän 

tähtäimen ohjaukseen

– Maailma nähdään staattisena, valinnat ja tulokset 

ennustettavina jatkumoina ja pysyvinä

– Työelämän muutosta ja muutoksen ennakointia ei 

huomioida tarpeeksi

– Millainen tulevaisuusorientaatio opiskelijoilla ja 

opettajilla?



• 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

(Työ)elämäorientaatiota
oppilaitoksiin



Tulevaisuusoppimisen ja –ohjauksen perusteita



• Laaja-alaiset osaamiset, kokonaisuudet 

ja taidot

• Osallistaminen, voimauttaminen

• Välineitä muutosten kohtaamiseen

• Vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien 

avaaminen

• Kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

sekä yksilötasolla että lokaalisti ja 

globaalisti (arvot)

Kuva: 21st Century skills,

Katri Saarikivi ja ETLA 2016.

Keskeistä tulevaisuusohjauksessa



Tulevaisuusohjaus…

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

• Ajattelun herättäjä, prosessi

• Vaihtoehtojen kartoittaminen ja näkyväksi tekeminen

• Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvittelu ja kokeilu

• Pois ennakkoasenteista ja stereotypioista

• Henkilökohtaisten merkityksien pohdinta ja arviointi

• Proaktiivinen ote oman tulevaisuuden pohdintaan



Tulevaisuusohjauksen teesejä

• Tulevaisuuden ajattelun mittakaava ja perspektiivi

- voi kehittää kokemusten ja oppimisen kautta

• Mahdollisuuksien näkeminen ja avartaminen

- mahdollisuuksien tunnistamista voi oppia

• Tulevaisuus rakentuu mielikuvista

- mielikuvat muuttuvat ja niihin voi itse vaikuttaa

• Vastuu itsestä ja (lähi)ympäristöstä

- ymmärrys valinnoista ja niiden seurauksista osa

tulevaisuustietoisuutta



Ohjaajan tulevaisuusorientaatio:

testikysymyksiä koekaniineille

VÄITE JAA EI

1. Kauemmaksi tulevaisuuteen ajattelu hyödyttää myös niitä, 

joilla ei ole vielä lyhyenkään aikavälin suunnitelmia

2. Ohjaajan tehtävänä on tuoda esiin realistisia 

mahdollisuuksia ja auttaa ohjattavaa löytämään itselleen 

useampia vaihtoehtoisia ratkaisuja 

3. Tulevaisuuden ajatteluun ei ole käytettävissä tarpeeksi 

tietoa tai ohjauksen välineitä 

4. Tulevaisuuden ajattelusta ei seuraa mitään selkeää tulosta 



Ohjauksen sudenkuoppia

• 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



Tulevaisuusohjauksen työkaluja

• Eri hankkeissa kehitetyt työkalut ja 

menetelmät

• Vapaasti käytettävissä

• Pelit, simulaatiot, tulevaisuusleiri, ryhmä- ja 

yksilöohjaukseen soveltuvia tehtäviä

• Tutkimustietoa, koulutuspalveluita

www.tulevaisuusohjaus.fi

http://osata.fi/sampo/

http://www.tulevaisuusohjaus.fi/
http://osata.fi/sampo/


Työkaluja tarjolla

Toisen asteen ammatillinen koulutus

(OSATA-hanke)

• SAMPO-materiaalipankki

• Osaamismatka (=HOKS?)

Ammattikorkeakoulu

• HUPS-prosessi

• Pelit ja simulaatiot

• Harjoitukset ja 

prosessit

• Tuntimallit ja moduulit

• Ohjauksen käsikirja ja 

työkirja

Tulevaisuus – paljon mahdollista -koulutus

- Opettajien ammatillinen täydennyskoulutus/OPH

-> tulossa 2019 ammatillisille opettajille ja ohjaajille?



Yhteenvetoa

• Emme tarvitse lisää tietoa vaan keinoja käsitellä sitä

• Voimme vaikuttaa siihen miten suhtaudumme tai reagoimme muutokseen

• Mitkä välineet tukevat parhaiten muutoksessa elämistä?

– Itsetuntemus- ja reflektio

– Avoimuus ja monialaisuus

– Luottamus ja yhdessä tekeminen

► Mitä voidaan tehdä yhdessä?



Mitä voidaan tehdä?

• Vähenevät ihmiskohtaamiset arvokkaiksi oppilaitoksissa, 

tulevaisuususkon luominen 

• Ei jätetä yksin – voimaa ryhmästä 

• Ryhmien sekoittaminen -> pois kuplista, yleisten taitojen 

tunnistaminen

• Barrikadeille nuorten puolesta?



Kiitos!

Johanna Ollila

projektipäällikkö

sposti: johanna.ollila@utu.fi

puh. 040 5200 222

Osaamiset: säätäminen, ideointi ja innostaminen

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Turun kauppakorkeakoulu

20014 Turun yliopisto

utu.fi/ffrc

Ihminen on paremmin valmistautunut

myös yllättäviin muutoksiin, kun hän

on miettinyt tulevaisuutta.”

 Leena Jokinen

”

mailto:johanna.ollila@utu.fi

