
Signaalivisa



1. KOTONA

Mikä näistä ei pidä paikkaansa?

A

B

C

Vaippoihin on myynnissä kosteussensoreita, joiden avulla 

voi puhelimestaan tarkkailla, koska vaippa tulee vaihtaa. 

Eteläkoreassa on käytössä vessa, joka tuottaa metaania 

lämmitykseen ja palkitsee käyttäjänsä virtuaalivaluutalla.

Lemmikkikoiralle annettiin Chilessä samat oikeudet kuin 
omistajalleen.



2. TÖISSÄ

Mikä näistä ei pidä paikkaansa?

A

B

C

Ranskalaisyritys on siirtynyt mittaamaan työaikaa 

työntekijän sykkeen perusteella.

Canon asensi Kiinan toimistoilleen ovikamerat, jotka 

päästävät sisään vain hymyilevät työntekijät.

Hektistä työelämää helpottamaan on myynnissä 
meditaatiopalko, joka tarjoaa terapeuttisia ääniä ja ledivaloja.



3. LUONNOSSA

Mikä näistä ei pidä paikkaansa?

A

B

C

Meksikossa on vakuutettu koralliriutta, ja hurrikaanin 

iskettyä vuonna 2020 vakuutus korvasi sen kunnostamisen 

kustannukset.

Saksa ottaa käyttöön henkilökohtaisen hiilibudjetin, joka 

asettaa ylärajan kansalaisten ilmastopäästöille.

Geeniteknologiayritys haluaa luoda mammutin ja norsun 
risteymiä ja päästää niitä vaeltelemaan tundralle.



4. KAUPUNGILLA

Mikä näistä ei pidä paikkaansa?

A

B

C

Google tuo Hollannissa markkinoille itseajavan pyörän, 

jonka voi tilata puhelimen sovelluksella luokseen.

Hollantilainen kasvuyritys kehittelee lannan käyttöä 

vaatteiden raaka-aineena.

Burger King on avannut Madridiin ravintolan, josta saa vain 
kasvisruokaa.



5. PÄÄTTÄMÄSSÄ

Mikä näistä ei pidä paikkaansa?

A

B

C

Tulevaisuusvaliokunnan kuultavana oli kahdella eri 

tekstimateriaalilla opetettu algoritmi.

Pieksämäellä hallintosäännön muutos siirsi opettajien ja 

lääkärien valinnat lautakunnille. 

Nigeriassa äänestysikä on laskettu väestörakenteen vuoksi 
15 vuoteen. 



6. METAVERSUMISSA

Mikä näistä ei pidä paikkaansa?

A

B

C

Decentralandissa voi ohjata avatarinsa virtuaaliseen pizzakioskiin, 

maksaa kryptovaluutalla ja tilata ihan aidon pizzan kotiovelle. 

Microsoft tuo Clippy paperiliitinhahmon oman 

virtuaalimaailmansa oppaaksi.

Kiinassa ilotulituksia korvaavissa nelikopterinäytöksissä on 
tippunut drooneja eli pienoiskoptereita taivaalta.



VASTAUKSET
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HUOM!

Visan tarkoitus ei ole testata, miten hyvin on kärryillä erilaisista oudoista 
tapahtumista, vaan herättää ajattelemaan yllätyksiä ylipäänsä. Postnormaalissa 
ajassa on tärkeää olla avoimena ja herkkänä yllätyksille ja miettiä, minkälaisiin 
tulevaisuuksiin yllättävät ilmiöt voisivat viedä.

Ei ole täyttä varmuutta siitä, etteikö jokin keksityistä asioista olisi todella jo 
tapahtunut. Tulevaisuuden lisäksi myös nykyhetki on yllättävä. Tässä kuitenkin 
keksimämme vaihtoehdot. Todella tapahtuneista asioista eli heikoista signaaleista 
löytyy lisätietoa Heikot signaalit 2022 -selvityksestä.
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https://www.sitra.fi/julkaisut/heikot-signaalit-2022/


VASTAUKSET

1. C – Eläimille, ainakaan lemmikkikoirille, ei ole ainakaan vielä annettu ihmisoikeuksia, vaikka aihetta on 
kyllä käsitelty jo pidempään, kts. Esim. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/11/21/ihmisoikeudet-elaimille

2. A – Ranskassa on mm. kielletty työsähköpostiin vastaaminen työajan ulkopuolella 
(https://fortune.com/2017/01/01/french-right-to-disconnect-law/), mutta sydämen sykkeeseen sidottua 
työaikaa ei ole kokeiltu.

3. B – Henkilökohtaista hiilibudjettia on ehdoteltu myös Suomessa (https://useless.fi/hiilibudjetti-voisiko-se-
olla-mahdollista/), mutta toistaiseksi sellaista ei ole otettu sitovana käyttöön.

4. A – Kyseessä on Googlen aprillipäivän pila vuodelta 2016: https://www.snopes.com/fact-check/google-
self-driving-bicycle/

5. C – Nigeriassa äänestysikä on 18 vuotta. Muutamissa maissa se on 16 vuotta, mutta missään ei tiedettävästi 
15 vuotta.

6. B – Clippy ei tiettävästi ole ohjaamassa virtuaalimaailman käytössä, mutta ilmestyy mahdollisesti emojina: 
https://edition.cnn.com/2021/07/15/tech/microsoft-clippy-emoji/index.html
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