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Valtioneuvoston kanslialle

Valtioneuvoston kanslia asetti 30.3.2006 hankkeen, jonka tehtävänä oli selvit
tää valtioneuvoston tulevaisuusselontekotyötä. Tulevaisuusselontekomenettelyssä 
valtioneuvosto on kerran vaalikaudessa antanut eduskunnalle pitkän aikavälin 
kysymyksiä tarkastelevan selonteon, ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on laa
tinut siitä mietinnön, jonka eduskunta on lähettänyt valtioneuvostolle tiedoksi ja 
toimenpiteitä varten. Hankkeen määräaika oli 31.12.2006.

Ensimmäisen kerran tulevaisuusselonteko annettiin vuonna 1993, ja seuraavat 
vuosina 1996–1997, 2001 ja 2004. Valtioneuvoston kanslia on vastannut selonte
kojen valmistelusta toimien yhteistyössä mm. ministeriöiden ja tutkimuslaitosten 
kanssa. Valtioneuvoston kanslia on lisäksi yhteistyössä eduskunnan tulevaisuus
valiokunnan ja kaupunkien tai maakunnan liittojen kanssa järjestänyt alueellisia 
tulevaisuusfoorumeita.

Hankkeen tavoitteena oli selvittää tulevaisuusselonteoista saatuja kokemuksia 
sekä arvioida niiden pohjalta käytettyjä toimintatapoja ja laatia ehdotus niiden 
kehittämiseksi. Arvioinnin yleisenä puitteena oli, että eduskunta saa valtioneuvos
ton pitkän aikavälin tulevaisuusselontekoja myös vastaisuudessa.

Hankkeen tehtävänä oli selvittää ja arvioida käytetyn valmistelumallin toimivuus, 
selvittää liittymäkohtia muihin ennakointiprosesseihin ja verkostoihin, selvittää 
miten muissa maissa tehdään hallituksen tasolla vastaavaa tulevaisuustyötä, arvi
oida tulevaisuusfoorumeiden toimintamallia ja tehdä ehdotus tulevaisuusselon
teon toimintamallin kehittämiseksi.

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut alivaltiosihteeri Heikki 
Aaltonen valtioneuvoston kansliasta, ja jäseninä suunnittelupäällikkö Kirsi 
Kangaspunta opetusministeriöstä, teollisuusneuvos Alpo Kuparinen kauppa ja 
teollisuusministeriöstä, finanssineuvos Marja-Liisa Parjanne sosiaali- ja terveys
ministeriöstä, neuvotteleva virkamies Heli Saijets työministeriöstä, apulaispää
sihteeri Jarmo Vuorinen eduskunnan kansliasta, ylijohtaja Reino Hjerppe Valtion 
taloudellisesta tutkimuskeskuksesta ja tulosaluejohtaja Mikko Kautto Stakesista. 
Sihteerinä on toiminut neuvotteleva virkamies Riitta Kirjavainen valtioneuvoston 
kansliasta.

Ryhmä on toiminut yhteistyössä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa sekä 
kuullut ennakointitoimintaa harjoittavien ja hyödyntävien tahojen asiantuntijoita. 
Lisäksi se on pyytänyt eräistä Suomen edustustoista tietoja siitä, millaisin menet
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telyin eri maissa hyödynnetään ennakointitietoa hallitustason päätöksenteossa. 
Selvitystä on esitelty valtioneuvoston kansliapäälliköiden kokoukselle sekä valtio
neuvoston ennakointiverkostolle. 

Hankkeen loppuraportissa luvussa 2 olevat suositukset edustavat ohjausryhmän 
näkemyksiä. Raportin muissa luvuissa kuvataan tähänastista menettelyä ja siihen 
liittyviä kysymyksiä, kerrotaan hankkeessa tehdyistä selvityksistä sekä pohditaan 
menettelyn haasteita ja niihin vastaamista. Näiden lukujen yksityiskohtiin ohjaus
ryhmä ei ole ottanut kantaa. Ohjausryhmä on kokoontunut 8 kertaa.

Saatuaan työnsä valmiiksi ohjausryhmä luovuttaa kunnioittavasti hankkeen loppu
raportin valtioneuvoston kanslialle.

Helsingissä 19.12.2006

   Heikki Aaltonen
   Alivaltiosihteeri
   Valtioneuvoston kanslia

Kirsi Kangaspunta   Alpo Kuparinen
Suunnittelupäällikkö   Teollisuusneuvos
Opetusministeriö   Kauppa ja teollisuusministeriö
 

Marja-Liisa Parjanne   Heli Saijets
Finanssineuvos    Neuvotteleva virkamies
Sosiaali ja terveysministeriö  Työministeriö

Jarmo Vuorinen    Reino Hjerppe
Apulaispääsihteeri   Ylijohtaja
Eduskunnan kanslia   Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Mikko Kautto    Riitta Kirjavainen
Tulosaluejohtaja    Neuvotteleva virkamies
Stakes     Valtioneuvoston kanslia
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� JOHDANTO

Valtioneuvoston kanslia asetti maaliskuussa 2006 hankkeen, jonka tehtävänä oli 
selvittää valtioneuvoston tulevaisuusselontekotyötä. Tulevaisuusselontekomenet
telyssä valtioneuvosto on kerran vaalikaudessa antanut eduskunnalle pitkän aika
välin kysymyksiä tarkastelevan selonteon, ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 
on laatinut siitä mietinnön, jonka eduskunta on lähettänyt valtioneuvostolle tie
doksi ja toimenpiteitä varten. 

Hankkeen tavoitteena oli selvittää tulevaisuusselonteoista saatuja kokemuksia 
sekä arvioida niiden pohjalta käytettyjä toimintatapoja ja laatia ehdotus niiden 
kehittämiseksi. Arvioinnin yleisenä puitteena oli, että eduskunta saa valtioneuvos
ton pitkän aikavälin tulevaisuusselontekoja myös vastaisuudessa. Hankkeen mää
räaika oli 31.12.2006.

Hankkeella on ollut valtioneuvoston kanslian johdolla toiminut, virkamiehistä 
koostuva ohjausryhmä. Ryhmä on toiminut yhteistyössä eduskunnan tulevaisuus
valiokunnan kanssa sekä kuullut ennakointitoimintaa harjoittavien ja hyödyntä
vien tahojen asiantuntijoita. Lisäksi se on pyytänyt eräistä Suomen edustustoista 
tietoja siitä, millaisin menettelyin eri maissa hyödynnetään ennakointitietoa halli
tustason päätöksenteossa. Selvitystä on esitelty valtioneuvoston kansliapäälliköi
den kokoukselle sekä valtioneuvoston ennakointiverkostolle. 

Tässä hankkeen loppuraportissa luvussa 2 olevat suositukset edustavat ohjaus
ryhmän näkemyksiä. Raportin muissa luvuissa kuvataan tähänastista menettelyä 
ja siihen liittyviä kysymyksiä, kerrotaan hankkeessa tehdyistä selvityksistä sekä 
pohditaan menettelyn haasteita ja niihin vastaamista. Näiden lukujen yksityiskoh
tiin ohjausryhmä ei ole ottanut kantaa.
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2 KESKEISET SUOSITUKSET 

Selontekomenettelyn käyttäminen eduskunnan ja hallituksen välisessä 
tulevaisuusvuoropuhelussa

Tulevaisuuden keskeisten kysymysten käsittely eduskunnan ja hallituksen väli
senä vuoropuheluna on toimintamalli, jota on perusteltua jatkaa ja vahvistaa. 
Hallituksen ja eduskunnan tulevaisuusvuoropuhelussa kannattaa jatkossakin käyt
tää selontekomenettelyä.

Tulevaisuusselonteossa, joka annetaan kerran vaalikaudessa, saatetaan keskeisiä 
Suomen tulevaisuuteen liittyviä asiakokonaisuuksia paitsi eduskunnan ja hallituk
sen väliseen käsittelyyn myös laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Tulevaisuusselonteon luonne 

Sisältäessään hallituksen näkemyksen siitä, millainen on tavoiteltava tulevaisuus 
ja millaisia toimia sen rakentaminen edellyttää, tulevaisuusselonteko on luonteel
taan hallituksen poliittinen tahdonilmaisu.  

Käsitellessään pitkän aikavälin kehityskuvia ja niiden edellyttämiä politiikkavalin
toja selonteko luo osaltaan perustaa hallituksen ja eduskunnan myöhemmille, pit
kävaikutteisia kysymyksiä käsitteleville päätöksille. 

Selonteon tarkastelun tulisi ulottua pitkälle yli vaalikauden. Tällöin selonteko käsit
telee asioita, joihin hallitusohjelma ei välttämättä anna vastausta, ja sen linjaukset 
täydentävät toimintapolitiikkaa, jonka hallitus on ilmaissut hallitusohjelmassaan. 

Edellytyksenä sille, että selonteon linjauksia pannaan toimeen jo vaalikauden kulu
essa, on sen valmistelun ja toimeenpanon kytkeminen hallituksen muiden päätös
ten valmisteluun ja toimeenpanoon, ennen muuta kehysmenettelyyn. 

Tulevaisuusselonteon kohde ja tarkastelutapa

Pääministeri päättää, keskusteltuaan asiasta hallituksen piirissä, tulevaisuusselon
teon teemasta. Tämän pohjustamiseksi hän voi käynnistää hallituksen työskente
lyn alettua erillisen esivalmistelun. Mahdollista on myös, että hallituksen muodos
tavat osapuolet sopivat teemasta jo hallitusneuvotteluissa. 

Tulevaisuusselonteon tarkastelun tulisi ylittää organisaatio ja toimialarajat. Sen 
otteen tulisi olla laajaalaista niin. että siinä nostetaan esiin eri tekijöiden väliset 
kytkennät ja katetaan kohteena olevien ilmiöiden eri ulottuvuudet. 
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Selonteon on käsiteltävä jäntevästi käsin kosketeltavia kysymyksiä. Liian yleiseksi 
jäävä tarkastelu tuottaa linjauksia, joiden vaikuttavuus on heikko. 

Tulevaisuusselonteon ajoitukset suhteessa vaalikauteen 

Tulevaisuusselonteko tulisi antaa eduskunnalle viimeistään toisen hallitusvuoden 
syksyllä. Selonteko voi tällöin myös olla aineistona, kun hallitus suuntaa politiik
kaansa hallituskauden puolivälin tienoilla.

Hallitus voi tilanteen mukaan antaa selonteon kahdessa osassa, niin että jälkim
mäisessä osassa muun muassa huomioidaan eduskunnan ensimmäisestä osasta 
antama vastaus sekä toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. 

Tulevaisuusselonteon valmistelu

Valtioneuvoston kanslia vastaa tulevaisuusselonteon valmistelusta. Tulevaisuus
selontekoon liittyviä tehtäviä tulisi tarkastella ja organisoida läpi vaalikauden jat
kuvana prosessina.  

Valmistelutyössä avainkysymyksenä on joustavuus. Menettelyt sopeutetaan tee
man ja valitun lähestymistavan asettamiin vaatimuksiin välttäen rutiininomai
suutta ja tarkastellen kriittisesti vallitsevia käsityksiä. 

Valmistelussa tarvitaan samanaikaisesti sekä visiointia (millaisia ovat tavoiteltavat 
tulevaisuudet) että faktoja (millaiset ovat käytännössä visioiden toteutumismah
dollisuudet ja ehdot).  

Selonteon tietopohjan pitää olla monipuolinen ja erilaisia trendejä, mahdolli
suuksia ja uhkia sisältävä tarkastelu. Tärkeää on nostaa esiin myös epätoden
näköisiä vaihtoehtoja, joilla voi toteutuessaan olla kuitenkin mittavia vaikutuk
sia. Valmistelussa tulee hyödyntää laajasti erilaista teemaan liittyvää kansallista ja 
kansainvälistä asiantuntemusta. 

Valmistelutyössä tulisi käyttää soveltuvalla tavalla erilaisia tiedon hankinnan, orga
nisoinnin ja seulonnan sekä tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä (esimerkiksi 
laadulliset ja kvantitatiiviset analyysit, skenaariotekniikat, delfoimenetelmä, tie
kartat). 

Asiantuntijavalmistelun tuloksena voisi olla vaihtoehtoisia kehityskuvia sisältävä 
esitys, jossa selvitetään toimintaympäristön kehitystä, kartoitetaan mahdollisuuk
sia ja uhkia, arvioidaan epävarmuuksia ja tarkastellaan mahdollisuuksien hyödyn
tämistä sekä riskejä ja niiden hallintaa. Asiantuntijavalmistelun aineistot julkais
taan soveltuvassa laajuudessa.
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Yhteydenpito eri osapuolten kanssa

Eri osapuolten ottaminen mukaan tulevaisuusselonteon valmisteluun on kes
keistä sekä sen laadun että vaikuttavuuden varmistamisen kannalta. Tarvitaan 
tiivis vuorovaikutus poliittisen tason ja virkamiestason kesken valmistelun eri vai
heissa samoin kuin yhteydenpitoa valmisteluorganisaation ja tulevaisuusvaliokun
nan kesken. Selonteon teeman kannalta keskeiset ministeriöt tulisi kytkeä tiiviisti 
mukaan valmisteluun. 

Valmistelun aikana tulee kuulla käsiteltävän aihepiirin kannalta keskeisiä järjes
töjä ja kansalaisryhmiä. Erityisen tärkeä on ottaa mukaan tahot, joilla on keskei
nen rooli ehdotusten toimeenpanossa tai joiden toimintaan selonteko erityisesti 
vaikuttaa. Kuulemisissa voi tarpeen mukaan soveltaa erilaisia menetelmiä (asian
tuntijapaneelit, verkkokuulemiset ym.). 

Alueellinen kierros

Alueellisten ja paikallisten toimijoiden mukaanotto tulevaisuusselonteon proses
siin on tärkeää erityisesti silloin, kun alueellisen ja paikallisen päätöksenteon rooli 
on teeman käsittelyn tai tulevaisuusselonteon linjausten toimeenpanon kannalta 
keskeinen.

Selontekomenettelyyn liittyvien alueellisten tilaisuuksien toimintamalli kaipaa 
uudistamista. Tilaisuuksissa tulee päästä aitoon vuoropuheluun selonteon tee
moista. Alueelliset tilaisuudet voisi järjestää siinä vaiheessa, kun selonteko on 
käsiteltävänä tulevaisuusvaliokunnassa, niin että valiokunta voisi mietinnössään 
ottaa huomioon alueellisen palautteen.

Tulevaisuusselonteon toimeenpano ja seuranta

Tulevaisuusselonteon vaikuttavuuden kannalta keskeinen vaihe on viestiminen sen 
sisältämistä kysymyksistä erilaisilla, myös kansainvälisillä foorumeilla, ja yhteis
kunnallisen keskustelun herättäminen. 

Seurannassa päähuomion tulisi kohdistua selonteon päälinjausten etenemiseen. 
Toisin sanoen seurannassa ei pitäisi tarkastella tilannetta toimenpiteiden tai yksit
täisten ilmiöiden tasolla, varsinkaan kun tällaisella otteella saatetaan hukata isot 
kysymykset. 

Seurannan ei tarvitse olla jokavuotista, eikä sitä saa rakentaa raskaaksi eikä tek
niseksi prosessiksi. Seurannassa tulee hyödyntää jo olemassa olevia prosesseja, 
kuten hallitusohjelman seuranta ja kertomusmenettelyt. Tämän ohella voidaan 
laatia erillisselvityksiä. Eduskunnan lausumien toimeenpanosta raportoidaan halli
tuksen toimenpidekertomuksessa.
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Tulevaisuusselonteko ja ennakointitoiminta 

Tulevaisuusselontekotyössä tulee hyödyntää ministeriöiden ennakointityötä ja 
käyttää valtioneuvoston ennakointiverkostoa yhteydenpidon foorumina prosessin 
eri vaiheissa. 

Ministeriöiden kesken tarvitaan kiinteää ennakoinnin yhteistyötä erityisesti toimi
alojen rajat ylittävissä kysymyksissä sekä kysymyksissä, jotka osuessaan toimiala
rajojen väliin jäävät helposti katveeseen. 

Valtioneuvoston ennakointiverkoston toimintaa on syytä jatkaa ja tehostaa jous
tavan verkostoitumismallin pohjalta. Jatkosta päätettäessä tulee tarkastella ver
koston tehtäviä, vastuita, organisointia ja resursseja sekä yhteistoimintaa muiden 
kansallisen tason ennakointitoimintaa harjoittavien tahojen kanssa.

Voimavarat

Edellä olevien tulevaisuusselontekomenettelyä koskevien ehdotusten toimeen
pano edellyttää, että selontekotyö organisoidaan ja resursoidaan koko vaalikau
deksi. 

* * * * *

Tulevaisuusselonteon toiminta-ajatus tiivistettynä

Tulevaisuusselonteko ja eduskunnan siitä antama lausunto luovat puitteet halli
tuksen ja eduskunnan väliselle tulevaisuusvuoropuhelulle. Hallitus antaa kerran 
vaalikaudessa eduskunnalle pitkän aikavälin tulevaisuutta käsittelevän selonteon. 
Tarvittaessa se voidaan antaa kahdessa osassa. 

Tulevaisuusselonteko on keskustelunavaus ja hallituksen tahdonilmaus tarkaste
lun kohteena olevista pitkän aikavälin kysymyksistä. Sen ytimen muodostavat hal
lituksen pitkän aikavälin tavoitteet ja niitä edistävät toimintalinjaukset. Tarpeen 
mukaan siinä käsitellään myös vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia ja niihin varau
tumista.

Tulevaisuusselonteko kertoo hallituksen pitkän aikavälin, yli vaalikauden ulottu
van vision tarkasteltavana olevasta ilmiöalueesta ja esittelee tavoitteiden saavut
tamiseksi tarvittavat strategiat samoin kuin toimenpidelinjaukset, joilla tavoiteti
laa rakennetaan. Nämä linjaukset pohjautuvat koti ja ulkomaisiin ennakointeihin, 
analyyseihin ja arvioihin pitkän aikavälin mahdollisista ja vaihtoehtoisista kehitys
kuvista uhkineen ja mahdollisuuksineen. 
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Tulevaisuusselonteon tarkastelun kohteena on laajaalainen, monia yhteiskunnan 
sektoreita ja hallinnonaloja koskettava tulevaisuuden ydinkysymys tai kysymysten 
joukko. Tämän edellyttää tarkasteluotteelta poikkitieteellisyyttä ja poikkihallinnol
lisuutta. Samoin se edellyttää teeman kannalta keskeisten osapuolten kuulemista 
ja osallistamista. Tarkastelun aikajänne riippuu kohteena olevasta ilmiöstä. 

Vastuu tulevaisuusselonteon valmistelusta on valtioneuvoston kanslialla. Valmiste
luun kutsutaan mukaan eri osapuolten, kuten ministeriöiden, sidosryhmien ja 
kansalaisjärjestöjen edustajia. Valmistelussa pyritään käyttämään parasta mah
dollista ennakoinnin ja yhteiskuntapolitiikan asiantuntemusta. Käytettävät mene
telmät valitaan tarkastelukohteen mukaan. Valmistelussa kuullaan myös, selon
teon aihepiiristä ja lähestymiskulmista riippuen, sidosryhmiä, alueellisia toimijoita 
ja kansalaisia.

Tulevaisuusselonteosta ja sen valmistelusta tiedotetaan ja linjausten toimeenpa
noa ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta seurataan. 
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3 TOIMEKSIANTO JA TYöN LäHTöKOHDAT

Valtioneuvoston kanslia asetti maaliskuussa 2006 hankkeen, jonka tehtävänä oli 
selvittää valtioneuvoston tulevaisuusselontekotyötä. Tulevaisuusselontekomenet
telyssä valtioneuvosto on kerran vaalikaudessa antanut eduskunnalle pitkän aika
välin kysymyksiä tarkastelevan selonteon, ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 
on laatinut siitä mietinnön, jonka eduskunta on lähettänyt valtioneuvostolle tie
doksi ja toimenpiteitä varten. 

Tavoitteena oli selvittää tulevaisuusselonteoista saatuja kokemuksia sekä arvioida 
niiden pohjalta käytettyjä toimintatapoja ja laatia ehdotus niiden kehittämiseksi. 
Arvioinnin yleisenä puitteena oli, että eduskunta saa valtioneuvoston pitkän aika
välin tulevaisuusselontekoja myös vastaisuudessa.

Tehtävänä oli

-	 Selvittää ja arvioida käytetyn valmistelumallin toimivuus. 

-	 Selvittää liittymäkohtia muihin ennakointiprosesseihin ja verkostoihin. 

-	 Selvittää millaisten instituutioiden ja menettelyjen avulla muissa maissa 
tehdään hallituksen tasolla vastaavanlaista tulevaisuustyötä. 

-	 Arvioida tulevaisuusfoorumeiden toimintamallia.

-	 Tehdä ehdotus tulevaisuusselonteon toimintamallin kehittämiseksi.

3.� Hankkeen organisointi

Hankkeella on ollut ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimi alivaltiosihteeri 
Heikki Aaltonen valtioneuvoston kansliasta, ja jonka jäsenet olivat suunnittelu
päällikkö Kirsi Kangaspunta opetusministeriöstä, teollisuusneuvos Alpo Kuparinen 
kauppa- ja teollisuusministeriöstä, finanssineuvos Marja-Liisa Parjanne sosiaali- 
ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Heli Saijets työministeriöstä, apu
laispääsihteeri Jarmo Vuorinen eduskunnasta, ylijohtaja Reino Hjerppe Valtion 
taloudellisesta tutkimuskeskuksesta, tulosaluejohtaja Mikko Kautto Stakesista, ja 
sihteerinä neuvotteleva virkamies Riitta Kirjavainen valtioneuvoston kansliasta. 
Ohjausryhmä on kokoontunut 8 kertaa.

