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Viimeisimmät julkaisut ja muuta ajankohtaista 
toiminnastamme

Ensimmäistä kansallista koulujen 
tulevaisuuspäivää vietettiin 18.4.2018 
kouluissa ympäri Suomen. Tulevai-
suudentutkimukseen pohjautuvan 
monialaisen teemapäivän aikana 
oppilaat ja opettajat pääsivät harjoit-
telemaan menetelmiä ja taitoja, joilla 
he voivat osallistua oman ja yhteisen 
tulevaisuuden rakentamiseen.

Tarvitsemme kaikki tulevaisuus-
lukutaitoa
– Koulujen Tulevaisuuspäivän taustalla on aja-
tus siitä, että muuttuvassa, monimutkaistuvassa 
ja epävarmemmaksi käyvässä maailmassa me 
kaikki tarvitsemme henkilökohtaista ennakoin-
ti- ja muutoskyvykkyyttä. Tätä voi kutsua hen-
kilökohtaiseksi tulevaisuuslukutaidoksi, joka 
tarkoittaa kykyä osata hyödyntää tulevaisuutta 
nykyhetkessä, kertovat Tulevaisuuspäivän pe-
rustajat Laura Pouru Tulevaisuuden tutkimus-
keskuksesta ja Otto Tähkäpää Tulevaisuuskou-
lu ry:stä.

Tulevaisuuspäivä toteutettiin osana tule-
vaisuudentutkimuksen professori Markku 
Wileniuksen UNESCO-professuurin alla teh-
tävää globaalia yksilöiden ja yhteiskuntien 
tulevaisuuslukutaidon kehittämistyötä. Tule-
vaisuuspäivä järjestettiin yhdessä taiteelliseen 
ja toiminnalliseen tulevaisuuskasvatukseen 
erikoistuneen Tulevaisuuskoulu ry:n kanssa. 
Päivän toteutuksessa olivat mukana myös Sitra, 
Opetushallitus, Taloudellinen tiedotustoimisto 
TAT ja Ohjausosuuskunta Ote.

– Nykyisessä muutoksen vauhdissa emme 
kykene tietämään, mitkä ovat ne ongelmat tai 
tehtävät, joita tämän päivän koululaiset kohtaa-
vat tulevaisuudessa. Siksi on niin tärkeää, että 
lasten ja nuorten kykyä kuvitella ja tehdä oma 
tulevaisuutensa vahvistetaan. Koulujen Tule-

vaisuuspäivä tarjoaa siihen työkaluja ja tulevai-
suuden lukutaitoa, josta on tulossa keskeinen 
osa yleissivistystä, kommentoi Opetushallituk-
sen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. 

Erilaisia tapoja tutkia tulevaisuuksia
Tulevaisuuspäivää toteutettiin kouluissa ja 
luokissa itsenäisesti omaan lukujärjestykseen 
sopivana kokonaisuutena. Tulevaisuuden tut-
kimuskeskus, Tulevaisuuskoulu ja Sitra tarjosi-
vat päivän viettoon valmiit perehdytys- ja oppi-
materiaalit, mutta päivän vieton sai suunnitella 
vapaasti myös omien ideoiden ja tavoitteiden 
mukaisesti. 

Esimerkiksi alakouluissa tutustuttiin tule-
vaisuuden muutosvoimiin, kuten heikkoihin 
signaaleihin, mustiin joutseniin ja megat-
rendeihin erilaisin leikillisin ja liikunnallisin 
menetelmin. Lukioissa puolestaan kuultiin 
innostavia asiantuntijapuheenvuoroja tule-
vaisuudesta, pohdittiin tulevaisuuteen vai-
kuttamisen taitoja ja luotiin visioita erilaisista 
henkilökohtaisista, paikallisista ja globaaleis-
ta tulevaisuuksista. Tulevaisuuspäivä herätti 
kiinnostusta myös koulujen ulkopuolella, ja 
tulevaisuuksia pääsi visioimaan muun muassa 
Joensuun kaupungin kirjastossa.

