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Postnormaalit ajat

Tunteet pelissä

Yhdessä erikseen
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mainen valta 
voimistuu

Uudenlaiset
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yhteisöt

Kestävyysvaje

Reilu vai eriarvoistava 
siirtymä?

Tulevaisuusvalta

Keskitetyt päätökset vai 
laaja osallistuminen?

Ratkaisut mahdollisuutena
vai uhkana?

Ympäristö resurssina vai 
ympäristön tilan parantaminen?

Työn ja 
kulutuksen 

muutos
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jälleenraken-
nuksella on 

kiire

Teknologia 
sulautuu 
kaikkeen

Väestö 
ikääntyy ja 

monimuo-
toistuu

Talous 
hakee 

suuntaa 

Megatrendi on useista ilmiöistä koostuva 
yleinen kehityssuunta, laaja muutoksen kaari. 
Niiden nähdään usein tapahtuvan globaalilla 
tasolla ja kehityssuunnan uskotaan usein 
jatkuvan samansuuntaisena. Megatrendit 
antavat hyvän kuvan laajoista tulevaisuuden 
muutoksista, mutta niitä kannattaa 
tulkita oman aiheen kannalta ja tunnistaa 
myös tarkempia trendejä sekä jännitteitä 
kehityskulkujen välillä.

Sitran Megatrendit2020 nostaa esiin Suomen 
kannalta tärkeitä muutoksia, jännitteitä ja 
kysymyksiä. Työn tavoite on luoda pohja ja 
työkalu ymmärrystä lisäävälle keskustelulle 
maailman näkyvistä muutoksista, erityisesti 
Suomen näkökulmasta katsottuna. Sitra on 
tehnyt megatrendityötä 2011 lähtien.

Metatrendit ovat muutosta 
muuttavia muutoksia, eli eri 
teemoja poikkileikkaavia ja 
kehityskulkujen muutokseen 
vaikuttavia asioita.

Mitä ovat megatrendit? Sitra ja megatrendit?



VALTA

Eko-
logisella 

jälleenraken-
nuksella on 

kiire

TEKNOLOGIA

VÄESTÖ

TALOUS

Kuinka käytän tätä?

Määrittele mistä näkökulmasta lähestyt 
megatrendejä (esim. toimiala, organisaatio, maa, 
kunta jne.) 

Keskustele ekologisen jälleenrakennuksen 
kiireellisyydestä, ja siitä mitä se tarkoittaa 
valitsemastasi näkökulmasta käsin.

Listaa teemoihin (valta, teknologia, talous, väestö) 
sopivia yksittäisiä trendejä jotka liittyvät valitsemaasi 
näkökulmaan.

Tunnista millaisia jännitteitä ja epävarmuuksia eri 
teemoihin listattujen trendien välillä on ja kirjoita ne 
kysymyksiksi (esim. syntyvyys vs. työllisyysaste)

Oivalla! Mahdollisuudet vaikuttaa tulevaisuuteen 
ilmenevät yleensä jännitteiden kautta. Millaisia 
toiminnan mahdollisuuksia löydät?

Strategiatyön tukena. Työstöpohjan avulla voit luoda 
yhteistä tilannekuvaa ja tunnistaa tulevaisuuden kannalta 
oleellisia kysymyksiä.

Skenaarioiden pohjana. Mieti jännitteisiin tai kysymyksiin 
muutamia vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityskulkuja ja 
muodosta niiden pohjalta vaihtoehtoisia skenaarioita.

Opetuksessa. Käytä työstöpohjaa muutosten 
havainnollistamiseen ja tukena kokonaiskuvan 
hahmottamisessa.

Ennakointi ja tulevaisuustyö on parasta kun se tehdään 
yhdessä. Muista siis napata kuva, ja jakaa megatrendityösi 
hedelmät muiden kanssa #megatrendit2020 aihetunnisteen 
kera.

Millaisia muutoksia tapahtuu 
päätöksenteossa, lainsäädännössä, 
politiikassa, yhteiskunnallisessa 
vaikuttamisessa?

Mihin käyttötarkoituksiin teknologiaa 
hyödynnetään, miten uutta teknologiaa 
otetaan käyttöön, mihin suuntaan 
teknologia kehittyy?

Miten väestörakenne ja ihmisten asenteet 
ja käyttäytyminen muuttuvat, millaisia 

uusia ryhmiä tai heimoja syntyy?

Millaisia muutoksia on luvassa 
ammatteihin, työn rakenteisiin, 

kulutukseen ja tuotantoon tai 
toimialoihin?

Miten hyödynnän?

#megatrendit2020
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