Ohjausryhmä on ollut hanketta käynnistettäessä kuultavana eduskunnan tule
vaisuusvaliokunnassa ja esitellyt hankkeen loppuvaiheessa valiokunnan jäsenille 
alustavia tuloksia.
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3.2 Tähänastiset tulevaisuusselonteot 

Valtioneuvosto antoi vuonna 1993 ensimmäisen tulevaisuusselontekonsa Suomen 
tulevaisuus ja toimintavaihtoehdot. Aloite sen valmisteluun tuli eduskunnasta, 
joka oli vuonna 1992 edellyttänyt selontekoa, ”joka sisältää tulevaisuudentutki
muksen keinoin tuotettuja näkemyksiä tulevan kehityksen olennaisista piirteistä 
ja vaihtoehdoista sekä valtioneuvoston oman tavoitteenasettelun eli pääpiirteisen 
näkemyksen siitä, millaista tulevaisuuden yhteiskuntamallia valtioneuvosto toimi
kautensa aikana omilla toimillaan tavoittelee.”

Muut tulevaisuusselonteot on annettu vuosina 1996–1997, 2001 ja 2004. Valtio
neuvoston kanslia on vastannut selontekojen valmistelusta toimien yhteistyössä 
ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja eräiden muiden organisaatioiden asiantunti
joiden kanssa. Selontekojen oheisaineistona kanslia on julkaissut teemoja syven
täviä ja taustoittavia selvityksiä, tutkimuksia, katsauksia ym. aineistoja.

Tulevaisuusselonteot

Suomen tulevaisuus ja toimintavaihtoehdot (annettu eduskunnalle 
vuonna 1993)
Suomi ja Euroopan tulevaisuus (Tulevaisuusselonteon osa I, 1996) ja 
Reilu ja rohkea – vastuun ja osaamisen Suomi (Tulevaisuusselonteon 
osa II, 1997)
Tasapainoisen kehityksen Suomi 2015 (2001)
Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille  tulevaisuusselonteko väestökehityk
sestä, väestöpolitiikasta ja ikärakenteen muutokseen varautumisesta 
(2004)

▪

▪

▪
▪

Tarkemmat tiedot selonteosta ja niiden oheisaineistoista on liitteessä 1.

Ensimmäisen, pääministeri Ahon hallituksen tulevaisuusselonteon valmistelun 
kontekstina oli 1990luvun alun lama, jolloin selonteko oli eräänlainen kriisira
portti. Tavoitteena oli luonnehtia kriisin luonnetta ja jäsentää Suomen tulevai
suuden ydinkysymyksiä. Selonteossa Suomen tulevaisuus ja toimintavaihtoehdot 
(1993) tarkasteltiin kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia, Suomen uhkia 
ja mahdollisuuksia sekä vahvuuksia ja heikkouksia. Siihen sisältyi myös katsaus 
suomalaisten arvoihin ja asenteisiin. 

Pääministeri Lipposen ensimmäisen hallituksen ohjelmaan sisältyi toteamus, että 
hallitus antaa tulevaisuusselonteon. Sitä valmisteltaessa Suomi oli juuri liitty
nyt Euroopan Unioniin, ja sen ensimmäinen osa Suomi ja Euroopan tulevaisuus 
(1996) pohjusti Suomen EUpolitiikkaa ja EUpuheenjohtajuutta vuonna 1999. 
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Sen toisessa osassa Reilu ja rohkea – vastuun ja osaamisen Suomi (1997) tarkas
teltiin laajalla otteella suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuudenkysymyksiä niin, 
että lähtökohtana olivat hallitusohjelman talous ja yhteiskuntapolitiikan teemat. 

Vuonna 2001 annettu, pääministeri Lipposen toisen hallituksen tulevaisuusselon
teko Tasapainoisen kehityksen Suomi 2015 käsitteli alueellista väestö, tuotanto 
ja työllisyyskehitystä. Se oli tarkastelukulmaltaan edellisiä huomattavasti raja
tumpi ja sivumäärältäänkin suppeampi.  

Pääministeri Vanhanen nimesi hallituskautensa alussa talouden globalisaation ja 
väestön ikääntymisen Suomen kaksoishaasteeksi. Viimeisimmän selonteon Hyvä 
yhteiskunta kaikenikäisille (2004) teemaksi nostettiin väestökehitys ja varautu
minen ikärakenteen muutokseen tarkastellen siihen liittyviä kysymyksiä laajasti 
eri näkökulmista. Samanaikaisesti selonteon valmistelun kanssa valtioneuvoston 
kansliassa oli hanke globalisaation vaikutuksista Suomen talous- ja työllisyysstra
tegiaan, ja tämän Suomi maailmantaloudessa selvityksen loppuraportti Osaava, 
avautuva ja uudistuva Suomi julkistettiin samoihin aikoihin tulevaisuusselonteon 
antamisen kanssa.

3.3 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta

Eduskunta asetti vuonna 1993 tulevaisuusvaliokunnan (TuV) valmistelemaan 
kannanottoja hallituksen tulevaisuusselonteossaan esittämiin linjauksiin. Sen  
tehtäväkenttä laajennettiin vuonna 1996 kattamaan myös teknologian arviointi. 
Tulevaisuusvaliokunta toimi väliaikaisena vuoteen 2000 saakka. Suomen perus
tuslain muutoksen yhteydessä eduskunta päätti, että tulevaisuusvaliokunnasta 
tulee pysyvä valiokunta.

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan tärkeimpiä tehtäviä on ollut tulevaisuusselon
teon käsittely. Valiokunta on käsitellyt selontekoja yleensä melko perusteellisesti 
mm. laajoin asiantuntijakuulemisin, ja sen niistä antamat mietinnöt ovat yleensä 
olleet laajoja ja yksityiskohtaisia. Antaessaan mietintönsä tulevaisuusselonteosta 
Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille valiokunta julkaisi laajan taustamuiston Menossa 
mukana (2005).

Tulevaisuusselvitysten lisäksi valiokunnan toinen päätehtävä on teknologian yhteis
kunnallisten vaikutusten arviointi. Lähtökohtana ovat parlamentin asettamat kysy
mykset ja tarpeet. Valiokunta on tilannut työnsä tueksi selvityksiä tutkimuslaitok
silta ja tutkijoilta. Viimeisimmissä valiokunnan teknologian arviointihankkeissa on 
käsitelty suomalaista tietoyhteiskuntamallia, sosiaalista pääomaa, alueellista inno
vaatiotoimintaa ja terveydenhuollon tulevaisuutta. Kansanedustuslaitoksemme 
satavuotiseen taipaleeseen liittyen valiokunta on pohtinut myös demokratian tule
vaisuutta.
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Se että Suomessa on tulevaisuuden kysymyksien käsittelyä varten oma valiokunta, 
on kansainvälisesti vertaillen ainutlaatuista, ja valiokunnan työ onkin herättänyt 
runsaasti kiinnostusta muissa maissa.

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta

– valmistelee sille lähetetyt valtiopäiväasiakirjat, kuten mietinnön halli
tuksen tulevaisuusselonteosta

– antaa pyynnöstä lausuntoja eduskunnan muille valiokunnille tulevai
suutta koskevista asioista

– käsittelee tulevaisuuden kehitystekijöihin ja kehitysmalleihin liittyviä 
kysymyksiä

– suorittaa tulevaisuuden tutkimiseen, myös sen menetelmäkysymyk
siin, liittyvää selvitystyötä

– toimii teknologiakehityksen ja teknologian yhteiskunnallisten vaikutus
ten arviointitoimintaa suorittavana parlamentaarisena elimenä.  

3.� Toimintaympäristön kehitys 

Tulevaisuusselonteon valmistelussa on pääpiirteissään noudatettu vuonna 1993 
käyttöönotettua toimintamallia. Laadinnan kotimainen toimintaympäristö on kulu
neen puolentoista vuosikymmenen aikana muuttunut varsin monessa suhteessa: 
Suomesta on tullut EU:n jäsen, uusi perustuslaki on astunut voimaan ja hallinnon 
rakenteita ja prosesseja on kehitetty. Suomalaisen yhteiskunnan muutos on ollut 
monessa suhteesta merkittävää, ja Suomi on menestynyt hyvin monella kansain
välisellä mittarilla mitattuna. Kehityksessä on ollut myös eitoivottuja puolia, kuten 
yhteiskunnallinen polarisaatio. Samanaikaisesti suomalaisten arvot ovat muuttu
neet niin, että mm. yksilöllisyyttä ja pärjäämistä korostetaan yhä vahvemmin.

Myös kansainvälinen toimintaympäristö on toisenlainen kuin 15 vuotta sitten 
mm. talous, ympäristö ja turvallisuuskysymysten syvenevän maapalloistumisen 
myötä. Maapallonlaajuinen maiden ja alueiden keskinäinen riippuvuus on lisään
tynyt samalla kun talous, ympäristö ja turvallisuusasiat liittyvät yhä kiinteämmin 
toisiinsa. 

Suomen kansainvälinen asema on muuttunut EUjäsenyyden myötä, ja Suomi 
rakentaa tulevaisuuttaan myös monilla ylikansallisilla areenoilla, kuten EU:n eri 
toimielimissä. Toisaalta puhtaasti kansallisen politiikan liikkumavara on kaventu
nut. Integraation vaikutukset näkyvät kaikilla yhteiskuntaelämän alueilla, mutta 
vaikutuksen syvyydessä on suuria eroja. 
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Demokratia Suomessa on vakaa ja sen perusteet myös kansainvälisten demo
kratiavertailujen mukaan ovat hyvässä kunnossa. Silti jotkut kehityspiirteet ovat 
kuitenkin herättäneet huolta. Esimerkiksi enemmistö kansalaisista ei usko voi
vansa vaikuttaa, luottamus hallintoon on heikentynyt, ja valtiollisissa ja kunnalli
sissa vaaleissa äänestävien prosenttiosuus on laskenut.

3.5 Poliittisen järjestelmän ja hallinnon muutoksia

Valtioneuvosto ja pääministeri

Vuonna 2000 voimaan tulleen perustuslain myötä Suomessa siirryttiin kohti edus
kuntakeskeistä parlamentarismia. Presidentin valtaoikeuksia on supistettu ja pää
ministerin asemaa vahvistettu. Pääministeri on noussut valtioneuvoston poliittiseksi 
johtajaksi. Hallituksen valta oppositioon nähden on kasvanut mm. laajapohjaisten 
ja pitkäikäisten hallitusten johdosta. Myös EUjäsenyys on korostanut hallituksen 
asemaa suhteessa eduskuntaan ja tasavallan presidenttiin. Toisaalta Euroopan 
integraation laajeneminen ja syventyminen on siirtänyt monia ennen valtioneu
voston toimivaltaan kuuluvia asioita osaksi EU:n päätöksentekoa.

Valtioneuvostossa päätösvaltaa on siirretty yleisistunnolta ministeriöihin. Myös 
uudet toimintajärjestelmät kuten tulosohjaus ovat lisänneet ministeriöiden itse
näisiä toimintaedellytyksiä. Tämän kehityksen kääntöpuolena on ollut hallinnon 
sektoroituneisuuden syveneminen samaan aikaan kun keskeisimmille yhteiskun
nallisille kysymyksille on yhä enemmän ollut leimallista se, ettei niitä voi menes
tyksekkäästi käsitellä ilman hallinnonalojen tiivistä yhteistyötä. 

Vaikka poliittisen päätöksenteon painopiste on siirtynyt valtioneuvoston tasolta 
ministeriöihin, valtioneuvoston kollegiaalinen toimintamalli on säilynyt, koska se 
turvaa monipuoluehallituksissa hallituspartnereiden aseman. Vaali ja puoluejär
jestelmässämme hallitukset eivät voi olla puhtaasti pääministerivetoisia.

Valtio on rakenteiltaan eriytynyt viimeisen 15 vuoden aikana: keskusvirastoja on 
lakkautettu, valtion tehtäviä on liikelaitostettu ja yhtiöitetty, valtion aluehallinto 
on organisoitu uudelleen. Myös valtion talouden ja toiminnan ohjausjärjestelmiä 
on uudistettu. Valtion ja kuntien suhde on muuttunut mm. valtionosuusjärjestel
män muutosten myötä, ja alueellista kehittämisvastuuta on siirretty maakuntien 
liitoille.

Hallitusohjelma hallituksen työn puitteena 

Tulevaisuusselonteon valmistelulle yleisen puitteen antaa hallituksen ohjelma, jossa 
se sopii hallituskauden keskeisestä tavoitteista ja toimintalinjoista. Perustuslain 
62 §:n mukaan valtioneuvoston on viivytyksettä annettava ohjelmansa tiedonan
tona eduskunnalle. Hallitusneuvottelut ovat keskeinen foorumi hallituspolitiikan 
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muotoilussa. Hallitukset istuvat nykyisin pääsääntöisesti koko vaalikauden, jolloin 
hallitusohjelmakin kirjoitetaan neljäksi vuodeksi. Ohjelmat ovat hallitus hallituk
selta pidentyneet ja yksityiskohtaistuneet. Tämän myötä hallituskauden aikana ei 
hallituksen piirissä ole juurikaan ollut tilaa panna alulle hallitusohjelmaan sisälty
mättömiä asioita tai tehdä uusia avauksia. 

Hallitusohjelmaa politiikanteon kehikkona on viime hallituksissa vielä tiukentanut 
se, että siinä on sitouduttu menokehyksiin. Niiden asema valtiontalouden ja julkis
hallinnon kehittämisessä on näin ollen vahvistunut, mikä on entisestään kaven
tanut liikkumavaraa hallituskauden aikana. Ylipäänsä kehysmenettely on lisän
nyt talouspolitiikan uskottavuutta ja vakautta. Menettelyssä on kuitenkin arvioitu 
olevan kehittämisen tarvetta, ja valtiovarainvaliokunta totesi mm. vuoden 2007 
talousarvioesitystä koskevassa mietinnössään, että esimerkiksi hallituskauden 
puolivälissä tulisi olla mahdollisuus arvioida uudelleen määrärahojen tasoa. Tämä 
olisi tarpeen mm. muuttuneiden olosuhteiden vuoksi.

Hallitusohjelman toimeenpanon valvonta kuuluu pääministerille, ja valtioneuvoston 
kanslian tehtävänä on hallitusohjelman toimeenpanon seuranta. Hallitusohjelman 
toteutumista on seurattu eri menettelyin vuodesta 1973 lähtien. Hallituksen stra
tegiaasiakirjan käyttöönotto vuonna 2003 on tuonut uuden välineen hallitusohjel
man toimeenpanon edistämiseen, yhteensovittamiseen ja seurantaan. Strategia
asiakirjaan on pyritty kokoamaan pääasiassa sellaisia asiakokonaisuuksia, joiden 
valmistelu edellyttää ministeriöiden välistä yhteistoimintaa. Seurannassa uutena 
elementtinä on vaikuttavuuden arviointi.

Vuonna 2003 hallitusohjelmaan sisällytettiin hallituksen politiikkaohjelmia ja otettiin 
käyttöön ohjelmajohtaminen. Sen tavoitteena on ollut vahvistaa hallituksen poliit
tista ohjausta useampaa ministeriötä koskevissa asioissa ja tehostaa valtioneu
voston poikkihallinnollista valmistelua. Menettelynä on ollut uudenlaisien toimin
tatapojen käyttöönotto, ei muodolliset toimivaltamuutokset. Ohjelmajohtamisen 
kehittämishankkeessa, jonka työ päättyi marraskuussa 2006, suositellaan ohjelma
johtamisen käyttämistä myös seuraavalla hallituskaudella. Hankkeen loppurapor
tissa korostetaan, että ohjelmajohtaminen on ennen muuta poliittinen prosessi, 
ja suositellaan sen kehittämistä nykyistä joustavammaksi ja kevyemmäksi menet
telyksi.

Ministeriöiden strategia ja ohjelma sekä arviointityön vahvistuminen

Keskushallinnon kehittämisessä yleisenä pyrkimyksenä on 1980luvun lopulta läh
tien ollut, että ministeriöistä tulee hallituksen esikuntia ja hallinnonalansa johtajia. 
Ministeriöissä on silti edelleen runsaasti myös toimeenpanotehtäviä. Ministeriöiden 
poliittista ohjausta on vahvistettu ottamalla vuoden 2005 alussa käyttöön ministe
rin toimikaudeksi nimitettävien valtiosihteerien järjestelmä.
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Ministeriöiden toiminnassa tulevaisuusorientaatio on vahvistunut mm. strategia 
ja ohjelmatyön lisääntymisen myötä. Ministeriöt ovat laatineet sekä toimialueen 
laajuisia että tehtäväkohtaisia strategioita ja valmistelleet laajoja ohjelmia, kuten 
kansanterveysohjelma tai sisäisen turvallisuuden ohjelma. Hallituksen strategia
asiakirja täydentää tätä ohjelmien ja strategioiden kokonaisuutta valtioneuvoston 
tasolla.

Arviointitoiminta on tullut ministeriöihin tärkeäksi toimintatavaksi mm. osana 
tulosohjausta ja johtamista, lainvalmistelua sekä hallitusohjelman toimeenpa
non seurantaa. Arviointitietoa käytetään esimerkiksi strategisten valintojen poh
jana sekä toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden seuran
nassa. Arviointi on myös osa EUohjelmien toimeenpanoa. Valmisteilla olevien 
päätösten vaikuttavuuden arvioinnissa on monia yhtäläisyyksiä ennakointitoimin
nan kanssa.

Hallinnonalojen tulevaisuuskatsaukset

Keskushallinnon uudistamista johtaneen ministeriryhmän vuonna 2002 tekemän 
ehdotuksen mukaisesti ministeriöt laativat ennen kevään 2003 eduskuntavaaleja 
tulevaisuuskatsaukset, joihin koottiin arviot hallinnonalan keskeisistä näkymistä 
ja esitettiin vaihtoehtoisia strategisia toimintalinjauksia. Katsaukset lähetettiin 
eduskuntapuolueille. Menettelyn tavoitteena oli lisätä hallitusohjelman valmiste
lun avoimuutta. 

Valtioneuvoston kanslia pyysi tammikuussa 2006 ministeriöitä valmistelemaan 
hallinnonalaltaan tulevaisuuskatsauksen, jossa kuvataan noin 8–10 vuoden 
aikajänteellä hallinnonalan keskeisiä kehitystekijöitä ja ongelmia sekä analysoi
daan ratkaisuvaihtoehtoja. Valtioneuvoston ennakointiverkosto oli laatinut kat
sausten taustaksi keskeiset kehityskuvat kattavan toimintaympäristökuvauksen. 
Tulevaisuuskatsaukset, jotka ovat virkamiesvalmistelussa laadittuja keskusteluai
neistoja, on lähetetty kaikille eduskunnassa edustettuna oleville puolueille.  
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� TULEVAISUUSSELONTEON KESKEISIä PIIrTEITä 
�.� Tulevaisuusselontekojen yleiset puitteet 

Tulevaisuusselonteko ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan siitä antama mietintö 
antavat muodollisen puitteen hallituksen ja eduskunnan tulevaisuusvuoropuhe
lulle.

Selontekomenettely pähkinänkuoressa

Selontekomenettely tarkoittaa pähkinänkuoressa sitä, että valtioneuvosto 
päättää yleisistunnossaan antaa eduskunnalle selonteon, joka käsitte
lee ajankohtaista tai muuten tärkeää aihetta, ja joka on valmisteltu asi
anomaisessa ministeriössä. Eduskunnassa siitä käydään täysistunnossa 
lähetekeskustelu, jonka jälkeen se lähetetään asianomaiseen valiokun
taan. Valiokunta valmistelee selonteosta mietinnön, joka käsitellään täys
istunnossa. Eduskunnan lausunto esitellään valtioneuvoston yleisistun
nolle. Valtioneuvosto kirjaa vuosittain hallituksen kertomukseen tiedot 
sitä, miten eduskunnan lausunto on pantu toimeen.

Selonteko palvelee valtioneuvoston tarpeita saattaa jokin merkittävä val
takunnan hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskeva kysymys keskustel
tavaksi eduskunnassa. 

Tulevaisuusselontekojen luonteesta

Tulevaisuusselonteot ovat sisältäneet hallituksen tahdonilmauksen tarkastelun 
kohteena olevista pitkän aikavälin kysymyksistä. Niiden ytimen ovat muodos
tavat hallituksen pitkän aikavälin tavoitteet ja niitä edistävät toimintalinjaukset. 
Valtioneuvoston päätöksenä ne on saatettu eduskunnan käsiteltäväksi, joten ne 
ovat olleet sekä poliittisia tahdonilmaisuja että hallinnon työtä ohjaavia periaat
teellisia kannanottoja. 

Kun tarkastelee edellisten tulevaisuusselontekojen tavoitteita, niiden voi ennen 
muuta hallituksen näkökulmasta tarkasteltuna nähdä toimineen samanaikaisesti 
kahdessa eri tehtävässä. Ensinnäkin hallitus on linjannut niissä pitkän aikavälin 
tavoitteitaan ja valintojaan, jolloin ne ovat antaneet puitteita hallituksen myö
hemmälle päätöksenteolle ja ohjanneet ministeriöiden toimintaa. Toiseksi tule
vaisuusselonteossa on tehty pitkän aikavälin tulevaisuutta koskevia uusia avauk
sia, jolloin niillä on ollut myös keskustelun herättäjän rooli. Tulevaisuusselonteot 
voidaan siten nähdä sekä hallituksen keskustelunavauksina kansakunnan menes
tymisen kannalta keskeisistä kysymyksistä että pääministerin ja hallituksen väli
neenä muutoksen johtamisessa.
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Hallitus tekee myös monia muita päätöksiä, joilla on merkittäviä pitkän aikavä
lin vaikutuksia, esimerkiksi kun se päättää koulutuspolitiikan linjoista, suurista 
infrastruktuuriinvestoinneista tai energiapoliittisista ratkaisuista. Se myös antaa 
tulevaisuuteen suuntaavia linjauksiaan eduskunnalle tulevaisuusselonteon lisäksi 
eräissä muissa selonteoissa, kuten turvallisuus ja puolustuspoliittisessa selonte
ossa. 