Seuraavaa Tulevaisuuspäivää vietetään ke-
väällä 2019. Silloin kutsumme mukaan vaihto-
ehtoisten tulevaisuuksien visiointiin koulujen 
lisäksi myös kaikki muut tulevaisuusajattelusta 
kiinnostuneet organisaatiot ja yksilöt!   

Tulevaisuuspäivä:  
www.tulevaisuuspaiva.fi

Tulevaisuusohjaus: 
www.tulevaisuusohjaus.fi 

UNESCO Chair in Learning Society &  
Futures of Education -hanke:  

unescochair.utu.fi

Keuruun lukion Tulevaisuuspäivillä ratkottiin  

yhdessä globaaleja haasteita ja pohdittiin  
Keski-Suomen tulevaisuutta

Kaustisen musiikkilukiossa tutkittiin eri 
tulevaisuusteemoja, mukaan lukien  musiikin tulevaisuutta
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GEOENERGIA KIINTEISTÖJEN LÄMMITYSRATKAISUJEN MARKKI-
NOILLA SUOMESSA ENERGIAKRIISIEN AJOISTA 2030-LUVULLE
Tutkija Ville Lauttamäen väitöskirjatutkimuksessa tarkasteltiin maa- ja kalliolämmön (geoenergian) hyödyntämi-
sessä Suomessa tapahtunutta kehitystä sekä pohdittiin tämän energiamuodon mahdollisia tulevaisuuden kehitys-
polkuja. Ajallisesti tutkimus käsitti ajanjakson 1970-luvulta vuoteen 2030 asti. Geoenergian hyödyntäminen on 
vahvasti kytköksissä lämmittämisen yleiseen toimintaympäristöön ja siksipä tutkimuksessa käsiteltiin myös  
muiden lämmitysmuotojen kehitystä. 

Tutkimustyön tulevaisuusosiossa tarkastel-
tiin, miten lämmittämisen tavat ovat tulevina 
vuosina muuttumassa. Nähtävissä on, että 
aiempina vuosikymmeninä vallalla ollut kes-
kitettyihin voimalaitoksiin nojaava energian-
tuotannon rakenne on saamassa rinnalleen 
erilaisia kiinteistökohtaisen energiantuotan-
non tapoja. Lisäksi monien perinteisten voi-
malaitospolttoaineiden hyödyntäminen on 
ilmasto- ja energiapoliittisten päätösten myö-
tä muuttumassa joko hankalaksi tai kalliiksi. 
Näillä tekijöillä saattaa olla suuriakin vaiku-
tuksia tapaan, jolla kiinteistöjen lämmitys-
markkinat organisoituvat ja keitä keskeiset 
toimijat lämmitysmarkkinoilla ovat. 

Kolme skenaariota lämmittämisen 
tulevaisuudesta
Tutkimuksessa lämmittämisen tulevaisuuteen 
liittyviä tekijöitä järjestettiin kolmeksi vuoteen 
2030 ulottuvaksi skenaarioksi. Skenaariossa 
”Kannattavasti kahteen suuntaan”, johtoaja-
tuksena on kaukolämpöverkon säilyminen 
lämmitysjärjestelmän keskeisenä elementti-
nä, mutta lämmön tuottamisen ja toimitta-
misen muuttuvan aiempaa joustavammaksi. 
Perinteiset energiayhtiöt muuttuvat aiempaa 
enemmän energian tuottajista energian hal-
linnoijiksi. 

Toinen mahdollinen kehityskulku on ni-
meltään ”Uusiutuvia paikallisesti”. Tässä 
rakennusten lämmitys on tulevaisuudessa 
enenevästi kiinteistökohtaisten uusiutuvien 
energialähteiden varassa ja perinteiset kauko-
lämpötoimijat ovat vaikeuksissa. Näistä kah-
desta skenaariosta molemmissa geoenergian 
hyödyntäminen painottuu suuriin kiinteistöi-
hin ja lämpöverkkoihin. 

