
 

 

 
 
 
 
 
Ohjeet Tulevasiuusbarometri-kisakatsomon järjestämiseen 
 
Tulevaisuusbarometeri 2023 -lähetyksen jälkeen on hyvä hetki pureutua isoihin 
tulevaisuuskysmyksiin myös porukalla ja käydä yhteistä keskustelua. Tässä ohjeet.   
  
Kesto: 45 min – 1h tai enemmän.  
Osallistujamäärä: 3 – 100.   
  
Käytännön vinkkejä  

• Rakentavan keskustelun pelisäännöt sopivat hyvin keskustelun alkuun 
yhteiseksi ohjenuoraksi ja turvallisen keskusteluilmapiirin luomiseksi.  

• Voitte valita keskustelunvetäjän, joka huolehtii aikataulusta ja  
siitä, että kaikki pääsevät osallistumaan. Voitte myös ryhtyä keskusteluun niin, 
että katsotte ohjeet yhdessä ja annatte keskustelun kulkea vapaasti omalla painollaan 
ilman nimettyä vetäjää.  

• Mikäli olette kasvotusten, kaikille osallistujille kannattaa jakaa muistiinpanovälineet 
ja tulostaa tulevaisuusbarometrin kysymys paperille.  

• Jos kisakatsomonne osallistujamäärä on iso (yli 5 henkeä), kannattaa keskustelujen 
ajaksi jakaantua pienempiin ryhmiin. 

• PPT-esitys sisältää tässä läpikäydyt ohjeet tiivistettynä sekä käsiteltävän 
Tulevaisuusbarometri-kysymyksen, joka löytyy myös tämän dokumentin lopusta. 

   
  
Eteneminen  

• Tutustukaa kukin paikallaolija ensin itsenäisesti kysymykseen “Mitkä seuraavista 
asioista haluaisit nähdä toteutuvan seuraavien 10 vuoden aikana?” (ks. seuraava 
sivu) ja äänestäkää vaihtoehdoista enintään viisi itsellenne tärkeintä aihetta.   

• Keskustelkaa valinnoistanne yhdessä. Miksi valitsitte tietyt aiheet? Mikä 
valitsemissanne aiheissa on teille kaikkein tärkeintä tulevaisuudessa?   

• Keskustelun jälkeen edetkää kohti konkretiaa. Valitkaa jokainen yksi teille tärkein 
tulevaisuusaihe ja pohtikaa, miltä haluatte, että tämä asia näyttää Suomessa vuonna 
2033? Kirjoittakaa ajatuksenne lauseen muotoon.  
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o Esimerkiksi: jos sinulle tärkein teema on ”tasa-arvo on Suomessa vahvaa”, 
voi lauseesi olla vaikkapa ”Vuonna 2033 puolet suomen yritysjohtajista on 
naisia”.  

o Esimerkiksi: jos sinulle tärkein teema on ”ilmaston lämpeneminen saadaan 
pidettyä alle 1,5 celsiusasteen kasvussa”, voisi lauseesi olla esimerkiksi 
”Vuonna 2033 Suomi on maailman ensimmäinen hiilineutraali maa”.  

• Jakakaa lauseet toisillenne ja keskustelkaa niiden herättämistä ajatuksista  
  
BONUS: Kansanedustaja tulevaisuuden palveluksessa!  
Vaalikevät 2023 ja siitä seuraava nelivuotinen vaalikausi ovat isojen tulevaisuustekojen 
aikaa. Käyttäkää siis mahdollisuutenne varmistaa, että juuri teidän ehdokkaanne rakentaa 
tulevaisuutta, joka on kestävä, reilu ja innostava. Keskustelussanne syntyneet 
tulevaisuusnäkemykset ovat juuri niitä syötteitä, joita kansanedustajat tarvitsevat 
tulevaisuustyönsä tueksi: mikä on tärkeää, mihin pitäisi keskittyä ja millainen on se 
maailma, jota kohti meidän pitäisi mennä? Lähettäkää tulevaisuusnäkemyksenne 
ehdokkaillenne tai tägätkää heidät sosiaalisessa mediassa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
  
 

Mitkä seuraavista asioista haluaisit nähdä 

toteutuvan seuraavien 10 vuoden aikana? 

 

• Ilmaston lämpeneminen saadaan pidettyä alle 1,5-celsiusasteen kasvussa   

• Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen saadaan pysäytettyä     

• Jätteiden määrän kasvu saadaan pysäytettyä    

• Tasa-arvo on Suomessa vahvaa  

• Vastakkainasettelu suomalaisten parissa vähenee   

• Ihmisten luottamus toisiinsa ja viranomaisiin on vahvaa    

• Hyvinvointivaltio Suomessa saadaan säilytettyä    

• Löydämme uusia, demokraattisia tapoja toimia ja tulla kuulluksi    

• Teknologian hyödyt jakautuvat tasaisesti ja tasa-arvoisesti    

• Datan hyödyntäminen on reilua ja läpinäkyvää ja ihmiset luottavat 

digitaalisiin palveluihin    

• Vauraus jakautuu reilusti ihmisten kesken   

• Työpaikkoja syntyy lisää ja kaikille löytyy töitä   

• Talousjärjestelmää uudistetaan ympäristön kannalta kestäväksi    

• Julkinen talous saadaan tasapainoon ja velan ottamista hillittyä   

• Pandemioihin osataan tulevaisuudessa varautua   

• Kansallinen turvallisuus on korkealla tasolla   

• Lasten ja nuorten hyvinvointi on parantunut   

 