Tulevaisuusselontekojen teemoista ja tarkasteluotteesta

Käytäntönä on ollut, että pääministeri yhdessä hallituksen kanssa on määritellyt 
tulevaisuusselonteon tarkastelun kohteen. Erityisesti ensimmäisissä, pääministe
rin Ahon ja pääministeri Lipposen ensimmäisen hallituksen antamissa selonteoissa 
Suomen tulevaisuutta tarkasteltiin varsin laajaalaisesti. Myöhemmissäkin selon
teoissa valittu teema on ollut monia yhteiskunnan sektoreita ja hallinnonaloja 
koskettava tulevaisuuden ydinkysymys. Tämän on edellyttänyt tarkasteluotteelta 
poikkitieteellisyyttä ja poikkihallinnollisuutta. Yhteistä selonteoille on toiminta
ympäristön muutosten laaja tarkastelu. Tarkastelun aikajänne on riippunut koh
teena olevasta ilmiöstä ollen tyypillisimmillään 15–30 vuotta. 

Tulevaisuusselontekojen valmistelusta

Vastuu tulevaisuusselonteon valmistelusta on ollut valtioneuvoston kanslialla. 
Selontekotyötä varten ei ole ollut vakinaista organisaatiota. Valtioneuvoston kans
lia on yleensä asettanut hankkeelle johto tai ohjausryhmän ja palkannut projek
tipäällikön vetämään valmistelua. Kanslia on myös tilannut valmistelun pohjaksi 
katsauksia, tilastoja, selvityksiä ja tutkimuksilta sekä suoraan asiantuntijoilta että 
tutkimus ym. instituutioilta.

Selonteossa esiteltävät hallituksen linjaukset ovat pohjautuneet analyyseihin ja 
arvioihin pitkän aikavälin mahdollisista ja vaihtoehtoisista kehityskuvista sekä 
näkemyksiin tavoiteltavasta tulevaisuudesta. Valmistelun myötä syntynyt aineisto, 
kuten tutkimukset, selvitykset, artikkelit ja tilastolliset kuvaukset on julkaistu 
selonteon oheisaineistona. Oheisaineistot eivät ole olleet hallituksen käsittelyssä, 
toisin sanoen valtioneuvosto ei ole tehnyt niitä koskevia päätöksiä, mutta ne on 
toimitettu valtioneuvoston jäsenten samoin kuin kansanedustajienkin käyttöön.

Valtioneuvoston kanslia on valmistellut selontekoa tiiviissä yhteistyössä ministe
riöiden kanssa. Valmisteluun, esimerkiksi ohjaus tai työryhmiin, on kutsuttu, 
teemasta riippuen, asiantuntijoita ja organisaatioiden (esim. ministeriöt, yliopis
tot ja tutkimuslaitokset) edustajia. Ministeriöt on kytketty mukaan valmisteluun 
myös valtioneuvoston kansliapäälliköiden kokouksen, kommenttikierrosten yms. 
kautta.

Valmistelun eri vaiheissa virkamiesvalmistelijat ovat keskustelleet työn etene
misestä poliittisten päätöksentekijöiden (pääministeri ja muut valtioneuvoston 
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jäsenet) kanssa. Tämä on tapahtunut esimerkiksi pääministerin johdolla pide
tyssä aloitusseminaarissa, jossa on pohdittu näkökulmien ja rajausten valintaa, 
tai hallituksen iltakoulussa, jossa on keskusteltu alustavista linjauksista, tai kirjal
lisina kommenttikierroksina. Tiivein sidos poliittisten päätöksentekijöiden ja virka
miesvalmistelijoiden välillä oli vuosina 1996 ja 1997 annetun selonteon valmiste
lussa, jolloin hankkeen ohjausryhmää veti ministeri, ja siinä oli jäseninä mm. kaksi 
muuta valtioneuvoston jäsentä.

Leimallista ensimmäisten selontekojen valmistelun organisoinnille oli julkishallinto- 
ja asiantuntijapainotteisuus. Viimeisen tulevaisuusselonteon valmisteluun kutsut
tiin mukaan myös kansalaisjärjestöjen edustajia: selonteon ohjausryhmässä oli 
ns. kolmannen sektorin edustaja, jonka lisäksi valmistelun aikana kuultiin kansa
laisjärjestöjen edustajia. 

Kuvio 1 Tulevaisuusselontekojen valmistelun osapuolet
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Tulevaisuusselonteon toimeenpanosta ja seurannasta

Selonteko on luonteeltaan valtioneuvoston linjapäätös, mikä tarkoittaa, että se 
otetaan huomioon valtioneuvoston ja ministeriöiden päätösten valmistelussa ja 
muussa toiminnassa. Vastuu selonteon samoin kuin eduskunnan siitä antaman 
vastauksen toimeenpanosta on hajaantunut keskushallinnossa eri ministeriöi
hin. Linjausten toimeenpanoa on seurattu hallinnon raportointimenettelyjen puit
teissa. Eduskunnan tulevaisuusselonteosta antamaan vastaukseen sisältyviä lau
sumia seurataan vuosittain hallituksen toimenpidekertomuksessa.

Viimeisimmässä, vuonna 2004 annetussa tulevaisuusselonteossa on erillinen lin
jaus selonteon seurannasta. Sen mukaisesti toimeenpanoa seurataan vuosittain 
hallituksen strategiaasiakirjamenettelyn yhteydessä, ja väestön ikärakenteen 
muutokseen varautumisen kokonaistilannetta arvioidaan muutaman vuoden välein 
syvemmälle menevässä analyysissä. Valtioneuvoston kanslia laati talvella 2006 
hallitukselle katsauksen selonteon toimeenpanosta, ja Talousneuvoston sihteeris
tössä on valmisteilla ikääntymispolitiikan arviointia palveleva analyysikehikko.

Tulevaisuusselonteon tavoitteiden toteutuminen ei kuitenkaan ole yksin keskus
hallinnon käsissä. Jotta tavoitteisiin päästään, tarvitaan myös yhteiskunnan mui
den toimijoiden, kuten alue ja paikallishallinnon sekä yritysten ja järjestöjen työtä 
selonteossa esiteltyjä päämäärien hyväksi.
 

Tulevaisuusselonteon vaiheita:

Teeman määrittely 
Aihepiirien, näkökulmien ja tarkastelujänteen täsmentäminen 
Valmistelun organisointi
Työmuotojen sekä menetelmien valinta
Selvitysten, tutkimusten, tilastojen yms. tilaaminen 
Luonnosten ja muiden aineistojen työstäminen
Päätöksenteko 
Viestintä 
Toimeenpano
Eduskuntakäsittely
Eduskunnan lausumien toimeenpano
Alueellisten tulevaisuusfoorumien järjestäminen
Toimeenpanon seuranta ja arviointi

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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�.2 Alueelliset tulevaisuusfoorumit 

Hallituksen aloitteesta ja yhteistyössä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa 
on vuosina 1998, 2000, 2002 ja 2005 järjestetty eri puolilla Suomea alueellisten 
tulevaisuusfoorumeiden sarjat, kunakin vuonna 6–7 tilaisuutta (liitteessä 2 on tie
dot järjestämispaikkakunnista). Kustakin foorumisarjasta on toimitettu julkaisu, 
johon on koottu pääkohdat puheenvuoroista ja keskusteluista (julkaisut lueteltu 
liitteessä 1).

Tulevaisuusfoorumit ovat olleet päivän mittaisia tilaisuuksia, joissa on otettu esiin 
tärkeitä kyseisen alueen tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Kussakin tilai
suudessa on ollut alustajina kaksi hallituksen jäsentä sekä tulevaisuusvaliokunnan 
jäseniä. Foorumeihin on kutsuttu mm. kunnallisia päättäjiä, alueellisia ja paikal
lisia viranomaisia, yrittäjiä sekä kansalaisjärjestöjen ja työmarkkinaorganisaati
oiden edustajia. Osallistujien määrä on ollut tyypillisimmillään 150–200 henkeä. 
Erityisesti on pyritty saamaan mukaan naisia ja nuoria. Järjestelyistä ovat vastan
neet yhteistyössä valtioneuvoston kanslia, tulevaisuusvaliokunta ja ao. kaupun
git tai maakuntien liitot. Valtioneuvoston kanslia on asettanut valmistelua varten 
ohjaustyhmän, johon on kutsuttu mm. ministeriöiden ja tulevaisuusvaliokunnan 
virkamiehiä. Järjestelypaikkakunnilla on toiminut omat valmisteluryhmänsä.

Sisällöllisenä lähtökohtana alueellisissa tilaisuuksissa on ollut valtioneuvoston 
tulevaisuusselonteko ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan siitä antama mie
tintö. Samallakin foorumikierroksella on eri tilaisuuksissa ollut eri teemat, toisin 
sanoen niissä on lähestytty selonteon aihepiiriä eri näkökulmista. Tavoitteena on 
ollut avoin vuoropuhelu kansallisista ja alueellisista haasteista, mahdollisuuksista 
ja toimintalinjoista. Tilaisuuksiin on sisältynyt myös kulttuuriohjelmaa.

Esimerkiksi vuoden 2005 tulevaisuusfoorumeiden tavoitteena oli keskustelu siitä, 
millaisia tulevaisuuden näköaloja maakunnissa on ja miten eri alueilla pitäisi val
mistautua ikärakenteen muutokseen. Teemoina eri tilaisuuksissa oli kolmas ikä, 
palvelujen järjestäminen, terveyden edistäminen, perheiden tulevaisuus, maa
hanmuutto ja syrjäisen maaseudun mahdollisuudet. Tarkoituksena oli irrottautua 
nykyhetken pulmista ja käsitellä pitkän aikavälin haasteita myös kansalaisten, per
heiden, yritysten ja yhteisöjen arjen kannalta, ja avata näin uusia näkökulmia 
väestökehitykseen varautumiseen.

Viimeksi mainitun foorumikierroksen jälkeen valtioneuvoston kanslia järjesti palau
tetilaisuudet sekä maakuntien liittojen edustajien että tulevaisuusvaliokunnan 
kanssa. Tällöin todettiin, että aluekierrokset ovat sinänsä tärkeä vaihe valtioneu
voston ja eduskunnan tulevaisuustyössä. Tavoitteena niissä tulisi olla alueellisten 
ja valtakunnallisten toimijoiden välinen, tulevaisuuteen suuntaava vuoropuhelu 
tulevaisuusselonteon pääkysymyksistä. Todettiin myös, että foorumeiden toimin
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tamalli kaipaa tarkistamista. Mm. tilaisuuksien ajoitusta, teemoitusta, rakennetta 
ja kestoa samoin kuin ohjelmien kokoonpanoa, tilaisuuksien työskentelymalleja ja 
kutsuttavien valintaa tulisi arvioida uudelleen.
 

* * * * *

Kuvio 2 Tulevaisuusselontekomenettely
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5 TULEVAISUUSSELONTEKO JA MUU ENNAKOINTITYö

Ennakointitoiminta rakentaa pohjaa tulevaisuustyölle, myös valtioneuvoston ja 
eduskunnan väliselle tulevaisuusvuoropuhelulle. Valtioneuvoston kanslian toimiala 
on luonteeltaan yleinen, ja se harjoittaa yhteiskuntapoliittista ennakointia lähinnä 
Talousneuvoston sihteeristön hankkeissa. Niinpä kanslia on selontekojen valmis
telussa turvautunut ministeriöiden ja muiden koti ja ulkomaisten tahojen enna
kointityöhön ja asiantuntemukseen.  

Ennakointi on määritelty mm. valtioneuvoston ennakointiverkostossa ja EUtasolla 
seuraavasti: ennakoinnilla tarkoitetaan järjestelmällistä ja osallistavaa prosessia, 
jossa kerätään tietoa, arvioidaan ja analysoidaan sitä ja laaditaan visioita keski
pitkän ja pitkän aikavälin tulevaisuudesta parantaen tältä osin päätöksenteon tie
topohjaa. Keskeistä tässä määritelmässä on ennakointiprosessin osallistavuuus 
sekä ennakoinnin ja päätöksenteon suhde. Ennakointi palvelee yhdessä arviointi 
ja strategiatyön kanssa organisaatioiden varautumista tulevaan.

Ennakointitieto on tyypillisesti peräisin monesta erilaisesta lähteestä, kuten tut
kimuksista, normatiivisista tulevaisuudenkuvista ja suunnitelmista, ja monelta eri 
taholta, esimerkiksi julkiselta ja yksityiseltä sektorilta sekä kansallisista ja kansain
välisistä organisaatioista. 

5.� Ennakointi Suomessa

Tulevaisuuden paremman ennakoinnin tarpeeseen havahduttiin aivan erityisesti 
1990luvun alussa, jolloin maamme toimintaympäristö muuttui rajusti ja talous 
ajautui valmistautumattomana syvään lamaan. Ennakointien merkitystä on lisän
nyt myös strategiatyön yleistyminen eri organisaatioissa ja nopea teknologian 
kehitys. Ennakointitoiminta onkin Suomessa laajentunut viime vuosina. Ennakointi 
tapahtuu usein ad hoc pohjalta, joskin eräät ennakointiprosessit toistuvat, mah
dollisesti uusia muotoja saaden. 

Sisällöllisesti ennakointi on Suomessa vahvasti painottunut teknologian ennakoin
tiin. Sosiaalisia kysymyksiä on alettu painottaa teknologian arvioinnin, ts. teknolo
gian yhteiskunnallisten ym. vaikutusten pohdinnan, myötä. 

Ministeriöissä on pitkä traditio ennen muuta talouden, työvoiman, koulutustar
peen ja aluekehityksen ja teknologian ennakoinnissa. Työministeriö on asetta
nut vuonna 2004 valtioneuvoston ennakointiverkoston huolehtimaan ennakoinnin 
koordinaatiosta ja tiedonvälityksestä ministeriöiden välillä (verkostosta enemmän 
kohdassa 5.2).
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Ministeriöiden ennakointityöllä on ollut tiiviit yhteydet muuhun Suomessa harjoi
tettavaan ennakointityöhön, kuten Sitran kansallisen ennakointiverkoston toimin
taan ja FinnSight 2015 ennakointihankkeeseen. Samoin ministeriöillä on kansain
välistä ennakointiyhteistyötä, niin EU:n puitteissa kuin muutenkin.

Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen ennakointihanke FinnSight 2015 valmistui 
kesäkuussa 2006. Sen tavoitteena on ollut luodata tieteen, teknologian, yhteis
kunnan ja elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamisalueita ja niiden priorisointeja. 
Hankkeella tähdättiin parempiin valmiuksiin määritellä Suomelle strategisen huip
puosaamisen keskittymiä. Ennakointi tehtiin paneeleissa, joissa mm. tutkimuk
sen ja teollisuuden asiantuntijat toivat monialaista näkemystään teemaalueisiin. 
Tuloksena on kymmenen paneeliraporttia sekä yhteenvetoraportti Tieteen, tekno
logian ja yhteiskunnan näkymät.

FinnSight 2015 -ennakoinnin paneelien teemat:

Oppiminen ja oppimalla uudistuva yhteiskunta
Palvelut ja palveluinnovaatiot
Hyvinvointi ja terveys
Infrastruktuurit ja turvallisuus
Bioosaaminen ja yhteiskunta
Tieto ja viestintä
Ymmärtäminen ja inhimillinen vuorovaikutus
Materiaalit
Globaali talous  

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

 
Tekes toteutti edellä mainitun hankkeen jatkoksi laajan ”heikkojen signaalien” 
keräyksen (Signaalit 2006), jonka tulokset julkaistiin joulukuussa 2006. Mukana 
siinä ovat myös muun muassa kauppa ja teollisuusministeriö, Finnvera, Finpro, 
Sitra, Suomen Akatemia, TEkeskukset ja VTT. Työ jatkuu vuonna 2007 strategia
työnä. Työssä painotetaan tiedon jakamista eri osapuolten kesken sekä kansain
välistä yhteistyötä.

Sitra käynnisti kesällä 2005 kansallisen ennakointiverkoston. Sen tavoitteiksi ase
tettiin suomalaisen yhteiskunnan uusien tulevaisuudenhaasteiden ja mahdolli
suuksien tunnistaminen, suomalaisten ennakointiorganisaatioiden yhteistyön tii
vistäminen sekä ennakointitiedon hyödyntämisen tehostaminen suomalaisten 
päättäjien keskuudessa. Kansallisen ennakointiverkoston painopisteenä vuonna 
2006 oli uusien muutosvoimien tunnistaminen seuraavilla aihealueilla: hyvin
vointi ja arkielämä, työelämä, julkinen sektori, monikulttuurisuus sekä ympäristö. 
Raportti Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa julkaistiin elokuussa 
2006. Sitran tarkoituksena on keskittyä jatkotyössään ennakoinnin asiantuntijoi
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den ja päätöksentekijöiden välisen vuorovaikutuksen parantamiseen sekä enna
kointitiedon hyödyntämisen edistämiseen.

Myös monet muut organisaatiot, kuten tutkimuslaitokset, yritykset, kehittämis
keskukset, järjestöt jne. harjoittavat oman toimialueensa ennakointia. Tämän 
ohella on ennakointipalveluja tarjoavia yrityksiä.

Turun kauppakorkeakoulun tulevaisuuden tutkimuksen keskus on keskeinen toi
mija ennakoinnin osaamisen ja tutkimuksen alueella. Se tarjoaa koulutus ja kehit
tämispalveluita mm. organisaatioille ja koordinoi 17 suomalaisen yliopiston muo
dostamaa tulevaisuudentutkimuskeskuksen verkostoakatemiaa. Viimeksi mainittu 
tarjoaa yliopistollista tulevaisuudentutkimuksen perustutkintoopetusta ja koor
dinoi valtakunnallista jatkokoulutusohjelmaa. Tulevaisuuden tutkimuksen kes
kuksen tutkimustoiminnassa pääteemat ovat ennakointitutkimus, koulutuksen ja 
opetuksen tutkimus, kulttuuri ja hyvinvointi, johtaminen ja ympäristötutkimus. 
Teknillisen korkeakoulun systeemianalyysin laboratoriossa on ennakoinnin ja pää
töksenteon tukimenetelmien osaamista.

5.2 Valtioneuvoston ennakointiverkosto

Työministeriö asetti valtioneuvoston ennakointiverkoston keväällä 2004. Sen teh
täväksi annettiin:

 huolehtia riittävästä ennakoinnin koordinaatiosta ja tiedonvälityksestä 
ministeriöiden välillä 

 nostaa esille tulevaisuutta koskevat kysymykset, joihin tarvitaan ministe
riöiden strategisia päätöksiä tukevaa tutkimus tai ennakointityötä

 muodostaa yhteinen toimintaympäristökuvaus eri teemoihin keskittyvien 
ennakointien taustaksi

 kehittää ennakoinnin osaamista ministeriöissä ja tukea alueilla tehtävää 
ennakointityötä sekä huolehtia ennakoinnin tulosten vuorovaikutteisesta 
hyödyntämisestä paikallis, alue ja keskushallinnon kesken.

Ennakointiverkoston synty liittyy tarpeeseen kehittää työvoiman saatavuuden ja 
osaamistarpeiden ennakointia. Ministeriöiden ennakointiprojekteja oli aiemminkin 
sovitettu yhteen, mutta nyt haluttiin parantaa ministeriöiden välistä ennakointiyh
teistyötä ja vakiinnuttaa ennakointi osaksi ministeriöiden strategista suunnittelua 
ja tulevien haasteiden arviointia. 

Kaikki ministeriöt ovat osallistuneet verkoston toimintaan. Sen jäsenet ovat edus
taneet ennakoinnin asiantuntijatasoa. Ennakointiverkosto valmisteli syksyllä 2005 
yhteisen toimintaympäristökuvauksen ministeriöiden tulevaisuuskatsausten taus
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taksi. Verkoston toimikausi loppuu 31.5.2007, ja verkosto laatii sitä ennen itsear
vioinnin työstään ja tekee jatkosta esityksen valtioneuvoston kansliapäälliköiden 
kokoukselle. 

Ennakointiverkosto on toiminut yhdyssiteenä ja tiedonvaihdon foorumina, joten 
verkoston toiminta on ollut luonteeltaan pehmeää koordinaatiota. Kokouksissa 
on käsitelty ajankohtaisia niin ministeriöiden kuin muidenkin tahojen ennakointi
hankkeita. Vierailuilla on tutustuttu muun muassa Suomen Akatemian, Sitran ja 
OECD:n ennakointitoimintaan. Tiedonvaihdon parantamiseksi on perustettu ver
kostolle oma sivusto. Vuosittain on järjestetty laajemmalle kohdejoukolle suun
nattu ennakointifoorumi. Ryhmä on raportoinut toiminnastaan valtioneuvoston 
kansliapäälliköiden kokoukselle.

5.3 Ennakointi- ja strategiatyö aluetasolla

Alueellisilla ja paikallisilla viranomaisilla, kuten valtion alueellisilla organisaatioilla, 
maakuntien liitoilla ja kunnilla, on runsaasti erilaisia tehtäviä aluekehityksessä ja 
paikallisessa suunnittelussa. Niillä on myös keskeinen rooli kansallisen tason stra
tegioiden toimeenpanossa. Ei myöskään sovi unohtaa yrityksiä, järjestöjä yms. 
toimijoita alue ja paikallistason toimijoina ja tulevaisuutta koskevien päätösten 
tekijöinä.

Ennakointia tehdään erityyppisillä yhteistyömalleilla myös alueellisesti. Keskeisiä 
toimijoita ovat työvoima ja elinkeinokeskukset, maakuntien liitot, ympäristökes
kukset ja kuntien yhteistyöelimet, kuten elinkeinopolitiikan kehittämiskeskukset, 
sekä yritystoiminnan järjestöt ja kolmannen sektorin toimijat. Merkittävimmät alu
eelliset ennakointiprosessit ovat 1) maakuntasuunnitelmiin ja aluestrategiaan liit
tyvä työ, 2) työvoima ja elinkeinokeskuksissa tehtävä työmarkkina, toimiala ja 
teknologiaennakointi sekä 3) alueelliseen koulutustarjontaan liittyvä ennakointi.

5.� EU:n toiminnasta ennakoinnin parissa

Euroopan tasolla keskeisiä organisaatioita ennakoinnin kehittämisessä ovat 
Euroopan parlamentti ja EPTA (European Parliamentary Technology Assessment), 
jonka jäsen eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on, Euroopan Komissio sekä 
Euroopan Tiedesäätiö. Muita merkittäviä ennakoinnin puitteita ovat erilaiset 
eurooppalaiset tutkimusorganisaatiot.