Kolmas skenaario sai nimen ”Kilpailukykyi-
sesti kaukolämmöllä”. Tässä lämmittämisen 
tavat ja toimijarakenne pysyy paljolti nykyisen 
kaltaisena, joskin uusiutuvia energialähteitä 
hyödynnetään enenevästi. Geoenergiaa hyö-
dynnetään lähinnä kaukolämpöverkkojen ul-
kopuolella. 

Työhön tietoa tuottanut asiantuntijajoukko 
piti yllä esitetyistä skenaarioista ensimmäistä 
todennäköisimpänä.

Potentiaali suurten kiinteistöjen 
lämmitysmuotona
Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta 
energiamarkkinoiden olosuhteiden, geoener-
gian kustannustehokkuuden ja geoenergian 
hyödyntämiseen liittyvän palvelutarjonnan 
olleen ja olevan keskeisiä geoenergian suosi-
oon vaikuttaneita tekijöitä. 

Geoenergia on yksi suosiotaan kasvattaneis-
ta hajautetun energiantuotannon muodoista 
ja kypsänä teknologiana sen hyödyntäminen 
jatkunee tulevaisuudessakin, joskin uusissa 
pientaloissa muut lämpöpumpputyypit tulevat 
tulevaisuudessa kasvattamaan osuuttaan geo-
energian osuuden kustannuksella. Potentiaa-
lia geoenergian käytön lisäämiseen on etenkin 
suurissa kiinteistöissä, joissa on lämmityksen 
ohella myös jäähdytystarvetta.   

 

…kaukolämpöä tuotettaisiin lähes päästöttömästi maankuoren lämpöä hyödyntäen? 
Eteläisessä Suomessa maankuoren lämpötila nousee n. 18 astetta jokaista kilometriä kohden. 
Tämä tarkoittaa, että muutaman kilometrin syvyydessä tavoitetaan lämpötila, joka vastaa kauko-
lämpöverkossa kulkevan veden lämpötilaa. Espoon Otaniemessä, St1 Deep Heat Oy on porannut 
6,4 kilometrin syvyisen reiän, josta uskotaan pystyttävän tulevaisuudessa nostamaan yli 100-as-
teista vettä kaukolämpöverkossa hyödynnettäväksi.

…sähkö olisi ilmaista? Aurinko- ja tuulienergian kasvava tuotanto voi tulevaisuudessa tehdä 
sähkön ajoittain ilmaiseksi niinä hetkinä kun energian tuotanto ylittää kulutuksen. Mitä tällai-
sella ilmaisenergialla voisi tehdä? Viisain ratkaisu lienee pyrkiä varastoimaan energiaa joko ak-
kuihin tai muuttamalla sähköä lämmöksi, vedyksi tai muuhun myöhemmin hyödynnettävissä 
olevaan muotoon. Ei ole lainkaan mahdotonta, että tulevaisuudessa hyvin ajoneuvonsa latauksen 
ajoittavan sähköautoilijan kilometrit ovat keväästä syksyyn ilmaisia. 

…sähköä käytettäisiin rahana? Yleistyvä kiinteistökohtainen energiantuotanto ja varastointi 
sekä kehittyneet tavat tehdä luotettavaa kauppaa verkossa voivat tehdä sähköstä yhden uuden 
kryptovaluutan. Henkilö, jonka talon tai kesämökin aurinkopaneelit tuottavat sähköä omaa tar-
vetta enemmän, voisi maksaa vaikkapa vihannes- ja juuresostoksensa torilla sitoutumalla siirtä-
mään puutarhayrittäjälle sähköä joko heti tai myöhemmin sovittuna ajankohtana. Välittömästi 
tapahtuvassa sähkökaupassa sähkön kulloinenkin kysyntätilanne voisi vaikuttaa merkittävästi 
perunakilon energiassa mitattavaan hintaan. Yhtenä päivänä perunakiloon voisi riittää 10 kWh 
energiamäärä, toisena taas 100 kWh.
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VÄITÖS TULEVAISUUDEN- 
TUTKIMUKSESTA

