
@nuori.fi

Mitä lapset ja nuoret ajattelevat 
tulevaisuudesta ja miten opettaa 

tulevaisuuslukutaitoa?

Otto Tähkäpää

@OttoThkpwww.tulevaisuuskoulu.fi



@nuori.fi

Otto Tähkäpää

Perustaja, Tulevaisuuskoulu

Tulevaisuusasiantuntija, Lasten ja nuorten säätiö



@nuori.fi

Tulevaisuuskoulu 
on kotimaassa ja kansainvälisesti palkittu lapsille ja 
nuorille sekä opettajille ja kasvattajille tarkoitettu 

tulevaisuuskasvatuksen edelläkävijä.

Tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille 
edellytykset kohdata nopeasti muuttuva ja 
epävarma tulevaisuus. Haluamme vahvistaa 

lasten ja nuorten luottamusta tulevaisuuteen 
ja omaan pärjäämiseen riippumatta siitä, 

minkälaiseksi tulevaisuus muotoutuu. 

Pyrkimyksenä on ennen kaikkea 
kehittää proaktiivista tulevaisuus-
suhdetta eli kykyä ja halua tarttua 

toimeen toivotun muutoksen 
aikaansaamiseksi – kohti 

kestävämpää tulevaisuutta.

(Kuvat: Eeva Nikkari, Hanna Westerberg, Ilpo Rybatzki, Otto Tähkäpää)
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LAPSISSA JA NUORISSA ON TULEVAISUUS

– MUTTA MILLAINEN?
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ERILAINEN SUHDE TULEVAISUUTEEN

Perinteisesti: tulevaisuus päämääränä Tulevaisuuslukutaito: tulevaisuus on jo täällä

(Miller 2018; Poli 2017; Miller 2007)
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Päämme sisäiset ja usein tiedostamattomat 

tulevaisuusoletukset ja -odotukset eli 

antisipaatiot ohjaavat ja rajoittavat ajatteluamme 

ja toimintaamme tässä hetkessä

(https://www.sitra.fi/blogit/kaikki-tarvitsemme-tulevaisuuslukutaitoa/)
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MILLAINEN TULEVAISUUS ON 

LAPSISSA JA NUORISSA?



@nuori.fi

(https://www.nuori.fi/2020/08/12/tulevaisuus-suomi-vuonna-2050/)

1. Tulevaisuushorisontti on lyhyt

2. Tulevaisuushorisontti on kapea

3. Tulevaisuuskäsitykset peräisin 

ympäröivästä yhteiskunnasta ja suppealta 

lähipiiriltä



”Aineiston perusteella voidaan sanoa, että tulevaisuusleireille 

osallistuneiden nuorten tulevaisuuteen liittämät käsitykset ja 

odotukset heijastavat monin paikoin ympäröivän yhteiskunnan 

arvojen ideaalia. (--) Leireille osallistuneiden nuorten 

keskuudessa on suosittua asua ydinperheen kanssa suuressa 

omakotitalossa, mikä sijaitsee monissa kuvauksissa lähellä 

kaupunkia ja palveluita.” 

(Heikkilä ym. 2018: Nuorten tulevaisuuskuvat 2067)



(Myllyniemi (toim). 2017: Katse tulevaisuudessa. Nuorisobarometri 2016)



(Simonen ym. 2021: Työn sukupolvet – tutkimus nuorten ja keski-ikäisten työelämänäkemyksistä)
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(OECD 2020: Dream Jobs? Teenager’s Career Aspirations and the Future of work))
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SUKUPOLVIEN KUILU VS. SUKUPOLVIHYPE

(IBM 2015; Järvensivu & Nikkanen 2016; Siltamäki 2020 )
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NUORTEN TULEVAISUUSUSKO 
HORJUU
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(EVA 2021)