EU:n komission puolella on erilaisia hankkeita ja organisaatioita, joiden tehtä
viin kuuluu erityisesti teknologian ja aluekehityksen ennakoinnin edistäminen. 
Komission tutkimuksen pääosasto edistää ennakointia liittyen eurooppalaiseen tut
kimusalueeseen, ERA:an (European Research Area). Vuoden 2001 alussa perus
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tettiin erillinen yksikkö tieteen ja teknologian kehityksen ennakointiin (Science 
and Technology Foresight). Se toimii läheisessä yhteistyössä IPTS-tutkimuslaitok
sen (Institute for Prospective Technological Studies) kanssa. Viimeksi mainitut 
panostavat yhteistyössä ennakoinnin kehittämiseen sekä järjestelmälliseen enna
kointiyhteistyöhön eurooppalaisella, kansallisella ja alueellisella tasolla. Komission 
työssä on identifioitu keskeiseksi kysymykseksi ennakoinnin ja päätöksenteon 
suhde. ERA:n puitteissa toimii myös mm. tietoyhteiskunnan teknologian enna
kointia käsittelevä FISTERAverkosto.

Useissa Euroopan maissa on toteutettu 1990luvulta lähtien laajoja kansallisia 
tiede, teknologia ja innovaatiopolitiikkaa tukevia ennakointihankkeita. Vuonna 
2004 käynnistettiin EU:n komission rahoituksella tällaisten hankkeiden yhteistyö
verkosto (ForSociety ERAnet), jonka tarkoituksena on kehittää puitteita yhteisten 
eurooppalaisten ennakointihankkeiden toteuttamiseksi. 

Teknologian ennakoinnin strategisen käytön edistämiseksi on FORENverkoston 
(Foresight for Regional Development Network) puitteissa luotu alueellisen enna
koinnin käsikirja, jonka pohjalta on tehty kansallisesti räätälöidyt versiot. Alueellisia 
ennakointimalleja kehitetään EU:n puitteissa edelleen.

ESPON (European Spatial Planning Observation Network) on EU:n ja sen jäsen
maiden aluesuunnittelu ja aluekehitysyhteistyötä palveleva tutkimusohjelma. 
ESPONin tutkimushankkeet, joita on yli kaksikymmentä, on ryhmitetty kolmeksi 
päälinjaksi:

 Aluekehityksen ja suunnittelun teemakohtaiset tutkimukset

 EU:n politiikkasektoreiden vaikutusanalyysit

 Koordinoivat tutkimukset.

5.5 Ennakointityö OECD:ssä

Varsin iso osa OECD:n komiteoiden ja osastojen työstä kuuluu ennakoinnin pii
riin, tähtäähän järjestö valmistautumaan tulevaisuuden uhkiin ja mahdollisuuk
siin. Lisäksi useilla osastoilla on erillisiä tulevaisuushankkeita.

OECD:n omassa tulevaisuusohjelmassa International Futures Programme kartoi
tetaan yhteiskunnallisen kehityksen suuntia. Ohjelma, joka on melko pienimuotoi
nen, pyrkii edistämään pitkän aikavälin strategista suunnittelua. Se pyrkii nosta
maan aikaisessa vaiheessa esille näköpiirissä olevia kansallisia ja kansainvälisiä 
muutospaineita, osoittamaan suuria kehityskulkuja ja etsimään mahdollisia tren
dien muutoksia. Tulevaisuusohjelma rahoitetaan vain osaksi OECD:n budjetista, 
pääosa rahoituksesta tulee yrityksiltä ja muilta organisaatioilta.
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OECD:n Tulevaisuusohjelma käynnistettiin 1990luvun alussa, ja se on käsitel
lyt esimerkiksi energian tulevaisuudennäkymiä, tulevaisuuden teknologioita, 
yhteiskunnan luovuuden edellytyksiä ja yhteiskunnallisen hallinnan kysymyksiä.  
Ohjelma on viime vuosina paneutunut myös tulevaisuuden riskeihin tarkastellen 
mm. luonnonkatastrofien, teknologian käytön ja epidemioiden mukanaan tuo
mia järjestelmätason riskejä. Tulevaisuusohjelma puitteissa on tarkasteltu vuonna 
2006 myös mm. globaalien infrastruktuurien kehitystä vuoteen 2030 sekä ava
ruussektorin ja muiden yhteiskunnan sektoreiden suhdetta. Vastikään ohjelmassa 
on käynnistetty biotaloutta koskeva hanke.
 

5.6 YK-yliopiston Millenium-hanke

Milleniumprojekti on riippumaton maailmanlaajuinen asiantuntijaverkosto. Se on 
kansainvälinen think tank, joka seuraa ja arvioi pitkän aikavälin kehityskulkuihin 
sisältyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Se analysoi, tulkitsee ja kuvaa globaa
leja ilmiöitä ja esittelee erilaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja strategioita. Sen 
työskentelyyn on osallistunut vuodesta 1996 lähtien yli tuhat tulevaisuudentutki
jaa, kouluttajaa, päätöksentekijää ja yrityselämän sekä kansalaisjärjestöjen edus
tajaa yli 50 maasta.

Hankkeen käynnisti ja sitä koordinoi YKyliopiston Yhdysvaltain neuvosto (American 
Council for the United Nations University AC/UNU) yhteistyössä mm. YKyliopiston 
eri yksiköiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on globaali, tieteidenvälinen, insti
tuutioiden välinen ja monikulttuurinen tulevaisuudentarkastelu. Hankkeessa jul
kaistaan raportteja, kuten tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmiä käsit
televä raportti Futures Research Methodology sekä vuosittain julkaistava State of 
the Future katsaus. Vuonna 2006 julkaistu katsaus oli järjestyksessä kymmenes. 

Kansainvälisen ja paikallisen ajattelun yhdistämiseksi hankkeessa on perustettu 
kansallisia yhteistyöryhmiä eli noodeja, ja kutsuttu tutkijoita eri maista vastaamaan 
noodien välityksellä paikallisesta ja alueellisesta tutkimustyöstä, kyselyjen toteut
tamisesta sekä tulosten levittämisestä. Helsinki-noodi on ainoa Pohjoismaissa toi
miva noodi.
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6 MUIDEN MAIDEN KOKEMUKSIA
6.� Ennakointitiedon hyödyntäminen kansallisessa päätöksen-

teossa eräissä maissa

Tulevaisuusselontekotyön selvityshankkeen tehtäviin kuului selvittää millaisten 
instituutioiden ja menettelyjen avulla muissa maissa tehdään hallituksen tasolla 
vastaavanlaista tulevaisuustyötä. Tätä varten valtioneuvoston kanslia pyysi eräiltä 
Suomen edustustolta tietoja siitä, millaista päätöksentekoa välittömästi palve
levaa, horisontaalisia kysymyksiä käsittelevää ennakointitoimintaa kyseisessä 
maassa harjoitetaan. Kysely ositettiin EU ja OECDmaissa toimiviin edustustoi
hin. Liitteessä 3 on yhteenveto saaduista vastauksista.

Koska edustustoilta kysyttiin pääministerin ja hallituksen päätöksentekoa palvele
vasta horisontaalisesta ennakoinnista, saadut tiedot eivät kata eri politiikanlohkoilla 
tai sektoreilla harjoitettavaa ennakointia. Kuitenkin esimerkiksi talous, turvalli
suus ja innovaatiopolitiikassa on monessa maassa vakiintuneet ennakointime
nettelyt. Teknologian ennakoinneista on koottu tietoja raporttiin Valtioneuvoston 
ennakointiverkosto ja ennakointi ministeriöissä sekä tutkimus ja innovaatiopolitii
kan ennakoinnista Finnsight 2015 raporttiin. 

Silloin kun liikutaan poliittishallinnollisessa kontekstissa, malleja tms. ei voi siir
tää maasta toiseen ottamatta huomioon yleisempiä rakenteellisia ja kulttuurisia 
kysymyksiä. OECD ja EUmaiden poliittishallinnollisissa järjestelmissä on suuria 
eroja, jotka ilmenevät mm. siinä, millä tavalla hallitus työskentelee ja millaisia ovat 
sen rajapinnat muihin instituutioihin. Lisäksi kun tarkastelun kohteena on asian
tuntijaorganisaatioiden, hallinnon ja poliittisen päätöksenteon väliset rajapinnat ja 
prosessit, tietoa ei ole sillä tavalla saatavissakaan kuin jos tarkasteltaisiin yksit
täisten instituutioiden toimintaa – esimerkiksi internetistä löytyy kyllä tietoja orga
nisaatioiden tehtävistä ja toiminnasta, mutta ei juuri organisaatioiden välisistä 
muista kuin muodollisista suhteista. Poliittisten päätösten muotoutumiseen liitty
vät kysymykset ovat myös sillä tavalla sensitiivisiä, että niistä ulkopuolisten on vai
kea hankkia pitkälle menevää informaatiota. 

Eri maiden ratkaisut heijastavat siis niiden poliittishallinnolliskulttuurisia raken
teita, kuten maan valtiollista ja poliittista järjestelmää, strategia ja tutkimustyön 
asemaa ja suhdetta poliittiseen päätöksentekoon sekä toimintatapojen jousta
vuutta ja verkostoituneisuutta. Yleistäen voi todeta, että hallitustason ennakoin
titiedon hankinnassa useimmille anglosaksisille maille leimallista ovat joustavat ja 
hallituksesta toiseen vaihtuvat institutionaaliset ratkaisut sekä hallituksesta riip
pumattomien think tankien käyttö. Ranskassa vahva keskusvalta ilmenee myös 
ennakointityön järjestelyssä. Pohjoismaita, Irlantia ja Alankomaita yhdistää tutki
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muslaitosten perinne. Koreassa ja Japanissa on panostettu kansallisten visioiden 
rakentamiseen. 

Edellä olevista varauksista huolimatta ainakin seuraavien maiden toimintamallit 
ovat Suomen kannalta mielenkiintoisia, ja näiden maiden ennakointiprosesseihin 
on mahdollisesti hyödyllistä pitää yhteyttä tulevaisuusselonteon valmistelussa.

Alankomaat 

Alankomaiden tulevaisuutta koskevassa selvitystyössä ja keskustelussa suuri 
merkitys on neljällä hallituksen rahoittamalla mutta riippumattomalla tutkimus
laitoksella. Nämä julkaisevat vuosittain useita laajoja katsauksia Alankomaiden 
yhteiskunnallisesta kehityksestä. Lisäksi erittäin keskeisessä asemassa on hal
lituspolitiikan tieteellinen neuvosto WRR (Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid / The Netherlands Scientific Council for Government Policy), joka 
paitsi tekee tutkimuksia, myös toimii hallituksen neuvonantajana. Se on tulevai
suuden kysymyksiin keskittyvä tutkimus ja neuvonantoelin, joka valitsee itse 
työnsä kohteet, ja jolta hallitus voi myös tilata selvityksiä. 

EteläKorea 

Korean tasavallassa pitkän aikavälin ennakoinnista vastaan presidentin alainen 
suunnittelukomissio Presidential Commission of Policy Planning, joka on toimi
nut vuodsta 1988. Komissiossa on kahdeksan eri aloihin keskittynyttä jaostoa. 
Sen laatimien raporttien, selvitysten ja esitysten sisällyttäminen hallituksen ja eri 
ministeriöiden ohjelmiin on täysin presidentistä ja hallituksesta riippuvaa.

Korean Development Institute KDI on julkisrahoitteinen taloudellisten ja sosiaalis
ten kysymysten think tank, joka avustaa ministeriöitä ennakoinnissa. KDI on vast
ikään valmistellut pitkän aikavälin  kansallisen vision Vision 2030.

Irlanti

Valtiolliset ja puolivaltiolliset tutkimuslaitokset tekevät laajaalaisia konsensuspoh
jaisia horisontaalisia analyyseja, useinmiten 3–5 vuoden tähtäimellä. Eriysesti hal
litus käyttää seuraavia organisaatioita: National Economic & Social Development 
Office, National Economic and Social Council, National Economic and Social Forum 
ja National Centre for Partnership and Performance.

Kaupallistaloudellista ennakointitietoa Irlannissa tuottaa erityisesti valtiollinen 
Forfás (National policy advisory board for enterprise, trade, science, technology 
and innovation). Forfás yhdessä Industrial Development Authorityn (IDA) kanssa 
on tuottanut yhteiskunnan kaupallistaloudellisen kehityksen visioita, strategioita 
ja selvityksiä erityisen aktiivisesti 1980luvulta lähtien. Mm. näihin selvityksiin 
tukeutuen Irlanti on rakentanut voimakasta talouttaan ja menestystään ulkomais
ten investointien houkuttelussa.
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IsoBritannia

IsoBritannian hallituksen lähestymistapa ennakointitiedon käyttöön on pragmaat
tinen, joustava ja verkostoihin tukeutuva, ei instituutioiden varaan rakentuva. 
Pyrkimyksenä on istuttaa ennakointikulttuuri koko hallintoon. 

Rajapinta akateemisen maailman, liikeelämän ja hallinnon välillä ei ole yhtä 
jyrkkä kuin monissa muissa maissa. Think tank toiminta on laajaa. Think tankeja 
on perustettu myös käsittelemään ja edistämään temaattista keskustelua viran
omaisten, tutkijoiden ja elinkeinoelämän välillä esimerkiksi energiapolitiikassa. 

Tiede ja teknologiapolitiikkaa palveleva ennakointi organisoitiin 1990luvulla 
teema tai sektorikohtaisiksi paneeleiksi UK Foresight´n puitteissa. Sittemmin 
tämä toimintamuoto on arvioitu liian jäykäksi, ja ennakointi tehdään rullaavasti 
projekteissa. UK Foresight toimittaa tietoa strategisen päätöksenteon tueksi, 
mutta ei tee suosituksia.

Japani 

Sektorikohtaisia tulevaisuuskatsauksia laaditaan jatkuvasti, kokoavia arvioita teh
dään satunnaisemmin. Tuorein horisontaalinen katsaus on vuonna 2005 valmistu
nut laaja Japan´s 21st Century Vision visio seuraaville 25 vuodelle. Se valmisteltiin 
pääministerin alaisuudessa tätä tarkoitusta varten perustetussa neuvottelukun
nassa, jonka työryhmissä oli mukana yritysten, think tankien ja yliopistojen sekä 
hallinnon edustajia.

Kanada 

Liittovaltion tasolla keskeisin päätöksentekoa palveleva ennakointielin on pää
ministerin kanslian alaisuudessa toimiva Privy Concil Office. Se toimii kabinetin 
sihteeristönä ja pääministerin ”ministeriönä”. Pääasialliset tehtävät liittyvät liit
tohallituksen ministerikabinetin päätösrutiinien valmisteluun ja suunnitteluun. 
Suunnitteluun kuuluvat myös keskipitkän aikavälin ennakoinnit.

Talouspoliittiinen ja muukin päätöksenteko perustuu kuitenkin suureen määrään 
erilaisia think tankeja. Talouspoliittisesti vaikutusvaltaisimpia ja julkisuudessa 
näkyvimpiä näistä ovat Conference Board of Canada ja Fraser Institute.

Latvia 

Latviassa presidentti on perustanut strategisen analyysin neuvottelukunnan, joka 
on julkisesti rahoitettu think tank. Sen tavoitteena on edistää monitieteellisen ja 
tulevaisuuteen orientoituvan tutkimuksen avulla Latvian valtion ja yhteiskunnan 
pitkän ajanjakson kehitysvisiota osana kansainvälistä muutosta.
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Norja 

Norjassa laaditaan runsaasti selvityksiä ja tutkimuksia, mm. Norge 2020 sektori
tutkimukset. Tutkimuksia koskevat päätökset tehdään ao. ministeriöissä ja työ 
tehdään joko virkamiesvoimin tai tilataan tutkimuslaitoksilta. Tutkimusyhteisöllä 
ja julkishallinnolla on hyvin toimiva suhde, tuloksena hyvä tiedonkulku molempiin 
suuntiin. 

Ranska

Strategisen analyysin keskus (Centre d’Analyse Stratégique, CAS) on suoraan pää
ministerin alaisuudessa toimiva, strategisia suuntalinjoja talous, sosiaali, ympä
ristö ja kulttuuripolitiikkojen aloilla tutkiva ja toimeenpaneva elin. Se on perus
tettu vuonna 2006. Keskus julkaisee raportteja ja järjestää seminaareja. Pääpaino 
on Ranskan julkisen hallinnon tärkeimmissä strategisissa haasteissa.   

CAS toimii verkostossa ja yhteensovittaa seitsemän muun pääministerin alaisen 
suunnitteluelimen, neuvoston, toimintaa. Niiden toimialoja ovat työllisyys, yhteis
kuntatutkimus, toimeentulo ja sosiaalinen koheesio, talous, integraatio ja eläke
politiikka. Neuvostojen tehtävänä on lähinnä tehdä taustatyötä ennen lakiesityk
siä. Neuvostot ovat pääministerin ja hallituksen välittömiä valmisteluelimiä.

Ruotsi 

Ruotsissa on hajautettu toimintamalli, jonka elementtejä ovat hallituksen ja minis
teriöiden laaja, alakohtainen ennakointityö, komiteoiden käyttö, tulevaisuuden
tutkimuslaitos Institutet för framtidsstudier, tilastovirasto Statistiska Centralbyrån 
sekä valtiopäivien tulevaisuustyö.

Hallituksen kanslia Regeringskansliet ja sen departementit (ministeriöt) tekevät 
itsenäistä, alakohtaista ennakointityötä. Departementit tuottavat sekä pidemmän 
aikavälin strategioita että erikoisteemoihin liittyviä selvityksiä. Usein selvitystyössä 
on mukana hyvin laaja joukko viranomaisia, yliopistoja ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajia. 

Institutet för framtidsstudier on vuonna 1987 perustettu itsenäinen rahasto, jonka 
päätehtävänä on tehdä monitieteellistä tulevaisuuden tutkimusta. Se pyrkii tutki
maan kysymyksiä, joihin departementit ja viranomaiset eivät tartu, ja pyrkii toi
minnassaan avaamaan uusia perspektiivejä. 

Tanska

Ennakointielementti on usein hyvin keskeinen hallituksen päätöksentekoa poh
justavissa erityyppisissä selvityksissä. Viime aikoina Tanskan kaikkia keskeisiä 
uudistuksia on pohjustettu laajapohjaisilla, eri yhteiskuntasektoreiden edustajista 
muodostuvan työryhmän tms. laatimilla selvityksillä. Niissä esitetyt tulevaisuus
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skenaariot ja ratkaisuvaihtoehtojen vaikutusselvitykset ovat olleet keskeinen tekijä 
poliittisessa päätöksentekoprosessissa ja hallituksen pyrkimyksissä luoda suurem
paa tietoisuutta yhteiskunnan tulevaisuuden haasteista ja valmistaa yhteiskuntaa 
näiden haasteiden kohtaamiseen.

Teknologianeuvosto (Teknologirådet) on parlamentin perustama riippumaton elin. 
Sen tehtävänä on edistää keskustelua, tehdä teknologian arviointeja ja toimia par
lamentin ja hallituksen neuvonantajana. Kansankäräjät ja hallitus käyttävät sitä 
apuvälineenä selvityksien tekemisessä.

Yhdysvallat

Sektoripäätöksentekoon liittyvän ennakointityön osalta esimerkkeinä ovat ympä
ristöministeriön, terveysministeriön, liikenneministeriön, puolustusministeriön, 
Valkoisen talon talousneuvonantajien (CEA), ulkoministeriön, energiaministeriön, 
rannikkovartioston ja asevoimien työ. Yksityisen sektorin ja think tank yhteisöjen 
laaja ennakointityö on merkittävää, ja ne toimivat usein myös julkisten ennakoin
tihankkeiden konsultteina (esimerkiksi Toffler Associates ja Rand Corporation).

Esimerkkejä ennakoinneista, joiden näkökulma on horisontaalinen ja jotka palve
levat liittovaltion poliittista johtoa eli presidentin hallintoa ja kongressia: 

 Kansallisen tiedusteluneuvoston (National Intelligence Council, NIC) joh
dolla tuotettu tulevaisuusselvitys, joka arvioi laajasti globaalin kehityksen 
ja turvallisuuden haasteita

 Kongressia palvelevan tilin ja hallinnontarkastusviraston (US Government 
Accountability Office, GAO) laatima raportti, joka keskittyy julkisen talou
den tulevaisuushaasteisiin.

6.2 Ennakointitieto ja päätöksenteko: pohdintaa EU-maissa

Ennakoinnin ja päätöksenteon suhde on noussut tarkastelun kohteeksi mm. EU:
ssa, jossa FORLEARN:n ja IPTS:n (ks. luku 5.4) yhteistyönä on pidetty vuonna 
2006 tätä tematiikkaa käsittelevien työpajojen sarja. Ennakoinnin vaikuttavuu
den pohdinta liittyy myös politiikkapäätösten vaikuttavuusarviointien merkityksen 
korostumiseen. Työpajoihin on osallistunut ennakoinnin asiantuntijoita sekä pää
töksentekijöitä eri jäsenmaista, ja seuraavassa esitellään eräitä niissä käsiteltyjä 
kysymyksiä. 

Ennakointi tarjoaa tietoa päätöksenteon pohjaksi erityisesti strategisissa kysymyk
sissä. Osallistavana prosessina se myös parantaa eri osapuolten alttiutta vastata 
haasteisiin ja tukee siten muutosten läpivientiä. Edellä mainituissa työpajoissa on 
korostettu myös ennakoinnin demokraattista ulottuvuutta: ennakoinnin tulisi osal
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taan edistää päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun 
valmistellaan linjauksia, joilla on suuria pitkän aikavälin vaikutuksia tai esimerkiksi 
isot budjettivaikutukset. Ennakointi voidaan siten nähdä osana demokratian inf
rastruktuuria.