Tutkija, KTM Ville 
Lauttamäki esittää 
väitöskirjansa Geo-
energia kiinteistöjen 
lämmitysratkaisujen 
markkinoilla Suo-
messa energiakriisien 
ajoista 2030-luvulle 
julkisesti tarkastetta-
vaksi Turun kauppa- 
korkeakoulussa per- 
jantaina 1.6.2018 klo 12 (Rehtorinpellonkatu 3, 
Lähi-Tapiola -sali).

Vastaväittäjänä toimii professori Sampsa 
Hyysalo Aalto-yliopistosta ja kustoksena tule-
vaisuudentutkimuksen professori Petri Tapio. 
Tilaisuus on suomenkielinen. 

Ville Lauttamäki on toiminut tutkijana Tule-
vaisuuden tutkimuskeskuksessa vuodesta 2004 
lähtien. Hän on ollut mukana kymmenissä  
tulevaisuussuuntautuneissa tutkimus-, kehi-
tys- ja koulutushankkeissa. Tutkimushankkeet 
ovat valtaosin käsitelleet ympäristö-, energia- 
ja turvallisuuskysymyksien tulevaisuutta.   

 

MITÄPÄ JOS...?



pi, nopeammin muuttuva ja kaoottisempi. 
Nämä kehityskulut edistävät niin kutsuttua 

VUCA-maailmaa, jossa kaikkien on opittava 
elämään. VUCA on lyhenne sanoista Volatili-
ty (epävakaisuus), Uncertainty (epävarmuus), 
Chaos (kaaos) ja Ambiguity (monitulkintai-
suus). Yhdysvaltojen armeijasta lähtöisin 
oleva käsite kuvaa entistä kompleksisempaa 
maailmaa ja sen strategisia seurauksia. Ener-
giaturvallisuuden käsite pitäisikin laajentaa 
pelkästä energian saatavuudesta sen laajoi-
hin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Tulevai-
suusajattelun näkökulmasta yllätyksistä tu-
lee ”uusi normaali”. Yllättävät tapahtumat ja 
muutoksen seurausvaikutukset muokkaavat 
yhteiskuntaa. Muutosvastarinnan sijaan niitä 
voidaan oppia sietämään ja jopa hyödyntä-
mään kehittämällä ”tulevaisuusresilienssiä”.

VUCA-maailman havainnollistamiseksi 
esittelemme artikkelissa tulevaisuusklinikassa 
ideoituja energian mustia joutsenia – yllättä-
viä ja epätodennäköisiä tapahtumia, joilla on 

toteutuessaan dramaattisia ja laajoja seura-
uksia, kuten ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
joukkokuolemat, merkittävän teollisuusvaltion 
romahdus, fossiiliteollisuuden vastaisku ja di-
gitaalinen anarkia. 

Artikkelissa argumentoidaan, että uusiu-
tuvien energialähteiden esiinmarssia on hyvä 
miettiä jo nyt pitkän aikavälin näkökulmasta. 
Tavoitteena on tuoda energiamurroskeskuste-
luun uudenlainen näkökulma: vaihtoehtoisia 
kehityskulkuja ennakoimalla voidaan varau-
tua haasteisiin ja yllätyksiin, jotka eivät näyt-
täydy meille vielä akuutisti tässä päivässä.   

Sirkka Heinonen, Joni Karjalainen,  
Juho Ruotsalainen & Karlheinz Steinmüller

Tulevaisuuden uusiutuvilla energiajärjestel-
millä voi olla yllättävä seuraus: yhteiskuntien 
kompleksisuuden lisääntyminen. Toisin kuin 
usein ajatellaan, energiamurros uusiutuviin 
energialähteisiin lisää globaalisti käytettävis-
sä olevan energian määrää. Energian käyttö 
myös tehostuu. Sähkömoottori on huomat-
tavasti dieselmoottoria energiatehokkaampi. 
Keskitetystä energiantuotannosta siirrytään 
hajautettuun, ja kansalaisista tulee energian-
tuottajia.