PESSIMISMI KASVAA NUORISSA IKÄLUOKISSA
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Suomalaisista nuorista

suhtautuu optimistisesti maailman tulevaisuuteen 

(Nuorisobarometri 2016)
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”Tulevaisuudenusko oli vahvin (--) nuorten aikuisten 

elämäntyytyväisyyteen yhdistynyt osatekijä. Tulevaisuuden uskon 

heijastusvaikutukset voivat olla nuorten elämän kannalta laaja-alaisia, 

sillä se sijoittuu lähelle toivoa, jonka on aiemmin havaittu selittävän 

nuorten elämäntyytyväisyyttä ja olevan yhteydessä sekä fyysisen 

että psyykkisen suoriutumisen osa-alueisiin. Pahoinvoinnin 

ääripäässä tulisi siten kiinnittää huomiota yksilöllisten päämäärien ja 

myönteisten tulevaisuudenodotusten vahvistamiseen.”

(Kallunki & Lehtonen 2012)
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Nuorten tulevaisuussuhde heijastelee  yhteiskunnassa vallitsevaa suhdetta tulevaisuuteen

• pessimistinen

• näköalaton

• vaihtoehdoton

• Lyhytnäköinen

• kriisitietoinen

• voimaton

(https://tulevaisuuspaiva.fi/tulevaisuuspaiva-on-vastaisku-vaihtoehdottomuudelle/)



75 % peloissaan tulevaisuudesta

65 % kokee hallitusten pettäneen nuoret

56 % uskoo ihmiskunnan olevan tuhoon tuomittu

(Marks  ym.. 2021: Young People's Voices on Climate Anxiety, Government Betrayal and Moral Injury: A Global Phenomenon; HS 16.9.2021)



RomahdusBAU / Jatkuva kasvu

Paluu menneisyyteen

(vrt. Dator 2002; Sokero ym. 2017)

Jotain muuta

?

TULEVAISUUS AHDISTAA VAIHTOEHTOISTEN, POSITIIVISTEN TULEVAISUUSKUVIEN PUUTTUESSA
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Tulevaisuususkon osatekijät

1. Tavoite 

Positiivinen tulevaisuuskuva, jota tavoitella sekä usko siihen, että tavoite on saavutettavissa vaikka 

lopputulokseen liittyykin merkittävää epävarmuutta

2. Tavoitereittiajattelu

Suunnitelma ja keinoja siihen, miten tavoitetta kohden voi edetä

3. Toimijuusajattelu

Motivaatio hyödyntää erilaisia keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi sekä kyky olla luovuttamatta esteitä 

kohdatessa

(Snyder 2000)
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Tulevaisuuslukutaito = kyky käyttää 

tulevaisuutta

Tulevaisuuden muotoutumiseen 
vaikuttavien muutosvoimien tunnistaminen

Kyky kuvitella vaihtoehtoisia 
tulevaisuuksia

Syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen

Systeeminen ja holistinen ajattelu

Luova ja kriittinen ajattelu

Proaktiivinen tulevaisuussuhdeHenkilökohtainen resilienssi

(Pouru & Wilenius 2018)
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Mahdolliset 
tulevaisuudet

Todennäköiset
tulevaisuudet

Toivottavat 
tulevaisuudet

Nykyhetki

Aika

➢ Varautuminen:
- ennakoidun tulevaisuuden 
kohtaaminen
- varautumisen optimointi 
nykyhetkessä

➢ Suunnittelu:
- tavoitteen (visio) asettaminen
- askeleet tavoitteen saavuttamiseksi

➢ Avartaminen:
- annettujen tulevaisuuskuvien kyseenalaistaminen 
- uusien polkujen avaaminen

(Miller 2018; Minkkinen ym. 2020)
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TOIVOA TULEVAISUUDESTA

Pessimismi hallitsee tulevaisuuskeskusteluamme. Suomalaisten nuorten usko 

tulevaisuuteen horjuu. Kehitys on huolestuttava, sillä juuri tulevaisuususko on 

merkittävin nuorten elämäntyytyväisyyttä selittävä tekijä. Toivoa tulevaisuudessa -

hankkeessa tuetaan nuorten tulevaisuususkoa ja kykyä tunnistaa positiivia signaaleja 

ja unelmoida yhdessä.

(https://www.nuori.fi/toiminta/tulevaisuuskoulu/toivoa-tulevaisuudesta/)
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