Politiikanteon konteksti, jota hyvin usein luonnehtivat aikapaineet, tietotulva, 
muutoksen nopeus ja asioiden keskinäisten riippuvuussuhteiden lisääntyminen, 
ei ole paras mahdollinen tilanne hyödyntää systemaattisesti etenevää ennakointi
prosessia. Kun lisäksi päätöksentekijöillä on usein paineet priorisoida lyhyen aika
välin kysymysten ratkaisemista, pitkän aikavälin näkökulma jää helposti jalkoi
hin. Erityisen vaativaa on laajoja, horisontaalisia kysymyksiä käsittelevien viestien 
välittäminen poliittiseen prosessiin.

Tulevaisuutta koskevan tietämyksen ja päätöksenteon välillä voi siis sanoa olevan 
pullonkaula. Sitä väljentämään tarvitaan ennakointitiedon laadun, relevanssin, 
käytettävyyden ja operationaalisuuden parantamista sekä päätöksentekijöiden 
konsultointia ennakoinnin eri vaiheissa, toisin sanoen poliittisten päätöksentekijöi
den kytkemistä tavalla tai toisella mukaan ennakointiprosessiin. Jos ennakointia ei 
juurruteta osaksi poliittista prosessia, riskinä on asiantuntijuuden sekä poliittisen 
kulttuurin yhteentörmäys. 

Ennakoinnin vaikuttavuuden kannalta haasteena on myös se, että päätöksentekijä 
saattaa mieluummin kuunnella positiivisia tulevaisuuden näkemyksiä kuin mah
dollisesti hyvinkin realistisia negatiivisia arvioita. Ennakoinnin tehtävänä näin ollen 
on avata mahdollisia kehityspolkuja ja valmentaa päätöksentekijöitä mahdollisiin 
tulevaisuuksiin. Erityisesti suurten muutosten keskellä tarvitaan erilaisia tulevai
suudenkuvia. Ongelmana on usein se, että tiedon tuotanto laahaa jäljessä heijas
taen jo ohitettua tilannetta. 



�0

7 ArVIOITA TäHäNASTISESTA KäYTäNNöSTä 
7.� Asiantuntijoiden ja eduskuntaryhmien edustajien  

kuuleminen 

Ohjausryhmän kuultavaksi kutsuttiin ennakoinnin, tulevaisuustyön ja hallinnon 
edustajia (yhteensä 13 henkilöä, liite 4). Kuultavia pyydettiin esittämään ajatuksi
aan siitä, miten he menettelisivät tulevaisuusselontekoon liittyvien tehtävien jär
jestämisessä, selontekomenettelylle ominaiset reunaehdot huomioiden. Erityisesti 
heitä pyydettiin pohtimaan selonteon valmistelua seuraavien kysymysten kan
nalta:

-	 Tulevaisuusselonteon valmistelun rajapinnat: miten tieto ja asiantuntemus  
tulisi organisoida selonteon valmisteluun, ja miten taata se, että valmiste
lun nivelvaiheet sujuisivat mahdollisimman kitkatta 

 Selonteon arvopohjan täsmentäminen ja kiinnittäminen

-	 Miten sovittaa hallituksen ohjelmassaan ilmaisema tahto ja tulevaisuus
työssä tarkentuvat, pitkän aikavälin kehitykseen vaikuttavat valinnat

-	 Onko maamme ennakointitoiminnassa kriittisiä kohtia, joihin tulisi myös 
tässä yhteydessä kiinnittää huomiota 

-	 Miten tulevaisuusselonteon valmistelussa voidaan turvata eri osapuolia 
kuuleva ja osallistava valmistelu.

Ohjausryhmä kutsui myös kaikkien eduskuntaryhmien edustajia kuultavakseen. 
Heiltä kysyttiin selontekomenettelyn käyttökelpoisuudesta eduskunnan ja halli
tuksen välisessä tulevaisuusvuoropuhelussa, selonteon teeman valinnasta, menet
telyn ajoituksista sekä tulevaisuusselonteon valmistelusta ja toimeenpanosta. 
Lisäksi tiedusteltiin heidän näkemyksiään maamme ennakointitoiminnasta, tule
vaisuuskeskustelun edistämisestä ja alueellisista tulevaisuusfoorumeista. Tule
vaisuusvaliokunnan jäsenille on lisäksi esitelty 15.11.2006 selvityksen tuloksia 
ja alustavia suosituksia. Luettelo edellä mainittuihin tilaisuuksiin osallistuneista 
kansanedustajista, kaikkiaan 9 edustajaa, on liitteenä 4.

Kuulemisten yleispiirteenä on, että niissä esitettiin varsin erilaisia käsityksiä tähän
astisen käytännön hyvistä ja huonoista puolista samoin kuin kehittämisen toivot
tavista suunnista. Tämän vuoksi seuraavissa menettelyn vahvuuksia ja heikko
uksia käsittelevissä jaksoissa on esitelty toiselleen vastakkaisiakin näkemyksiä. 
Erilaisia näkemyksiä vallitsi mm. siitä, millaisella menettelyllä tulevaisuusselonteon 
teema tulisi valita, tulisiko teemojen olla suppeita vai laajoja, tulisiko tarkastelun 
lähteä liikkeelle nykytilasta vai visioista, miten konkreettiseen tarkasteluun tulisi 
pyrkiä, monessako osassa selonteko tulisi eduskunnalle antaa ja miten laajasti 
tulisi kuulla erilaisia sidosryhmiä.
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7.2 Nykykäytännön vahvuuksia

Edellä mainituissa kuulemissa nostettiin erityisesti seuraavat seikat esiin tulevai
suusselontekomenettelyn vahvuuksina: 

Selontekomenettely tarjoaa vakiintuneet puitteet hallitukselle ja eduskun
nalle linjata pitkän aikaväin kysymyksiä ja käydä niistä dialogia. Se edus
taa näin jatkuvuutta suomalaisessa tulevaisuustyössä. Myös tulevaisuus
valiokunta on löytänyt ja vakiinnuttanut menettelyssä roolinsa.

Eduskunnan ja hallituksen tulevaisuusvuoropuhelu, jolle selontekomenet
tely tarjoaa puitteet, on kansainvälisessä vertailussa melko ainutlaatuinen. 
Malli on hyvä, ja sitä kannattaa kehittää pidemmälle.

Tulevaisuusselonteot ovat omalta osaltaan rakentaneet kansallista konsen
susta.

Tulevaisuusselonteko on väline, jolla hallitus voi nostaa esiin ja saattaa 
keskusteltavaksi isoja ja laajavaikutteisia tulevaisuuden asioita, joiden 
käsittely muuten uhkaisi jäädä päiväkohtaisten kysymysten jalkoihin.

Tulevaisuusselonteko on harvoja paikkoja, jossa hallitus ottaa kantaa laa
javaikutteisiin pitkän aikavälin kysymyksiin. Muut hallituksen pitkän aikavä
lin kannanotot käsittelevät lähinnä yksittäisiä sektoripolitiikkoja. Monessa 
tapauksessa viimeksi mainitut eivät edes tule valtioneuvoston kollegiaali
seen käsittelyyn (esimerkkinä ministeriöiden strategiat).

Tulevaisuusselonteon tarkastelukohteen valinta on yleensä ollut onnistu
nutta. 

Tulevaisuusselonteoilla on nostettu yleiseen tietoisuuteen tärkeitä tulevai
suuden asioita, joskin selonteon merkitys keskustelun virittäjänä on vai
keasti arvioitavissa.

Kokoavana katsauksena tulevaisuusselonteko on toiminut vastavoimana 
pirstaloituneelle ennakointityölle. Lisäksi horisontaalinen tarkastelu on 
nostanut esiin asioita tai avannut näkökulmia, jotka hallinnonaloittaisissa 
selvityksissä ja suunnitelmissa ovat jääneet liian vähälle huomiolle. 

Prosessiin osallistuneet tahot ovat saaneet uusia virikkeitä omaan tulevai
suustyöhönsä.

Tulevaisuusselontekojen valmisteluun on saatu hyvää asiantuntemusta. 
Valmistelun yhteydessä tuotetut ja julkaistut aineistot, kuten selvitykset, 
katsaukset ja tilastot, ovat olleet hyviä ja sisältäneet käyttökelpoista mate
riaalia. 

Alueelliset tulevaisuusfoorumit ovat olleet periaatteessa hyvä toiminta
malli. 
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7.3 Nykymenettelyssä kehitettävää

Kuulemisissa nostettiin esiin myös monia seikkoja, joissa joiden suhteen menette
lyjä voisi mahdollisesti parantaa:

Tulevaisuusselontekojen teemanvalinnassa ei aina ole onnistuttu parhaalla 
mahdollisella tavalla, ja tarkastelut ovat toisinaan olleet liian suppeita ja 
teknokraattisesti orientoituneita. Tarkastelu ei ole ollut riittävästi tulevai
suuteen suuntautunutta.

Tulevaisuusselonteot ovat jääneet julkisessa keskustelussa ja poliittisessa 
debatissa tarpeettoman vähälle huomiolle.

Hallituksella tulevaisuustyön näkyvyyttä kansainvälisillä areenoilla voisi 
lisätä. 

Yleisen muutostahdin kiihtyessä kerran neljässä vuodessa tehtävä tulevai
suustarkastelu on liian harva rytmi.

Melko samanlaisena toistuessaan toimintamalliin on tullut rutiineja, joista 
osan ollessa vaikutuksiltaan positiivisia osa on merkinnyt menettelyn jäy
kistymistä. 

Tulevaisuusselonteon strategian muodostamisessa menettely, jossa valmis
telun osapuolet lisäävät työn viime vaiheessa kokonaisuuteen omat näke
myksensä ja tavoitteensa, tuottaa linjauksia, jotka käsittelevät eri suuruus
luokan asioita ja ovat kaikin puolin erityyppisiä. 

Konsensuksen hakemisessa riskinä on päätyminen varsin yleisiin, kaikkien 
osapuolten hyväksyttävissä oleviin linjauksiin. Tällöin niiden konkreettinen 
merkitys Suomen tulevaisuudelle hukkuu retoriikkaan. Lisäksi eduskunta
käsittelyssä on vaikea tarttua kovin yleisiin tavoitteisiin, ja niiden toimeen
pantavuus on huono. 

Retoriset kannanotot syövät pohjaa linjausten uskottavuudelta ja naker
tavat näin demokratiaa. 

Eduskunnalle annetaan liikaa selontekoja. Tämä on merkinnyt selonte
koinstituution inflaatiota.

Tulevaisuusselonteon valmistelu on ollut liikaa komiteatyöskentelyn kal
taista. Työssä ei ole kylliksi hyödynnetty erilaisten metodien (tulevaisuu
dentutkimuksen menetelmät, kuulemisen välineet jne.) tarjoamia mah
dollisuuksia. 

Tulevaisuusselonteoissa kuten monissa muissakin ennakointihankkeissa 
on ollut heikkoutena se, että lähdetään liikkeelle sosioekonomisista tren
deistä, jolloin tulevaisuuskuvatkin hahmottuvat niiden kautta, sen sijaan 
että rohkeasti tarkasteltaisiin mahdollisia epäjatkuvuuksia ja murroskohtia 
vaikutuksineen.
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Tulevaisuusselonteot ovat olleet sisällöllisesti laadukkaita, mutta julkis
sektoripainotteisia – virkamiesvalmistelu on jättänyt niihin jälkensä. Näkö
kulman pitäisi olla laajempi. 

Selonteon ja eduskunnan siitä antaman vastaukseen toimeenpanoon ja 
seurantaan on kiinnitetty liian vähän huomiota. Ministeriöt eivät ole otta
neet riittävässä määrin huomioon tulevaisuusvaliokunnan mietintöjä. 
Seuranta on ollut yksittäisten toimien listausta sen sijaan, että olisi tarkas
teltu ilmiöalueen kehitystä ja arvioitu toimien vaikuttavuutta. 

Eri kansalaisryhmien ja kansalaisjärjestöjen ääntä on kuultu riittämättö
mästi tähänastisessa tulevaisuusselontekotyössä.

Tulevaisuusselonteon näkyvyys paikallisella tasolla on heikko. Alueelliset 
foorumit ovat sinänsä hyvä toimintamalli, mutta konsepti ei sellaisenaan 
enää toimi. (Alueellisten tulevaisuusfoorumeiden arviointia myös luvussa 
4.2)

7.� Suomalaisen ennakointitoiminnan arviointia 

Suomalaisen ennakointityön yleinen arviointi ei kuulunut toimeksiantoon, eikä 
ohjausryhmässä ole tarkasteltu systemaattisesti suomalaisen ennakoinnin tilaa 
ja kehittämistarpeita. Sitä koskevia näkemyksiä on otettu selvityksen kuluessa 
kuitenkin toimeksiannon mukaisesti esiin sikäli, kun ne liittyvät selontekotyöhön. 
Seuraavassa on nostettu esiin eräitä tekijöitä, joilla voi odottaa olevan merkitystä 
selontekotyöllekin. 

Jo edellä määriteltiin ennakointi osallistavana ja strategista päätöksentekoa tuke
vana prosessina. Kuten edellä jo todettiin (ks. kohta 6.2.), kansainvälisten enna
kointihankkeiden arvioinneissa on tullut esille, että päätöksentekijät saavat eniten 
hyötyä ennakointihankkeista verkostoitumalla ja osallistumalla itse niiden työs
kentelyyn. Suomesta kuitenkin puuttuu päätöksentekijöitä laajasti mukaan ottavia 
ennakointiprosesseja, vaikka erityisesti Sitra on pyrkinyt ennakointiverkostollaan 
rakentamaan eri tahoja yhteen kytkeviä menettelyjä. On myös esitetty, että vaikka 
suomalainen ennakointitoiminta on lisääntynyt viime vuosina, tuotettu ennakointi
tieto ei vastaa riittävästi päätöksenteon tarpeita, ja että päätöksentekijät eivät koe 
hyötyvänsä ennakoinnista omassa päätöksenteossaan.

Suomessa ennakointeja tehdään usein yhden organisaation näkökulmasta, jolloin 
ennakointitietoon jää helposti katvealueita. Tämä kapeaalaisuus ja sektorikoh
taisuus johtaa myös siihen, että laajaalaiset, horisontaalit teemat eivät saa tar
peeksi huomiota osakseen. Toisaalta yleisen toimintaympäristön muutosten enna
koinneissa toistuvat usein samat vahvat trendit, uusia muutosvoimia nostetaan 
harvemmin esiin. Tulokset jäävät usein myös liian yleiselle tasolle, jotta niistä olisi 
aidosti hyötyä päätöksenteolle.
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Myös edellä mainituissa kuulemisissa nostettiin esiin näitä kysymyksiä. Niissä otet
tiin esiin mm. se, että Suomessa on runsaasti hyvää ennakoinnin asiantuntemusta 
ja että korkeatasoista ennakointiaineistoa tuotetaan paljon. Esitettiin kuitenkin 
kysymys, mikä on ennakointien vaikuttavuus, hukkuuko ennakointitieto yleiseen 
informaatiotulvaan. Esimerkiksi väestön ikääntyminen on Suomen tulevaisuuden 
keskeisin kysymys, mutta miten sitä käsittelevä selonteko on vaikuttanut päätök
senteossa tai miten se on vaikuttanut julkiseen keskusteluun?

Kuulemisissa myös huomautettiin, että päällekkäisen ennakointitiedon tuotanto 
ei ole välttämättä pelkästään negatiivista, sillä eri tahojen tuottama tieto saattaa 
sisältää erilaisia, toisiaan täydentäviä näkökulmia ja vaihtoehtoisia visioita. Esille 
nostettiin myös kysymys, riippuuko ennakointitiedon vastaanotto siitä, kuka tie
don esittää.

7.5 Tulevaisuusselontekotyön yleisiä haasteita

Yleisenä johtopäätöksenä kuulemisissa todettiin, että ollaan edelleen sisäänajo
vaiheessa siinä, mitä eduskunnan ja hallituksen välinen tulevaisuusdialogi voisi 
olla, ja että sekä menetelmissä että menettelyissä vielä parantamisen varaa. 

Hankkeen toimeksiannossa lähtökohtiin kuului, että eduskunta saa tulevaisuusse
lontekoja myös vastaisuudessa. Kun ajatus tulevaisuusselontekojen antamisesta 
on peräisin eduskunnasta, eduskuntaryhmien edustajilta kuitenkin tiedusteltiin, 
onko selonteko jatkossakin menettely, jolla hallitus ilmoittaa eduskunnalle pitkän 
aikavälin näkemyksensä. Nämä pitivät hyvänä selontekomenettelyn soveltamista 
vastakin eduskunnan ja hallituksen tulevaisuustyössä.

Selontekomenettely ei ole prosessina optimaalinen tulevaisuustyössä, mutta on 
menettely, jolle hallituksen ja eduskunnan tulevaisuusvuoropuhelu voidaan raken
taa. Kuten hallinnon ja politiikan muussakin toiminnassa, myös hallituksen tulevai
suustyössä tulee olla joustavuutta, olipa kyseessä muuttuvat tiedontarpeet, vaih
tuvat näkökulmat tai uudet kysymyksenasettelut. Menettelyn puitteissa tulee olla 
valmiutta reagoida riittävän nopeasti esimerkiksi toimintaympäristön muutoksiin. 
Haasteena on, miten prosessiin, jossa on tietyt hallinnollisjuridiset muodot, tuo
daan sisään muutoskykyä.

Keskeisenä haasteena on valmistella eri tahoja, kuten poliitikkoja ja kansalaisia 
aidosti kiinnostava selonteko ja saada aikaan lopputulos, josta on todellista hyö
tyä päätöksentekijöille, eli jolla todella on vaikuttavuutta, joka tunnetaan ja tun
nustetaan tärkeäksi.

Tulevaisuusselonteolla voi olla keskustelun herättäjän rooli. Se toimii silloin uni
lukkarina, jonka tehtävänä on saada yhteiskunnan eri tahot miettimään tavoittei
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taan ja toimintaansa pitkällä aikavälillä. Se voi sisältää myös esimerkiksi eettisiä 
kannanottoja. Mutta jos selonteko on korostetusti keskustelunavaus, mikä voi olla 
sen ohjausvaikutus? Ohitetaanko periaatetason linjaukset liian helposti käytännön 
tason työskentelyssä, jolloin periaatteiden tasolla pysyttelevällä selonteolla ei ole 
todellista vaikuttavuutta? 

Tulevaisuusselonteko voidaan nähdä myös näkemyksellisenä, yhteistä tahtotilaa 
rakentavana strategiana kansakunnan menestymisen avainkysymyksistä. Mutta 
miten hyvin tällainen ajatus toimii yhteiskunnassa, jonka sosiaalista rakennetta 
yhä enemmän leimaa pikemminkin pirstoutuminen kuin organisoituminen yhteis
kunnallisen aseman tai puolueidentiteetin tms. mukaan? Toisaalta juuri selonteko 
on luonteva väline konsensuksen rakentamisessa, meneehän se koko puolueken
tän käsiteltäväksi.

Suomalainen konsensushakuisuus on vahvuus, sillä sen avulla kyetään tekemään 
isoja tulevaisuuteen aidosti vaikuttavia ratkaisuja. Toisaalta sillä on myös heikko
utensa, ja tulevaisuusselontekotyössä se voi johtaa harmaaseen lopputulokseen, 
josta kaikki sävyt on häivytetty ja särmät hiottu pois, ja joka pahimmillaan voi hei
kentää luottamusta poliittiseen järjestelmään. Konsensiota haettaessa saatetaan 
myös hukata olennaisia tulevaisuuden kysymyksiä.

Tulevaisuusselonteossa käsitellään vähintään yli yhden vaalikauden ulottuvia asi
oita, ja esitetään linjauksia, joiden toimeenpano edellyttää toimia useammalla 
vaalikaudella. Vaali ja puoluejärjestelmämme luonteeseen kuuluu, että on mah
dollista, että kaikki puolueet osallistuvat jossakin vaiheessa hallituskoalitioihin. 
Näiden seikkojen vuoksi tulevaisuusselontekomenettelyssä ei kannata pitäytyä 
puhtaaseen hallitusoppositio asetelmaan, vaan käsitellä tulevaisuuden ydinkysy
myksiä kansakunnan yhteisinä haasteina. Tässä katsannossa korostuu eduskun
nan rooli suhteessa hallitukseen menettelyn eri vaiheissa. Toisaalta myös tulevai
suusselonteko tehdään ja käsitellään parlamentaarisessa menettelyssä: hallitus 
valmistelee, eduskunta käsittelee ja antaa vastauksensa valtioneuvostolle. 

Tulevaisuusselonteon aiheen määrittely on keskeinen menettelyn vaihe. Jos selon
teko on teemoiltaan kovin laaja, sen tarkastelut jäävät helposti varsin yleisiksi. 
Siinä tapauksessa se tarjoaa huonosti kosketuspintaa johon tarttua, jolloin se ei 
herätä kiinnostusta eikä viritä keskustelua. Toisaalta jos tulevaisuusselonteossa 
käsitellään suppeaa joukkoa asioita hyvin konkreettisesti, on riskinä että juutu
taan nykytilanteeseen ja sen pulmien ratkomiseen. 

Kuulemisissa pohdittiin mallia, jossa erillinen asiantuntijapaneeli seuloisi maamme 
tulevaisuuden suurimpien haasteiden joukosta 6–10 teemaa, joita selonteossa 
tarkasteltaisiin. Seuraava hallitus voisi poimia oman tulevaisuusselontekonsa tee
mat edelliseltä hallitukselta ”yli jääneistä” haasteista, niitä mahdollisesti täyden
täen. Näin selontekojen teemoitusta varten muotoutuisi rullaava malli, jossa aihei
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den ryväs jonkin verran muuttuisi vaalikaudesta toiseen. Tämä malli kuitenkin 
pienentäisi pääministerin ja hallituksen roolia teeman valintavaiheessa.

Tulevaisuusselonteon valmistelussa eräänä haasteena on sovittaa yhteen halli
tuksen ohjelmassaan ilmaisema tahto ja tulevaisuustyössä tarkentuvat, pitkän 
aikavälin kehitykseen vaikuttavat valinnat. Selonteon tarkastelut ulottuvat yli hal
lituskauden, ja niistä saattaa nousta asioita, joita ei huomioitu hallitusohjelmaa kir
joitettaessa. Pitkän aikavälin kehitykseen varautuminen saattaa kuitenkin edellyt-
tää uusien näkökulmien ja kysymysten nostamista istuvan hallituksen agendalle.  