Käytettävissä olevan energian määrän kas-
vaessa yhä uusista asioista, niin toivottavista 
kuin epätoivotuista, tulee mahdollisia – kaik-
kialle upotetusta tekoälystä omavaraisiin ter-
roristiyhteisöihin. Oman energiansa tuottavat 
kansalaiset ovat entistä itsenäisempiä, mikä 
siirtää valtaa vakiintuneilta toimijoilta uusille. 
Runsaan uusiutuvan energian, uusien tekno-
logioiden ja vallan uusjaon myötä maailmasta 
– sen taloudesta, politiikasta, kulttuurista ja so-
siaalisista suhteista – tulee entistä epävarmem-

YLLÄTYKSIIN TÄYTYY TOTTUA – energiajärjestelmän murroksen seurauksia energiaturvallisuudelle

vaikutusten ketjuja tarkemmin kuin aikai-
semmin on ollut mahdollista. Yleensähän 
viiveitä trendien vaikutusketjuissa ei arvioida 
kovin huolella – ja tästä laiminlyönnistä voi 
aiheutua isoja tahattomia riskejä yrityksille ja 
julkisen sektorin toimijoille. 

Nyt kehitetty ristivaikutusmenetelmä tarjo-
aa lisätietoa ja uutta riskitietoisempaa näkö-
kulmaa näistä monimutkaisista muuttujien 
välisistä vuorovaikutusketjuista. Artikkelissa 
määriteltiin systeeminen malli siitä, mitkä te-
kijät vaikuttavat sähkömarkkinoiden tasapai-
noon. Määrittelyn pohjalta analysoitiin kym-
mentä sähkömarkkinoiden muutostekijää. 

On yleistä, että päätöksentekijät tarkastele-
vat eri trendejä ja muutosajureita yksittäisinä 
asioina. Ristivaikutusanalyysi ei perustu näin 
yksinkertaiseen ajatukseen, vaan lisää komp-
leksisuusajattelun aidot elementit mukaan 
ennakointianalyysiin. Tässä onkin artikkelin 
keskeinen uusi tieteellinen lähtökohta. Uutta 
ja mielenkiintoista on myös se, että keskuksen 
tutkija Juha Panula-Ontto on kehittänyt uuden 
EXIT-ristivaikutusmenetelmän, jota sovelletaan 

tässä artikkelissa todella relevanttiin päätöksen-
teko-ongelmaan, Suomen sähkömarkkinoiden 
tasapainohaasteisiin pitkällä aikavälillä. 

Tehty tutkimus paljastaa sähkön varastoin-
nin olevan yksi keskeisimpiä kysymyksiä poh-
dittaessa sähkömarkkinoiden tulevaisuutta 
Suomessa. Se on selvästi systeemisesti kytkey-
tynyt uusiutuvien energialähteiden käyttöön-
ottoon sähkön tuotannossa. Suomessa ilman 
riittäviä investointeja sähkön varastointiin 
uusiutuvien energiantuotantomuotojen tule-
va kehitys hidastuu ja jää alhaiselle tasolle.  

Jari Kaivo-oja, Juha Panula-Ontto &  
Jyrki Luukkanen

Sekä teknologiakehitys- että kansantaloudelli-
nen muu kehitys muuttuvat siten, että voimme 
puhua aidosta epävarmuudesta sähkömarkki-
noilla. Myöskään globaali ilmastomuutos ja 
kansainvälisen globaalitalouden muutosajurit 
eivät mitenkään helpota viisasta tulevaisuuso-
rientoitunutta päätöksentekoa sähkömarkki-
noilla. Riskit sähkömarkkinoilla ovat todelli-
sia – sekä yrityksille että julkiselle taloudelle. 