Edellä mainituissa kuulemisissa korostettiin, että tulevaisuustyössä prosessi on 
yhtä tärkeä kuin lopputulos. Osallistava valmistelu on erityisen tärkeää siksi, että 
sen kautta eri osapuolissa herätetään ja voimistetaan tietoisuutta haasteista ja 
mahdollisuuksista, ja näin kasvatetaan näiden valmiutta panna toimeen linjauk
sia – tätä korostetaan myös kansainvälisessä keskustelussa. Tulevaisuusselonteko
työssä haasteellisena tehtävänä on eri osapuolten, kuten poliitikkojen, virka
miesten, tutkijoiden ja kansalaisjärjestöjen välisen aidon tulevaisuusdialogin 
edistäminen prosessin eri vaiheissa. 

Tulevaisuusselonteon linjaukset samoin kuin tulevaisuusvaliokunnan lausumat 
ovat tyypillisimmillään varsin yleisiä tarjoten puitteen konkreettisempia asioita 
käsittelevälle päätöksenteolle. Tällöin toimeenpano ja seuranta on varsin haas
teellinen tehtävä, varsinkin kun sekä selonteossa että siitä annetusta eduskun
nan vastauksessa käsitellään horisontaalisia asioita, joiden toimeenpano hajautuu 
moneen eri organisaatioon.

7.6 Eräitä muita selvitystyön aikana esille nostettuja seikkoja

Tulevaisuusselonteko ja hallituksenvaihdos

Pitkän aikavälin kysymyksiä ei ratkaista yhden vaalikauden aikana. Siksi tulevai
suusselonteko, tulevaisuusvaliokunnan siitä antama mietintö ja muut tulevaisuus
valiokunnan aineistot voivat olla hallinnonalojen tulevaisuuskatsausten yms. mate
riaalin ohella hallitusneuvottelujen aineistoa.

Selvityksen kuluessa otettiin myös esiin se, että tulevaisuusselonteko ja tulevai
suusvaliokunnan siitä antama mietintö ovat hallituksen ja eduskunnan perintöä 
seuraajilleen. Riippuu kuitenkin muodostettavasta hallituksesta, millainen on van
han selonteon teemojen käsittely uudessa hallitusohjelmassa, ja miten vanhan 
selonteon linjaukset vaikuttavat voimavarojen suuntaamiseen uudella hallituskau
della.

Esitettiin myös ehdotus, että hallituskauden lopulla kootaan esimerkiksi valtioneu
voston kansliassa seuraavan hallituksen tulevaisuustyötä varten koonnos suurista, 
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hallitustason linjauksia vaativista pitkän aikavälin kysymyksistä. Aineistoa tähän 
tarjoaa paitsi tulevaisuusselonteko, myös tulevaisuusvaliokunnan, ministeriöiden, 
valtioneuvoston ennakointiverkoston, Sitran ym. tahojen työ. Vaihtoehtona esitet
tiin myös, että ennakointia tekevät tahot valmistelisivat ennen hallituskauden lop
pua selvityksen suurista tulevaisuuden kysymyksistä (top ten lista tms.) hallitus
ohjelmaneuvottelujen aineistoksi. 

Lisäksi ehdotettiin, että väistyvän hallituksen tulevaisuusselonteko toimisi pohjana 
uuden hallituksen politiikkaohjelmien määrittelylle. Jos hallituspohjassa ei tapahdu 
muutoksia, tämä voisikin olla luontevaa. Sen sijaan jos hallituspohja muuttuu, täl
lainen jatkuvuus edellyttänee, että selonteon keskeiset linjaukset on muotoiltu 
sellaisella yleisyyden tasolla, että uusikin hallituskoalitio voi ne omaksua. Samoin 
tämä edellyttää, että Suomen ja sen toimintaympäristön kehitys on vakaata niin, 
että voidaan edetä hallituskaudelta toiselle systemaattisesti samoihin aihealuei
siin keskittyen.

Ministeriöiden ennakointitoiminnasta

Ohjausryhmän keskusteluissa korostettiin ministeriöiden ennakointitoiminnan 
merkitystä erityisesti muutostahdin nopeutuessa ja ilmiöiden välisten vaikutus
suhteiden moninaistuessa. Yhdessä tutkimus ja arviointitiedon kanssa ennakointi 
antaa tietopohjan ministeriöin strategiatyölle. Ennakoinnin tulee palvella ministe
riön strategiatyötä niin, että ennakoinnin tehtävänasettelu nousee sen tarpeista. 
Ennakoinnin tulee kuitenkin olla toiminnallisesti erillään strategiatyöstä. Kun minis
teriöiden toimialat ovat laajoja, ennakointiosaamista tarvitaan yleensä eri puolilla 
organisaatiota, eri osastoilla tms. Keskusteluissa tuotiin esiin, että ministeriöiden 
ennakointitoiminta ei vielä ole saanut sitä asemaa, joka sille, ministeriöiden pää
tehtävät huomioiden kuuluisi, ja että funktiota voisi vahvistaa. 

Ohjausryhmän keskusteluissa painotettiin ministeriöiden välistä ennakointiyhteis
työtä. Eräillä aloilla jo on yhteisiä ennakointiprosesseja (esimerkiksi työvoima, 
koulutustarve ja alueennakointi), mutta liian paljon toimitaan edelleen sekto
rikohtaisesti. Riskinä tässä on ennakointiresurssien tuhlaaminen päällekkäiseen 
työhön, ja ennen muuta se, että tärkeitäkin ilmiöitä voi jäädä vaille huomiota sil
loin kun ne sijoittuvat hallinnonalojen välimaastoon. Edelleen korostettiin kansain
välisen tietämyksen hyödyntämista ennakoinneissa. 

Suureksi pulmaksi keskusteluissa todettiin se, että ministeriötasollakin ennakoinnin 
tuloksia hyödynnetään satunnaisesti. Haasteena on saada tekijöiden ja hyödyntä
jien vuorovaikutus toimivaksi niin, että ennakoinnilla on vaikuttavuutta. Tarvitaan 
uutta ennakointikulttuuria ja vuoropuhelua sekä osallistumisen malleja.
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Tulevaisuusvaliokunnan toiminnasta

Seuraavat näkemykset ovat tulleet esiin eduskuntaryhmien edustajien kanssa käy
dyissä keskusteluissa, ja ohjausryhmä ei ole ottanut niihin kantaa.

Tulevaisuusvaliokunnan roolia voisi vahvistaa sekä suhteessa muuhun eduskunta
työhön että suhteessa hallituksen tulevaisuusselontekotyöhön. 

Tulevaisuusvaliokunta voisi käsitellä muitakin valtioneuvoston selontekoja, mikäli 
niissä käsitellään pitkän aikavälin kysymyksiä. 

Myös muut eduskunnan valiokunnat, selonteon teemoista riippuen, voisi ottaa 
mukaan tulevaisuusselonteon käsittelyyn. 

Tulevaisuusvaliokunnalla voisi olla nykyistä vahvempi rooli selonteon toimeenpa
non seurannassa ja arvioinnissa.

Tulevaisuusvaliokunta voisi listata perintönä seuraavalle vaalikaudelle asiat, joihin 
ainakin tulee puuttua.  

Hallinnonalojen tulevaisuuskatsaukset ovat puolueiden kannalta tärkeää aineis
toa. Nykymenettely korostaa liikaa virkamiesten näkemyksiä ja organisaatioiden 
suunnitelmia, ja siitä puuttuu poikkihallinnollinen näkökulma, jolloin jää katvealu
eita. Tärkeää on, että hallinnonalojen tulevaisuuskatsaukset ovat julkisia ja kaik
kien käytettävissä.
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8 SUOSITUKSET 

Selontekomenettelyn käyttäminen eduskunnan ja hallituksen välisessä 
tulevaisuusvuoropuhelussa

Tulevaisuuden keskeisten kysymysten käsittely eduskunnan ja hallituksen väli
senä vuoropuheluna on toimintamalli, jota on perusteltua jatkaa ja vahvistaa. 
Hallituksen ja eduskunnan tulevaisuusvuoropuhelussa kannattaa jatkossakin käyt
tää selontekomenettelyä.

Tulevaisuusselonteossa, joka annetaan kerran vaalikaudessa, saatetaan keskeisiä 
Suomen tulevaisuuteen liittyviä asiakokonaisuuksia paitsi eduskunnan ja hallituk
sen väliseen käsittelyyn myös laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

On edelleenkin tärkeää, että hallituksessa samoin kuin eduskunnassakin 
on puitteet käsitellä pitkän aikavälin tulevaisuuskuvia ja vaalikautta pidem
mälle ulottuvia linjauksia. Hallituksen ja eduskunnan välinen tulevaisuutta 
koskeva keskustelu on kansainvälisesti vertaillen ainutlaatuinen toiminta
malli, jota kannattaa jatkaa ja kehittää kokemusten pohjalta.

Tulevaisuusselonteko kokoaa Suomen tulevaisuuteen liittyviä asiakokonai
suuksia eduskunnan ja hallituksen väliseen käsittelyyn. Nimenomaisesti 
selontekomenettelyn käyttämistä eduskunnan ja hallituksen tulevaisuus
dialogissa myös vastaisuudessa puoltaa se, että virallisena menettelynä 
se antaa painoarvoa ja kantavuutta niin hallituksen tahdonilmauksille kuin 
eduskunnan vastauksellekin.

Selonteollaan hallitus samalla virittää tulevaisuuskeskustelua laajemmin
kin yhteiskunnassa. Tulevaisuusselonteolla on näin ollen merkitystä myös 
pitkän aikavälin kehityskulkuja koskevan tietoisuuden lisäämisessä. Se voi 
omalta osaltaan auttaa orientoitumaan kasvavassa tietotulvassa. Missä 
määrin selonteossa painottuu linjaava ja missä määrin informoiva funktio, 
riippuu pitkälti sen aihepiiristä.

Parhaimmillaan tulevaisuusselonteko toimii kansallisen ja kansainväli
sen keskustelun sytykkeenä ja välineenä tulevaisuutta koskevassa yhteis
työssä. Näin se osaltaan tukee maamme profiloitumista innovatiivisena 
yhteiskuntana, joka tarttuu ennakoivasti tulevaisuuden keskeisiin haas
teisiin.

Tulevaisuusselonteon luonne 

Sisältäessään hallituksen näkemyksen siitä, millainen on tavoiteltava tulevaisuus 
ja millaisia toimia sen rakentaminen edellyttää, tulevaisuusselonteko on luonteel
taan hallituksen poliittinen tahdonilmaisu.  
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Käsitellessään pitkän aikavälin kehityskuvia ja niiden edellyttämiä politiikkavalin
toja selonteko luo osaltaan perustaa hallituksen ja eduskunnan myöhemmille, pit
kävaikutteisia kysymyksiä käsitteleville päätöksille. 

Selonteon tarkastelun tulisi ulottua pitkälle yli vaalikauden. Tällöin selonteko käsit
telee asioita, joihin hallitusohjelma ei välttämättä anna vastausta, ja sen linjaukset 
täydentävät toimintapolitiikkaa, jonka hallitus on ilmaissut hallitusohjelmassaan. 

Edellytyksenä sille, että selonteon linjauksia pannaan toimeen jo vaalikauden kulu
essa, on sen valmistelun ja toimeenpanon kytkeminen hallituksen muiden päätös
ten valmisteluun ja toimeenpanoon, ennen muuta kehysmenettelyyn. 

Tulevaisuusselonteko poikkeaa muista kansallisen tason ennakoinneista 
siinä, että se sisältää paitsi kehityskuvia myös hallituksen kannanotot 
siitä, millaista tulevaisuutta hallitus pyrkii omilla toimillaan edistämään. 
Selonteko on hallituksen linjaus, joka suuntaa hallituksen myöhempiä pää
töksiä, ja kuuluu siten pääministerin ja hallituksen johtamisinstrumenttei
hin.

Tulevaisuusselonteko voi sisältää hallituksen näkemyksen siitä, mikä 
ennakoidussa kehityksessä on oleellista, sekä siitä, millainen on tavoitel
tava tulevaisuus ja miten tulevaisuuteen varaudutaan. Toisin sanoen se 
voi sisältää vision, jota kohti hallitus pyrkii, ja yhteiskunnan keskeisten 
politiikkakysymysten määrittelyä erityisesti sen suhteen, mitä pitää olla 
agendalla tulevina vuosina. 

Jos selonteko annetaan hyvissä ajoin ennen vaalikauden puoliväliä, se olisi 
käytettävissä, kun hallitus kautensa puolivälissä tarkastelee ohjelmansa 
toimeenpanon tilannetta ja hallituspolitiikan suuntaamista hallituskauden 
toisella puoliskolla. Näin menetellen tulevaisuusselonteon päätelmät voi
taisiin ottaa huomioon myös kehystarkistuksessa.

Tulevaisuusselonteon kohde ja tarkastelutapa

Pääministeri päättää, keskusteltuaan asiasta hallituksen piirissä, tulevaisuusselon
teon teemasta. Tämän pohjustamiseksi hän voi käynnistää hallituksen työskente
lyn alettua erillisen esivalmistelun. Mahdollista on myös, että hallituksen muodos
tavat osapuolet sopivat teemasta jo hallitusneuvotteluissa. 

Tulevaisuusselonteon tarkastelun tulisi ylittää organisaatio ja toimialarajat. Sen 
otteen tulisi olla laajaalaista niin, että siinä nostetaan esiin eri tekijöiden väliset 
kytkennät ja katetaan kohteena olevien ilmiöiden eri ulottuvuudet. 

Selonteon on käsiteltävä jäntevästi käsin kosketeltavia kysymyksiä. Liian yleiseksi 
jäävä tarkastelu tuottaa linjauksia, joiden vaikuttavuus on heikko. 
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Tulevaisuusselonteon aiheen valinta on ratkaisevaa koko prosessin kan
nalta. Teeman tai teemojen tulisi olla kansallisesti merkittäviä ja Suomen 
pitkän aikavälin kehityksen kannalta oleellisia. Selonteko voi silti käsitellä 
rajattua aihealuetta siihen syvällisesti paneutuen, tai laajempaa ilmiökoko
naisuutta, jolloin tarkastelu voi jäädä jonkin verran yleisemmälle tasolle.

Tulevaisuusselonteon teeman valintaan ja ennen muuta täsmentämiseen 
ja rajaamiseen tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Tämä voi
taisiin organisoida erillisenä esivalmisteluna, jossa esimerkiksi kuultaisiin 
asiantuntijoita. Hyvällä esivalmistelulla myös turvataan prosessin sujuva 
eteneminen ja pohjustetaan eri osapuolten sitoutumista varsinaiseen 
valmisteluun. Tämä vaihe tulee kuitenkin viedä läpi kevyesti organisoi
den. Selonteon kohteen selvittämiselle erillisinä valmisteluvaiheena antaa 
hyvän lähtökohdan ennakointitoiminnan vahvistuminen niin Suomessa 
kuin muuallakin.

Selvitystyön aikana esitettiin myös ehdotus, että selonteon kohteen mää
rittelyssä edettäisiin niin, että yleisen tulevaisuuden tarkastelun (tulevai
suuskartan tms.) pohjalta seulotaan esiin 6–10 kysymystä, jotka arvioidaan 
kriittisiksi maamme tulevaisuuden kannalta. Mahdollisena menetelmänä 
tässä seulonnassa olisi asiantuntijapaneelin käyttö. Näin toimien selon
teon tarkastelu kattaisi asiarypäleen. Tämän mallin mukaan hallitus jät
täisi seuraajalleen perintönä asiaryhmän, josta tämä puolestaan voisi 
valita oman tulevaisuusselontekonsa teemat. Näin edeten selonteon tar
kastelun kokoonpano muuttuisi eräällä tavalla liukuvasti vaalikaudesta toi
seen. Tämä myös korostaisi hallituksen tulevaisuustyötä jatkuvana pro
sessina. 

Tulevaisuusselonteon tulee tarkasteluissaan ylittää erilaiset sektorirajat ja 
lähestyä kohdettaan eri näkökulmista ja eri tieteenalojen tuloksia hyö
dyntäen. Selonteossa tulisi myös tarttua rohkeasti kehitykseen sisältyviin 
mahdollisiin epäjatkuvuuksiin ja murroskohtiin, uhkiin ja riskeihin sekä 
selvittää muutosten mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Tarkastelutavan 
tulee olla riittävän konkreettinen.

Tulevaisuusselonteon ajoitukset suhteessa vaalikauteen 

Tulevaisuusselonteko tulisi antaa eduskunnalle viimeistään toisen hallitusvuoden 
syksyllä. Selonteko voi tällöin myös olla aineistona, kun hallitus suuntaa politiik
kaansa hallituskauden puolivälin tienoilla.

Hallitus voi tilanteen mukaan antaa selonteon kahdessa osassa, niin että jälkim
mäisessä osassa muun muassa huomioidaan eduskunnan ensimmäisestä osasta 
antama vastaus sekä toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. 
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Jos selonteon teemasta päätetään jo hallitusneuvotteluissa tai välittömästi 
niiden jälkeen, selonteko on mahdollista antaa eduskunnalle, teeman laa
juudesta ja tarkastelun syvyydestä riippuen, noin vuosi tai puolitoista 
vuotta hallituksen muodostamisen jälkeen. Mahdollinen esivalmisteluvai
hekin huomioiden selonteko valmistuisi toisen hallitusvuoden syyskau
della.

Sekä eri tahojen välisen yhteydenpidon että tulevaisuustyön dialogisuu
den kannalta varteenotettava vaihtoehto voisi olla kahdessa osassa annet
tava selonteko. Tällöin ensimmäinen osa voisi sisältä käsiteltävän teeman 
alustavan esittelyn sekä hallituksen ensi vaiheen kannanotot. Niistä käy
tävä keskustelu samoin kuin toteutunut kehitys, esimerkiksi kansainväli
sen toimintaympäristön muutokset, toimisivat toisen osan valmistelun läh
tökohtana. Toisessa osassa hallitus voisi siis ottaa huomioon paitsi tuoreen 
kehityksen ja uusimmat arviot, myös eduskunnan vastauksen ja muun, 
esimerkiksi alueellista tilaisuuksista saadun palautteen. Kahdessa osassa 
annettava selonteko myös työllistäisi sekä sen valmistelijoita että tulevai
suusvaliokuntaa tasaisemmin kuin kerralla annettava. 

Liitteessä 5 on kaaviot selontekotyön eri vaiheiden vaihtoehtoisista ajoi
tuksista vaalikauden aikana sen mukaan, annetaanko selonteko yhdessä 
vai kahdessa osassa. 

Tulevaisuusselonteon valmistelu

Valtioneuvoston kanslia vastaa tulevaisuusselonteon valmistelusta.  

Valmistelutyössä avainkysymyksenä on joustavuus. Menettelyt sopeutetaan tee
man ja valitun lähestymistavan asettamiin vaatimuksiin välttäen rutiininomai
suutta ja tarkastellen kriittisesti vallitsevia käsityksiä. 

Valmistelussa tarvitaan samanaikaisesti sekä visiointia (millaisia ovat tavoiteltavat 
tulevaisuudet) että faktoja (millaiset ovat käytännössä visioiden toteutumismah
dollisuudet ja ehdot).  

Selonteon tietopohjan pitää olla monipuolinen ja erilaisia trendejä, mahdolli
suuksia ja uhkia sisältävä tarkastelu. Tärkeää on nostaa esiin myös epätoden
näköisiä vaihtoehtoja, joilla voi toteutuessaan olla kuitenkin mittavia vaikutuk
sia. Valmistelussa tulee hyödyntää laajasti erilaista teemaan liittyvää kansallista ja 
kansainvälistä asiantuntemusta. 

Valmistelutyössä tulisi käyttää soveltuvalla tavalla erilaisia tiedon hankinnan, orga
nisoinnin ja seulonnan sekä tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä (esimerkiksi 
laadulliset ja kvantitatiiviset analyysit, skenaariotekniikat, delfoimenetelmä, tie
kartat). 
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Asiantuntijavalmistelun tuloksena voisi olla vaihtoehtoisia kehityskuvia sisältävä 
esitys, jossa selvitetään toimintaympäristön kehitystä, kartoitetaan mahdollisuuk
sia ja uhkia, arvioidaan epävarmuuksia ja tarkastellaan mahdollisuuksien hyödyn
tämistä sekä riskejä ja niiden hallintaa. Asiantuntijavalmistelun aineistot julkais
taan soveltuvassa laajuudessa.

Tulevaisuusselontekomenettely ei saa jäädä rutiiniensa vangiksi, sillä 
menettelyn lisäarvo tulee pitkälti siitä, että siinä voidaan tarttua, tilanteen 
mukaan, hyvin erilaisiinkin asioihin, erilaisia menetelmiä käyttäen.

Kun tulevaisuusselonteon aihepiiri vaihtuu vaalikaudesta toiseen, selon
teon valmistelun eteneminen, osapuolet, menetelmät jne. on hyvä rat
kaista joka kerta erikseen. Valmistelussa keskeisenä haasteena on myös 
aidosti uuden tiedon ja näkemyksen etsiminen, vallitsevista ajatusmal
leista irtautuminen samoin kuin itsetarkoituksellisuuden, raskauden ja 
rutinoitumisen välttäminen. Hedelmällisimmillään valmistelu on innostava 
prosessi, jossa kaikki osapuolet myös oppivat uutta. Perinteinen komitea
työn kaltainen valmistelu ei sovi tulevaisuustyöhön.

Tulevaisuusselonteossa on, mahdollisesti painokkaammin kuin monessa 
muussa hallitustason päätöksessä, kyse paitsi tiedosta, myös arvoista 
ja valinnoista. Hallituskoalitio ilmaisee ohjelmassaan arvolähtökohtansa. 
Selonteon valmistelun eri vaiheissa joudutaan tarkentamaan näkemyksiä 
tavoiteltavasta tulevaisuudesta.