Energy Policy -lehdessä julkaistavassa ar-
tikkelissamme sovellettu ristivaikutusmene-
telmä edustaa ns. rakenteellista ristivaikutus-
analyysia, jossa mallinnettujen järjestelmän 
suorien kausaalisten suhteiden perusteella 
pyritään muodostamaan kuva järjestelmän 
osien emergenteistä, systeemisistä vuoro-
vaikutuksista. Menetelmä poikkeaa vakiin-
tuneemmista rakenteellisen ristivaikutus-
analyysin menetelmistä mahdollistamalla 
jonkinasteisen kokonaisvuorovaikutuksen 
kvantifikaation ja huomioimalla vuorovaiku-
tusten suunnan voimakkuuden lisäksi. Uutta 
on myös se, voimme arvioida kumuloituvien 

SÄHKÖN VARASTOINNISSA ON SÄHKÖMARKKINOIDEN TULEVAISUUS SUOMESSA

cus group -keskustelut kolmesta maasta (Suo-
mi, Saksa ja Israel). Analyysissä käytetään 
causal layered analysis (CLA) -menetelmää, 
jossa käsitykset ilmiöstä jaetaan neljään ker-
rokseen: litania, systeemi, maailmankuva ja 
metafora. Erityisesti metaforat ovat tärkeitä, 
koska ne konkretisoivat monimutkaista ilmi-
ötä ja suuntaavat huomiomme sen tiettyihin 
piirteisiin.

Tunnistamme neljä erilaista metaforaa yk-
sityisyydelle tulevaisuudessa. Ensimmäinen 
on dodo, sukupuuttoon kuollut laji, jonka 
elinympäristö on tuhottu. Toinen metafora 
on helman pituus, muoti-ilmiö, joka muuttuu 
ajan kuluessa. Kolmas yksityisyyden metafora 
on säästöt, joihin eräillä on varaa samalla kun 
toisten täytyy käyttää henkilötietojaan valuut-
tana. Viimeinen metafora on kotimme perus-

tukset eli yhteiskunnan perusarvo.
Eri metaforien kautta yksityisyyden suojan 

ongelmat ja ratkaisut nähdään eri tavoilla. 
Vaihtoehtoiset metaforat muodostavat erään-
laisen tulevaisuusajattelun ekosysteemin, jota 
voimme tutkia ja pyrkiä muuttamaan. Kes-
kusteluista nousee lisäksi kaksi yleistä teemaa: 
vaihteleva usko yksilön mahdollisuuksiin 
suojella yksityisyyttään sekä vaihteleva luot-
tamuksen taso kollektiivisiin yksityisyyden 
suojan keinoihin.  

Matti Minkkinen

Yksityisyyden suojasta puhutaan tänä kevää-
nä tavallistakin enemmän. Puheenaiheina 
ovat esimerkiksi arviolta 87 miljoonaa Face-
book-käyttäjää koskettanut henkilötietojen 
kaappausskandaali, Suomen tiedustelulaki-
hanke, joka vaatii perustuslakimme muut-
tamista sekä Euroopan unionin yleinen 
tietosuoja-asetus, jonka soveltaminen alkaa 
25.5.2018.

Yksityisyys digitaalisessa maailmassa kuu-
luukin aikamme suuriin kysymyksiin. Tässä 
yhteydessä on tärkeää muistaa kaksi asiaa: 
tulevaisuusperspektiivi ja kansalaiset. Näitä 
käsittelemme artikkelissamme ”Framing the 
Future of Privacy”, joka julkaistiin European 
Journal of Futures Research -lehdessä. Artik-
kelissa analysoidaan kansalaisten käsityksiä 
yksityisyydestä tulevaisuudessa aineistona fo-

MITEN SINÄ KUVAISIT YKSITYISYYTTÄ TULEVAISUUDESSA?
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