Faktapohjaista tietoa tarvitaan työn lähtökohdaksi, mutta jotta siitä pääs
täisiin tulevaisuuskuvien hahmottamiseen, sen pitää yhdistyä näkemyk
sellisiin kannanottoihin. Jo selonteon tehtäväksianto näkökulmineen ja 
rajauksineen on asioita arvottava kannanotto. Arvovalinnat täsmentyvät 
esivalmistelussa. Niihin myös palataan työn kuluessa, esimerkiksi mahdol
lisia skenaariota tarkasteltaessa ja visioita hahmotettaessa. Arvot tiivisty
vät hallituksen määrittelemään tavoiteltavaan tulevaisuuskuvaan. 

Selonteon tasapainoinen rakentaminen sekä arvojen että tosiasioiden 
pohjalta edellyttää poliittisen tason ja virkamiestason tiivistä vuorovaiku
tusta valmistelun eri vaiheissa. Tärkeää on kuitenkin säilyttää läpinäky
vyys sen suhteen, mitkä seikat ovat peräisin faktojen analyysista ja mitkä 
arvovalintoja.

Valmistelussa tulee hyödyntää erilaista kansallista ja kansainvälistä asi
antuntemusta ja kuulla eri tahoja, mm. selonteon kohteen kannalta rele
vanttien sidosryhmien edustajia. Kansainvälisten katsausten ja selvitysten 
sekä kansainvälisen asiantuntemuksen hyödyntäminen on tärkeää, jotta 
saataisiin parasta mahdollista tietämystä valmistelun pohjaksi ja jotta liit
tymäkohdat muiden maiden kehitykseen ja politiikkavalintoihin saadaan 
mukaan tarkasteluun.
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Tulevaisuutta luotaavassa työssä on tärkeää suhtautua kriittisesti vallitse
viin totuuksiin. Suppeassa asiantuntijajoukossa riskinä on, että omaksu
taan samat ajattelutavat, jolloin voi syntyy vääränlainen luottamus tulevan 
kehityksen suuntaan ja luonteeseen. Myös tämä puoltaa kansainvälisen 
asiantuntemuksen käyttämistä valmistelussa.

Tulevaisuustyössä etsitään tietoa asioista, josta varmuudella voi tietää 
hyvin vähän. Tämän vuoksi tulisi käyttää ennakkoluulottomasti hyväksi 
erilaisia lähestymistapoja ja tulevaisuustiedon hankinnan menetelmiä. 
Ennakointitoiminnasta yleisenä kokemuksena on, että siinä kannattaa 
käyttää toisiaan täydentäviä lähestymistapoja ja menetelmiä. Menetelmiä 
valittaessa oleellista on myös se, että valmistelun tuloksena saatava mate
riaali aukeaa kaikille osapuolille. Ei esimerkiksi saa käydä niin, että raken
netaan skenaarioita, joiden sisältöä eivät ymmärrä muut kuin skenaario
työhön osallistuneet. 

Tulevaisuusselonteon asiantuntijavalmistelun myötä kertyy arvokasta 
aineistoa, kuten erilaisia katsauksia, arvioita, malleja, artikkeleja, tilastoja 
ym. Nämä kannattaa viimeistellä ja julkaista selonteon oheisaineistona, 
niin että ne ovat kaikkien hyödynnettävissä. Niiden kääntämistä englan
niksi tulee harkita silloin kun ne ovat myös kansainvälisessä katsannossa 
erityisen kiinnostavia. 

Yhteydenpito eri osapuolten kanssa

Eri osapuolten ottaminen mukaan tulevaisuusselonteon valmisteluun on kes
keistä sekä sen laadun että vaikuttavuuden varmistamisen kannalta. Tarvitaan 
tiivis vuorovaikutus poliittisen tason ja virkamiestason kesken valmistelun eri vai
heissa samoin kuin yhteydenpitoa valmisteluorganisaation ja tulevaisuusvaliokun
nan kesken. Selonteon teeman kannalta keskeiset ministeriöt tulisi kytkeä tiiviisti 
mukaan valmisteluun. 

Valmistelun aikana tulee kuulla käsiteltävän aihepiirin kannalta keskeisiä järjes
töjä ja kansalaisryhmiä. Erityisen tärkeä on ottaa mukaan tahot, joilla on keskei
nen rooli ehdotusten toimeenpanossa tai joiden toimintaan selonteko erityisesti 
vaikuttaa. Kuulemisissa voi tarpeen mukaan soveltaa erilaisia menetelmiä (asian
tuntijapaneelit, verkkokuulemiset ym.). 

Toimeksiantovaiheessa, teeman täsmennyksessä ja linjausten muotoilu
vaiheessa virkamiestason valmisteluorganisaation tulee olla tiiviissä vuo
rovaikutuksessa poliittisen tason, ennen muuta pääministerin kanssa. 
Erityisen tärkeää tämä on vaihtoehtoja punnittaessa: virkamiestason teh
tävänä on saattaa poliittisen tason käsittelyä varten tiedot vaihtoehtoisista 
tapahtumakuluista ja niihin liittyvistä toimenpidevaihtoehdoista. Poliittisen 
tason rooliin kuuluu kertoa millaista tulevaisuutta tavoitellaan, mihin vaih
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toehtoisiin tulevaisuuskuviin varaudutaan ja millaisin keinoin. Myös tulevai
suusvaliokunnan näkemyksiä kannattaa kuulla jo valmistelutyön aikana.

Selontekotyössä sekä hyödynnetään ministeriöiden asiantuntemusta että 
annetaan niille aineksia strategia ja muuhun työhön. Erityisesti siinä kyt
ketään toisiinsa eri toimialojen lähestymistapoja ja luodaan siten pohjaa 
yhteiselle näkemykselle. 

Osallistava valmistelu on erityisen tärkeää siksi, että sen kautta eri osa
puolissa herätetään ja voimistetaan tietoisuutta selonteon aihepiiriin liit
tyvistä haasteita ja mahdollisuuksista, ja näin kasvatetaan niiden valmi
utta panna toimeen selonteon linjauksia. Tulevaisuustyössä prosessi on 
monesti yhtä tärkeä kuin lopputulos. Mitkä tahot ja ryhmät ja missä vai
heessa otetaan prosessiin mukaan, riippuu paljolti selonteon teemoista.

Alueellinen kierros

Alueellisten ja paikallisten toimijoiden mukaanotto tulevaisuusselonteon proses
siin on tärkeää erityisesti silloin, kun alueellisen ja paikallisen päätöksenteon rooli 
on teeman käsittelyn tai tulevaisuusselonteon linjausten toimeenpanon kannalta 
keskeinen.

Selontekomenettelyyn liittyvien alueellisten tilaisuuksien toimintamalli kaipaa 
uudistamista. Tilaisuuksissa tulee päästä aitoon vuoropuheluun selonteon tee
moista. Alueelliset tilaisuudet voisi järjestää siinä vaiheessa, kun selonteko on 
käsiteltävänä tulevaisuusvaliokunnassa, niin että valiokunta voisi mietinnössään 
ottaa huomioon alueellisen palautteen.

Alue ja paikallistason toimijat ovat toisaalta kansallisen tason ennakointi
toiminnan osapuolia, toisaalta tahoja, jotka omassa toiminnassaan sovel
tavat kansallisia tulevaisuuslinjauksia. Näin ollen nämä kannattaa huo
mioida selonteon valmistelussa: miten alueellisia ja paikallisia toimijoita 
mahdollisesti otetaan mukaan valmisteluprosessiin, miten heitä kuullaan, 
miten hyödynnetään alueellista ennakointityötä jne. 

Keskeistä on varmistaa, että viesti tulevaisuusselonteon linjauksista 
tavoittaa alue ja paikallistason toimijat. Selontekomenettelyyn liittyvien 
aluetilaisuuksien toimintamallia tulee kehittää ja toiminta nivoa parem
min muuhun tulevaisuustyöhön, päämääränä aito vuoropuhelu. Eri taho
jen järjestämien alueellisten seminaarikierrosten välille tarvitaan parem
paa koordinointia. Alueellisten tilaisuuksien teemoja tulisi hioa tarkkaan 
sekä etsiä vaihtoehtoja perinteelliselle seminaarityöskentelylle. Erilaisten 
alueellisten toimijoiden, kuten yritysten ja kansalaisjärjestöjen, panosta 
pitäisi saada mukaan aiempaa enemmän.
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Jos alueellinen kierros järjestetään siinä vaiheessa kun tulevaisuusva
liokunta valmistelee mietintöään, varmistetaan alueellisten tilaisuuksien 
tulosten integrointi selontekoprosessiin. 

Tulevaisuusselonteon toimeenpano ja seuranta

Tulevaisuusselonteon vaikuttavuuden kannalta keskeinen vaihe on viestiminen sen 
sisältämistä kysymyksistä erilaisilla, myös kansainvälisillä foorumeilla, ja yhteis
kunnallisen keskustelun herättäminen. 

Seurannassa päähuomion tulisi kohdistua selonteon päälinjausten etenemiseen. 
Toisin sanoen seurannassa ei pitäisi tarkastella tilannetta toimenpiteiden tai yksit
täisten ilmiöiden tasolla, varsinkaan kun tällaisella otteella saatetaan hukata isot 
kysymykset. 

Seurannan ei tarvitse olla jokavuotista, eikä sitä saa rakentaa raskaaksi eikä tek
niseksi prosessiksi. Seurannassa tulee hyödyntää jo olemassa olevia prosesseja, 
kuten hallitusohjelman seuranta ja kertomusmenettelyt. Tämän ohella voidaan 
laatia erillisselvityksiä. Eduskunnan lausumien toimeenpanosta raportoidaan halli
tuksen toimenpidekertomuksessa.

Selontekomenettelyn mukaisesti tulevaisuusselonteko toimitetaan edus
kunnalle molemmilla kotimaisilla kielillä – samoin eduskuntaasiakirjat  
ovat sekä suomeksi että ruotsiksi. Tämän ohella selonteko kannattaa 
kääntää englanniksi, jotta se tavoittaa myös kansainvälistä lukijakuntaa. 
Selontekoa pitää myös aktiivisesti tehdä tunnetuksi kotimaassa, muissa 
maissa ja kansainvälisissä järjestöissä. 

Tulevaisuusselonteon kohteen valinta on ratkaisevaa sen vaikuttavuuden 
kannalta. Kansakunnan tulevaisuuden olennaisia kysymyksiä käsittelevä 
raportti, jolla avataan uusia näkökulmia, herättää positiivista mielenkiintoa 
ja edistää sitoutumista. 

Toimeenpanon kannalta edellä käsitelty valmisteluvaiheen yhteistyö eri 
osapuolten kanssa on keskeistä, samoin aktiivinen tuloksista tiedottami
nen. Keskitetty toimeenpanon yhteensovittaminen ja seuranta tulisi hoi
taa mahdollisimman kevyesti, olemassa olevia prosesseja hyödyntäen, 
ja selonteon tavoitteiden kannalta olennaisimpiin asioihin keskittyen. 
Seuranta on parhaimmillaan myös oppimisprosessi.

Viime kädessä linjausten etenemisen arviointi on ytimeltään poliittisen 
tason asia, aivan kuten itse selontekokin.
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Tulevaisuusselonteko ja ennakointitoiminta 

Tulevaisuusselontekotyössä tulee hyödyntää ministeriöiden ennakointityötä ja 
käyttää valtioneuvoston ennakointiverkostoa yhteydenpidon foorumina prosessin 
eri vaiheissa. 

Ministeriöiden kesken tarvitaan kiinteää ennakoinnin yhteistyötä erityisesti toimi
alojen rajat ylittävissä kysymyksissä sekä kysymyksissä, jotka osuessaan toimiala
rajojen väliin jäävät helposti katveeseen. 

Valtioneuvoston ennakointiverkoston toimintaa on syytä jatkaa ja tehostaa jous
tavan verkostoitumismallin pohjalta. Jatkosta päätettäessä tulee tarkastella ver
koston tehtäviä, vastuita, organisointia ja resursseja sekä yhteistoimintaa muiden 
kansallisen tason ennakointitoimintaa harjoittavien tahojen kanssa.

Ministeriöiden ennakointitoiminta tarjoaa hyvän pohjan tulevaisuusselon
tekotyölle.

On tärkeää, että ministeriöiden ennakointiyhteistyö jatkuu ennakointiver
koston pohjalta. Jatkosta päätettäessä tulee ottaa huomioon kertyneet 
kokemukset, toimintaympäristön muutokset sekä ennakoinnin tuleva rooli 
ministeriöiden toiminnassa.

Ennakointiverkostoa kannattaa käyttää yhteydenpidon foorumina tulevai
suusselontekotyön eri vaiheissa esivalmistelusta lähtien. Sille ei kuiten
kaan sen verkostoluonteesta johtuen pidä sälyttää varsinaisia valmistelu
tehtäviä. 

Voimavarat

Edellä olevien tulevaisuusselontekomenettelyä koskevien ehdotusten toimeen
pano edellyttää, että selontekotyö organisoidaan ja resursoidaan koko vaalikau
deksi. 

Eduskunnan ja hallituksen välisen tulevaisuusdialogin sujuva eteneminen 
edellyttää, että prosessi eri vaiheet esivalmistelusta valmisteluun, alueelli
sen kierroksen järjestämiseen ja linjausten toimeenpanon arviointiin orga
nisoidaan ja resursoidaan koko vaalikaudeksi. Erityisen tärkeää tämä on 
siinä tapauksessa, että selonteko annetaan kahdessa osassa. 

* * * * *

Tulevaisuusselonteon toiminta-ajatus tiivistettynä
Tulevaisuusselonteko ja eduskunnan siitä antama lausunto luovat puitteet halli
tuksen ja eduskunnan väliselle tulevaisuusvuoropuhelulle. Hallitus antaa kerran 
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vaalikaudessa eduskunnalle pitkän aikavälin tulevaisuutta käsittelevän selonteon. 
Tarvittaessa se voidaan antaa kahdessa osassa. 

Tulevaisuusselonteko on keskustelunavaus ja hallituksen tahdonilmaus tarkaste
lun kohteena olevista pitkän aikavälin kysymyksistä. Sen ytimen muodostavat hal
lituksen pitkän aikavälin tavoitteet ja niitä edistävät toimintalinjaukset. Tarpeen 
mukaan siinä käsitellään myös vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia ja niihin varau
tumista.

Tulevaisuusselonteko kertoo hallituksen pitkän aikavälin, yli vaalikauden ulottu
van vision tarkasteltavana olevasta ilmiöalueesta ja esittelee tavoitteiden saavut
tamiseksi tarvittavat strategiat samoin kuin toimenpidelinjaukset, joilla tavoiteti
laa rakennetaan. Nämä linjaukset pohjautuvat koti ja ulkomaisiin ennakointeihin, 
analyyseihin ja arvioihin pitkän aikavälin mahdollisista ja vaihtoehtoisista kehitys
kuvista uhkineen ja mahdollisuuksineen. 

Tulevaisuusselonteon tarkastelun kohteena on laajaalainen, monia yhteiskunnan 
sektoreita ja hallinnonaloja koskettava tulevaisuuden ydinkysymys tai kysymysten 
joukko. Tämän edellyttää tarkasteluotteelta poikkitieteellisyyttä ja poikkihallinnol
lisuutta. Samoin se edellyttää teeman kannalta keskeisten osapuolten kuulemista 
ja osallistamista. Tarkastelun aikajänne riippuu kohteena olevasta ilmiöstä. 

Vastuu tulevaisuusselonteon valmistelusta on valtioneuvoston kanslialla. Valmistel
uun kutsutaan mukaan eri osapuolten, kuten ministeriöiden, sidosryhmien ja 
kansalaisjärjestöjen edustajia. Valmistelussa pyritään käyttämään parasta mah
dollista ennakoinnin ja yhteiskuntapolitiikan asiantuntemusta. Käytettävät mene
telmät valitaan tarkastelukohteen mukaan. Valmistelussa kuullaan myös, selon
teon aihepiiristä ja lähestymiskulmista riippuen, sidosryhmiä, alueellisia toimijoita 
ja kansalaisia.

Tulevaisuusselonteosta ja sen valmistelusta tiedotetaan ja linjausten toimeen
panoa ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta seurataan. 
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neuvoston kanslian julkaisusarja 1993/6.

•	 Pitkän pöydän neuvonpidot – yhteenveto Königstedt-keskusteluista. Valtio-
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Liite 2
Alueelliset tulevaisuusfoorumit
Järjestämisvuosi ja -paikkakunta

2005
Hämeenlinna

2002
Tampere

1998
Lahti

2000
Kotka

2005
Lappeenranta

2002
Savonlinna

2005
Mikkeli

2002
Jyväskylä

2000
Seinäjoki

1998
Pori

2005
Pietarsaari

1998
Kokkola

2000
Kuopio

2002
Vaasa

2000
Turku

2005
Lieksa

1998
Joensuu

2000
Kajaani

2005
Oulu

1998
Kemi

2002
Kuusamo

2002
Rovaniemi

2000
Sodankylä

2002
Järvenpää

2000
Vantaa

2005
Kerava1998

Espoo
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Liite 3

Ennakointitiedon käyttö hallitustason päätöksenteossa 
muissa maissa

Tulevaisuusselontekotyötä koskevassa selvityksessä kerättiin tietoja siitä, mil
laisten instituutioiden ja menettelyjen avulla muissa maissa tehdään hallituksen 
tasolla vastaavanlaista tulevaisuustyötä. Valtioneuvoston kanslia pyysi keväällä 
2006 Suomen edustustolta tietoja siitä, millaista päätöksentekoa välittömästi pal
velevaa, horisontaalisia kysymyksiä käsittelevää ennakointitoimintaa kyseisellä 
maassa harjoitetaan. Kysely osoitettiin EU ja OECDmaissa toimiviin edustustoi
hin. 

Kysely rajattiin ennakointitoimintaan, joka palvelee pääministerin ja hallituksen 
(tai esimerkiksi liittokanslerin ja hallituksen) päätöksentekoa, jossa kehitystä tar
kastellaan pitkällä aikavälillä, joka on tavalla tai toisella institutionalisoitunutta, 
ja jossa tarkastelun kohteena ovat horisontaaliset kysymykset. Näin määritelty
jen ennakointien osalta pyydettiin tietoja toimeksiantojen muotoutumisesta, työn 
organisoinnista ja tulosten hyödyntämisestä. 

Seuraavaan on koottu yhteenveto edustustoista saaduista vastauksista. Kun tie
dot ovat peräisin alkuvuodelta 2006, ne saattavat olla joiltakin osin jo vanhentu
neita. Esimerkiksi hallituksen vaihdosten yhteydessä on saatettu tehdä uudelleen
järjestelyjä, jotka koskevat myös ennakointitoimintaa.

Edustustoilta kysyttiin nimenomaan pääministerin ja hallituksen päätöksente
koa palvelevasta horisontaalisesta ennakoinnista. Siten vastaukset eivät kata eri 
politiikanlohkoilla tai sektoreilla harjoitettavaa ennakointia. Kuitenkin esimerkiksi 
talous, turvallisuus ja innovaatiopolitiikassa on monessa maassa vakiintuneet 
ennakointimenettelyt. Teknologian ennakoinneista on koottu tietoja raporttiin 
Valtioneuvoston ennakointiverkosto ja ennakointi ministeriöissä sekä tutkimus 
innovaatiopolitiikan ennakoinnista Finnsight 2015 raporttiin. 
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Alankomaat Alankomaissa ei laadita säännöllisiä hallitustason tulevaisuutta koskevia raport-
teja tai käydä strukturoitua vuoropuhelua tulevaisuuskysymyksistä hallituksen, 
parlamentin ja muiden toimijoiden kesken. Maan parlamentissa ei ole myös-
kään tulevaisuusvaliokuntaa.

Alankomaiden nykyhallitus panostaa strategiatyöskentelyyn, vaikkakaan sen 
tavoitteena ei ole hallituksenlaajuisten strategioiden laatiminen. Toisin sanoen 
selvitys- ja strategiatyö on ministeriökohtaista. Lisäksi ministeriöiden strate-
giapäälliköt kokoontuvat pääministerin strategianeuvonantajan johdolla kuu-
kausittain epävirallisiin tapaamisiin. ryhmän fokusoi nyt 5-6 johtohankkeeseen 
(esimerkiksi energiapolitiikkaan, hallituksen ja sosiaalisten kumppaneiden suh-
teisiin, tietotalouteen), joista järjestetään tapaamisia ja laaditaan raportteja. 
Verkoston työ on fokusoitumassa yhä enemmän hallitusvaihdoksen jälkeiseen 
aikaan. 

Edellisen hallituspohjan aikana laadittiin useita laajoja sosio-ekonomisia kysy-
myksiä käsitelleitä selvityksiä tulevan hallitustyöskentelyn pohjaksi, mutta hal-
lituspohjan vaihduttua ne ”sysättiin syrjään”. Tämän vuoksi nykyhallitus on 
suhtautunut varauksellisesti tällaisten laajojen raporttien laatimiseen ja on pre-
feroinut implisiittisempää, alhaalta ylös -lähestymistapaa. 

Alankomaiden tulevaisuutta koskevassa selvitystyössä ja -keskustelussa suuri 
merkitys on neljällä hallituksen rahoittamalla, mutta riippumattomalla tut-
kimuslaitoksella. Näitä ovat mm. Centraal Plabureau, Sociaal en Cultureel 
Planbureau ja ruimtelijk Planbureau. Nämä julkaisevat vuosittain useita laa-
joja katsauksia Alankomaiden yhteiskunnallisesta kehityksestä. Lisäksi erit-
täin keskeisessä asemassa on hallituspolitiikan tieteellinen neuvosto (Wrr, 
Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid / The Netherlands Scientific 
Council for Government Policy), joka paitsi tekee tutkimuksia, myös toimii neu-
vonantajana hallitukselle. Se on tulevaisuuden kysymyksiin keskittyvä tutki-
mus- ja neuvonantoelin, joka valitsee itse työnsä kohteet, ja jolta hallitus voi 
myös tilata selvityksiä.

Australia Kukin sektoriministeriö tekee omat arvionsa tulevaisuudesta, ei kokonaisval-
taista mallia ennakointitiedon käytöstä hallitustasolla (ennakointia tekeviä 
instituutteja lakkautettiin vuonna �998, sen jälkeen ennakointi jäi ministeriö-
kohtaiseksi. Hallituksen tasoisen ennakoinnin organisoinnista aloite vuonna 
200�, mutta se ei johtanut toimenpiteisiin).

Belgia Liittovaltion tasolla päätöksenteon lähtökohtana konkreettiset kysymykset 
ja ongelmat, joihin haetaan ratkaisumalleja, usein kompromissiratkaisuja. 
Edustajanhuoneen ja valtioneuvoston välillä ei käydä ns. tulevaisuusvuoropu-
heluja.

Espanja Jokainen ministeriö ja ministeriön alainen tutkimus- tai suunnitteluyksikkö val-
mistelee omalta osaltaan pitemmän aikavälin skenaarioita ja käyttää omien 
valmistelujensa yhteydessä kukin erilaisia menetelmiä, asiantuntijoita, julkista 
keskustelua jne. Pääministerin kanslian yhteydessä on myös tutkimusyksikkö, 
joka voi tapaus kerrallaan tehdä ennakointityötä.
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Etelä-Korea Korean tasavallassa pitkän aikavälin ennakoinnista vastaan presidentin alainen 
Presidential Commission of Policy Planning, joka on toiminut vuodsta �988. 
Komissiossa on kahdeksan eri aloihin keskittyynyttä jaostoa. Sen laatimien 
raporttien ja selvitysten ja esitysten sisällyttäminen hallituksen ja eri ministe-
riöiden ohjelmiin on täysin presidentistä ja hallituksesta riippuvaa. raporttien 
käsittelylle ei ole strukturoitua muotoa. 

Komission koko on �00 henkilöä. Se on think tank- tyyppinen elin, jonka jäsenet 
nimitetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenet ovat pääasiassa yliopistoista 
ja tukimuslaitoksista ja henkilökohtaisessa asiantuntijaominaisuudessa komis-
sioon valittuja. Komission työ on akateemisluonteista asiantuntijapohjaista 
työtä. 

Suunnittelukomission lisäksi eri ministeriöillä on omia tutkimusyksikköjään, 
jotka tekevät oman alansa sektoritutkimuksia ja pidemmän aikavälin suunnit-
telua.

Korean Development Institute KDI on julkisrahoitteinen taloudellisten ja sosiaa-
listen kysymysten think tank, joka avustaa ministeriöitä ennakoinnissa. KDI on 
vastikään valmistellut pitkän aikavälin vision Vision 2030.

Irlanti Irlannissa on yleistä lyhyen aikavälin ennakointitiedon käyttö hallituksen pää-
töksenteon tukena. Ministeriöt valmistelevat ja hankkivat ennakointitietoa eri-
tyisesti hallitusagendan prioriteeteista. 

Valtiolliset ja puolivaltiolliset tutkimuslaitokset tekevät laaja-alaisia konsen-
suspohjaisia horisontaalisia analyyseja, usenmiten 3–5 vuoden tähtäimellä. 
Eriysesti hallitus käyttää seuraavia organisaatioita: National Economic & Social 
Development Office, National Economic and Social Council, National Economic 
and Social Forum ja National Centre for Partnership and Performance (Kolme 
viimeksi mainittua on suunnitteilla liitettäväksi ensimmäisen alle).

Puhtaasti kaupallistaloudellista ennakointitietoa Irlannissa tuottaa erityisesti 
valtiollinen Forfás (National policy advisory board for enterprise, trade, science, 
technology and innovation). Forfás koordinoiden Industrial Development 
Authorityn (IDA) kanssa on tuottanut yhteiskunnan kaupallistaloudellisen kehi-
tyksen visioita, strategioita ja selvityksiä erityisen aktiivisesti �980-luvulta läh-
tien. Mm. näihin selvityksiin tukeutuen Irlanti on rakentanut voimakasta talout-
taan ja menestystään ulkomaisten investointien houkuttelussa.

National Economic and Social Council tekee kerran kolmessa vuodessa suurem-
man useimmiten tulevaa kolmea vuotta koskevan horisontaalisen ennakointi-
selvityksen, jota käytetään hyväksi hallituksen päätöksenteossa.

Myös yksityisiä tutimuslaitoksia käytetään, erityisesti The Economic and Social 
research Institute’n tutkimus- ja selvityspalveluja.

Alustavia suunnitelmia ennakointitiedon entistä paremmasta hyödyntämisestä 
hallitustasolla.

Islanti Ei ole eikä suunnitteilla institutionaalisia järjestelyjä.
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Iso-Britannia Britannian hallituksen lähestymistapa ennakointitiedon käyttöön on pragmaat-
tinen ja joustava ja verkostoihin tukeutuva, ei instituutioiden varaan rakentuva. 
Pyrkimyksenä on istuttaa ennakointikulttuuri koko hallintoon. 

rajapinta akateemisen maailman, liike-elämän ja hallinnon välillä ei ole yhtä 
jyrkkä kuin monissa muissa maissa. Think tank -toiminta on laajaa. Think tankeja 
on perustettu myös käsittelemään ja edistämään temaattista keskustelua viran-
omaisten, tutkijoiden ja elinkeinoelämän välillä esim. energiapolitiikassa. 

Ennakointitiedon osalta ei ole olemassa yksiselitteisesti hahmotettavissa olevaa 
infrastruktuuria ja samoja latuja kulkevaa päätöksentekomekanismia, vaikka 
Britanniassakin on myös oma ennakointi-infrastruktuurinsa. Sen asema hal-
linnossa ei ole näkyvä. Toisaalta teknisluontoisella ennakointitiedolla on myös 
etäisyyttä poliittiseen päätöksentekoon, ja ennen kuin se saavuutta esimerkiksi 
pääministerin on tieto käynyt läpi muokkausprosessin mahdollisesti ensin eri 
ministeriöissä, valtioneuvoston kansliassa ja viimeisessä vaiheessa pääminis-
terin oman esikunnan keskuudessa. Ennakointitietoa tuottaa ennakointiyksi-
kön lisäksi myös valtioneuvoston kanslian strateginen yksikkö ja eri ministeriöt 
omilla hallinnonaloillaan.

Selvityksiin liittyy aina laaja konsultaatiokierros. Britannian keskusteleva kult-
tuuri ja erilaiset sidosryhmät antavat runsaasti tilaisuuksia erilaisten ajatusten 
testaamiseen ennen niiden lopullista formulointia.

Ennakointitietoon liittyvät suurimmat horisontaaliset haasteet nähdään glo-
baaleina. Laajemmat selonteot laaditaan usein ad hoc -pohjaisten organisaa-
tioiden ja konsulttien avulla. Hallinnossa saatetaan usein myös ulkoistaa uusia 
politiikan kehitykseen liittyviä toimintoja hyödyntäen erilaisten järjestöjen pal-
veluja. Britannian laaja virkakoneisto ja ulkoasianhallinto takaavat sen, että 
globaali ajantasainen tieto on hallituksen ulottuvilla ennakointitiedon tarpei-
den yksilöimiseksi.  

Ilmasto-, energia- ja eläkepolitiikan kaltaiset suurten poliittisten kysymysten 
ratkaiseminen perustuu suurelta osin nimenomaan ennakointitietoon. Näissä 
suurissa hankkeissa tiedon hankintavälineenä ja jalostajana on käytetty ad hoc 
-toimikuntia ja niiden suorittamia laajoja konsultaatioprosesseja.

Tiede- ja teknologiapolitiikkaa palveleva ennakointi organisoitiin �990-luvulla 
teema/sektorikohtaisiksi paneeleiksi. Sittemmin tämä toimintamuoto on arvi-
oitu liian jäykäksi, ja ennakointi tehdään rullaavasti projekteissa. UK Foresight 
toimittaa tietoa strategisen päätöksenteon tueksi, mutta ei tee suosituksia. 

Italia Sektorikohtaista tutkimus- ja selvitystoimintaa.

Ei institutionalisoituja järjestelyjä hallitustason päätöksenteon tukena.

Itävalta Kukin ministeriö tekee sektorikohtaisesti pidemmän ajan suunnitelmansa, ei 
koordinaatiota (liittokanslerinviraston koordinoi korkeintaan hallituskauden 
mittaista suunnittelua).

reformidialogin foorumi: kokoonkutsuja liittokansleri, osanottajina puolueiden, 
etujärjestöjen ja yliopistomaailman edustajia. Poikii usein lainsäädäntöhank-
keita. 

Hallituskoalition komiteat.



69

Japani Sektorikohtaisia tulevaisuuskatsauksia laaditaan jatkuvasti, kokoavia arvioita 
tehdään satunnaisemmin.

Pääministeri Koizumin kaudella on vahvistettu pääministerin kanslian roolia 
ministeriöiden koordinoijana.

Tuorein horisontaalinen katsaus on 2005 valmistunut laaja Japan´s 2�st Century 
Vision  -visio seuraaville 25 vuodelle. Se valmisteltiin pääministerin alaisuudessa 
tätä tarkoitusta varten perustetussa neuvottelukunnassa, jonka työryhmissä oli 
mukana yritysten, think tankien ja yliopistojen sekä hallinnon edustajia. 

Kanada Tulevaisuusennakoinnit Kanadassa tehdään nykyisin ja ilmeisesti jatkossakin, ei 
keskitetysti, vaan sadoissa julkisen hallinnon, liittovaltion, provinssien, kuntien 
jne. päätöksentekoelimissä. 

Liittovaltion tasolla keskeisin päätöksentekoa palveleva ennakointielin on pää-
ministerin kanslian (PMO) alaisuudessa toimiva  Privy Concil Office (PCO). Se 
toimii kabinetin sihteeristönä ja pääministerin ”ministeriönä”. Pääasialliset 
tehtävät liittyvät liittohallituksen ministerikabinetin päätösrutiinien valmiste-
luun ja suunnitteluun. Suunnitteluun kuuluvat myös keskipitkän aikavälin enna-
koinnit.

Liittovaltion valtiovarainministeriö on toinen keskeinen liittovaltion tasolla 
oleva tulevaisuuden ennakoija. Lähitulevaisuuden ennakointeja tehdään talous- 
ja finanssipolitiikan päätöksentekoa varten. Ministeriö on äskettäin julkais-
sut Kanadan kestävän kehityksen strategian, jossa tarkasteluhorisontti ulottuu 
pidemmälle tulevaisuuteen.

Talouspoliittinen ja muukin päätöksenteko perustuu kuitenkin suureen mää-
rään erilaisia think tankeja. Talouspoliittisesti vaikutusvaltaisimpia ja julkisuu-
dessa näkyvimpiä ovat Conference Board of Canada ja Fraser Institute.

Teollisuuden ja työnantajien etujärjestö Canadian Council of Chief Ececutives 
CCCE julkaisi helmikuussa 2006 talouspoliittisen vision, joka on malliesimerkki 
kanadalaista tavasta antaa aineksia kansalliseen keskusteluun ja eri tahoilla 
tehtävän päätöksenteon tueksi.

Kreikka Ei koordinoituja eikä vakiintuneita menettelyjä.

Kypros Ei vakiintuneita menettelyjä. Hyödynnetään ministeriöiden ja ulkopuolisten 
tahojen (ml. OECD) selvitys- ja tutkimustyötä. 

Latvia Tarpeet politiikan lohkojen ja hallinnonalojen rajojen ylittävään horisontaali-
seen, ennakoivaan pitkän aikavälin tarkasteluun tunnistetaan tarpeellisina kei-
noina vastata muutoshaasteisiin. Toiminnan suunnittelun osaksi kaavaillaan 
kansallista kehitysneuvostoa (National Development Council), jonka tavoit-
teena on myös opposition, kansalaisjärjestöjen ja vähemmistöryhmien sitoutta-
minen suunnitteluun ja vaikuttamiseen. Neuvoston arvioidaan voivan palvella 
myös ennakoinnin tarpeita.

Presidentti on perustanut strategisen analyysin neuvottelukunnan (julkisesti 
rahoitettu think tank). Sen tavoitteena on edistää monitieteellisen ja tulevai-
suuteen orientoituvan tutkimuksen avulla Latvian valtion ja yhteiskunnan pit-
kän ajanjakson kehitysvisiota kansainvälisen muutoksen osana.

Liettua Instituuttien ja tutkimuslaitosten sekä tilattujen selvitysten käyttäminen kan-
sallisen päätöksenteon tukena.
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Luxemburg Ei virallisia ennakointeja tuottavia tahoja, joita maan hallitustaso käyttäisi pää-
töksenteossa

Meksiko Eletään käytännössä presidentin valtakauden pituisissa 6 vuoden jaksoissa.

Eräillä sektoreilla konkreettiset ohjelmat vuoteen 2020.

Norja ”Asiat otetaan kun ne eteen tulevat”: Norjassa tulevaisuuteen suhtaudutaan 
luottavaisesti, mikä osittain selittyy maan vauraudella (energiatulojen rahas-
tointi).

Norjassa laaditaan runsaasti selvityksiä ja tutkimuksia, mm. Norge 2020 -sekto-
ritutkimukset. Tutkimuksia koskevat päätökset tehdään ao. ministeriöissä ja työ 
tehdään joko virkamiesvoimin tai tilataan tutkimuslaitoksilta. Tutkimusyhteisöllä 
ja julkishallinnolla on hyvin toimiva suhde, tuloksena hyvä tiedonkulku molem-
piin suuntiin. 

Portugali Ei vakiintuneita menettelyjä ennakointitiedon käyttämisestä pääministerin tai 
hallituksen päätöksenteossa.

Laaditaan hallituskautta koskevia, hallitusohjelmaan pohjaavia horisontaalisia 
suunnitelmia, jotka esitellään myös sidosryhmille, ja joita parlamentti käsitte-
lee.

Ennakointitietoa tuottava instituutti Departamento de Prospectiva e 
Planeamento DPP, on suuntautunut lähinnä sektorikohtaisen tiedon tuottami-
seen, eikä ole palvellut suoranaisesti pääministerin tai hallituksen päätöksen-
tekoa.

Puola Sektorikohtaisesti ennakointia ministeriöissä.

Ennakointitiedon hankintaa tai käyttöä ei ole koordinoitu.

Hallituskohtaista onko pääministerin kanslialla strategisen suunnittelun toimin-
toja (edellisellä oli, nykyisellä ei).

ranska ranskan hallituksen ja julkishallinnon tulevaisuustutkimukselle on ominaista 
institutionalisointi. Skenaarioita laaditaan useassa eri elimessä, vaikkakin 
äskettäin perustettu Strategisen analyysin keskus CAS on nyt ottanut johtoroo-
lin ennakointi- ja tulevaisuustyössä. Verkostoitumisaste eri toimielimien, tutki-
joiden ja kansalaisyhteiskunnan välillä on korkea. Tyypillinen hallitustason val-
mistelutyölle on myös asioiden käsittely ministeriöiden välisissä komiteoissa.

Tänä vuonna on perustettu Strategisen analyysin keskus (Centre d’Analyse 
Stratégique, CAS), joka on suoraan pääministerin alaisuudessa toimiva, strate-
gisia suuntalinjoja talous-, sosiaali-, ympäristö- ja kulttuuripolitiikkojen aloilla 
tutkiva ja toimeenpaneva elin. Keskus ottaa huomioon myös EU:n ja etenkin 
Lissabonin strategian puitteissa tehdyn työn. Keskus julkaisee raportteja ja jär-
jestää seminaareja. Pääpaino on ranskan julkisen hallinnon tärkeimmissä stra-
tegisissa haasteissa. 

CAS toimii verkostossa ja yhteensovittaa muiden pääministerin alaisten seitse-
män suunnitteluelimen (neuvoston) toimintaa. Niiden toimialoja ovat työllisyys, 
yhteiskuntatutkimus, toimeentulo ja sosiaalinen koheesio, talous, integraatio 
ja eläkepolitiikka. Neuvostojen tehtävänä on lähinnä tehdä taustatyötä ennen 
lakiesityksiä. Neuvostot ovat pääministerin ja hallituksen välittömiä valmiste-
luelimiä.
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CAS:n tehtävänä on myös sovittaa yhteen eurooppalaista ulottuvuutta ja kan-
sallista politiikkaa yhteistyössä Eurooppa-asioiden yhteensovittamista hoita-
van ministeriöiden välisen SGAE:n (Secrétariat général des affaires européennes) 
kanssa. 

CAS:n ohjauskomiteaan kuuluvat paitsi em. seitsemän suunnitteluelimen 
myös kansalliskokouksen (parlamentin) ja talous- ja sosiaalikomitean edusta-
jat. Kansalliskokouksen ja senaatin puhemiehet ja talous- ja sosiaalikomitean 
puheenjohtaja voivat tehdä pääministerille esityksiä keskuksen tutkimuskoh-
teista.   Keskus käyttää työssään ”alihankkijana” ministeriöiden tutkimusosas-
toja, tilastokeskusta yms. 

Tulevaisuuden skenaarioita koskevaa työtä tehdään myös Talous- ja sosiaali-
komiteassa (CES), jonka yhtenä tehtävänä on toimia hallituksen neuvoa-anta-
vana elimenä ja osallistua hallituksen talous- ja sosiaalipolitiikan valmisteluun. 
Komitealla on 23� jäsentä, jotka edustavat eri talous- ja yhteiskunnallisia etu-
ryhmiä ja joista lähes kolmannes on hallituksen nimittämiä.  CES on konsensus-
hakuinen, työmarkkinajärjestöjä kuuleva elin. Hallitus voi antaa CES:n tehtä-
väksi minkä tahansa taloudellisen ja sosiaalisen kysymyksen selvittämisen. CES 
voi myös itsenäisesti ottaa käsittelyyn minkä tahansa sen toimivaltaan kuulu-
van asian. 

Think tankien yms. rooli on lähinnä herättää keskustelua. Ne järjestävät ahke-
rasti seminaareja ja julkaisevat tutkimuksia tai artikkeleita. Niiden tutkijakaar-
ti osallistuu asiantuntijoina eri instituutioiden kuulemistilaisuuksiin ja kansallis-
kokouksen ja senaatin järjestämiin seminaareihin.

ruotsi ruotsissa on hajautettu toimintamalli, jonka elementtejä ovat hallituksen ja 
ministeriöiden laaja, alakohtainen ennakointityö, komiteoiden käyttö, Institutet 
för framtidsstudier, Statistiska Centralbyrån sekä valtiopäivien tulevaisuustyö.

regeringskansliet ja sen alaiset departementit tekevät itsenäistä, alakohtaista 
ennakointityötä. Departementit tuottavat sekä pidemmän aikavälin strategi-
oita että erikoisteemoihin liittyviä selvityksiä. Usein selvitystyössä on mukana 
hyvin laaja joukko viranomaisia, yliopistoja ja kansalaisyhteiskunnan edusta-
jia. Keskustelusta selvitystöiden politisoitumisesta ei ole vältytty. Yleistäen voi 
sanoa, että selvitystyön tekeminen on ruotsin hallinnon vahvuuksia. 

Eräs selkeimmin tulevaisuuden kysymyksiin liittyvistä hallituksen asettamista 
selvityselimistä on vuodesta �968 toiminut Miljövårdsberedningen. Esimerkkinä 
viranomaisesta, jonka päätehtäviin kuuluu verrattain laajaan turvallisuuskäsit-
teeseen liittyvä ennakointi- ja tutkimustyö, on Totalförsvarets forskningsinsti-
tut.

Valtiovarainministeriö valmistelee talouspolitiikan pohjaksi pitkän aikavälin 
selvityksiä (Långtidsutredningen). Viimeisin näistä keskittyy hyvinvointijärjes-
telmän rahoituksen kysymyksiin. 

ruotsin tämän hetken merkittävin tulevaisuuden yhteiskuntahaasteiden poh-
dintaan keskittyvä selvitystyö on nk. Ansvarskommittén. Parlamentaarisella 
komitealla on tehtävänä selvittää nykyisen yhteiskuntamallin mahdollisuuksia 
selvitä tulevaisuuden hyvinvointihaasteista. Komitean on määrä jättää loppu-
mietintönsä helmikuussa 2007. 
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Institutet för framtidsstudier on vuonna �987 perustettu itsenäinen rahasto, 
jonka päätehtävänä on tehdä monitieteellistä tulevaisuuden tutkimusta. 
rahastoa johtaa ruotsin hallituksen asettama yhdeksänhenkinen elin, jonka 
kokoonpanoon ei kuulu varsinaisia hallitusedustajia. Instituutti ei ole viran-
omainen, jonka budjettiin hallitus voisi toimintavuoden varrella vaikuttaa tai 
jolle se voisi määrätä tehtäviä, vaan osittain valtion tuella vaikuttava itsenäi-
nen rahasto.

Institutet för framtidsstudier pyrkii tutkimaan kysymyksiä, joihin departemen-
tit ja viranomaiset eivät tartu. Instituutti pyrkii toiminnassaan ”perspektiivin 
muuttamiseen” pois hallituksen asettamista teemoista. Sillä on epäsuora mer-
kitys myös hallitustahon ennakkotiedon ja tulevaisuuden selvittämistyössä. 
Instituuttia esimerkiksi kuullaan aika ajoin hallituksen selvitysten tiimoilta. 
Instituutti julkaisee Framtider-lehteä

Statistiska centralbyrån (SCB) työn merkitys on keskeinen kaikelle sekä hallitus-
tahoilla että tutkimusmaailmassa ruotsissa tapahtuvalle ennakointityölle. SCB:
llä on huomattava määrä omaa tutkimushenkilöstöä.

Saksa Eri ministeriöt teettävät Saksassa ennakointeja omaan käyttöönsä. Työ on kui-
tenkin hajanaista. Osavaltioidenkin välillä on suuria eroja (esim. koulutuskysy-
mykset ovat osavaltioiden toimivallassa). Toimintaa ei koordinoida hallituksen 
tasolla eikä yleensä yksittäisissä ministeriöissäkään, ja ennen muuta kukaan ei 
valvo ennakoinnin tulosten soveltamista tai mahdollisten suositusten toimeen-
panoa.

Saksan hallinnossa on yleistä nimittää erilaisia neuvonantoelimiä sekä pitää 
teemakohtaisia maan sisäisiä ”huippukokouksia”. Näiden työssä tulevaisuuso-
rientaatio on vahvistunut. Edellisellä ja nykyisellä liittokanslerilla on neuvonan-
toryhmä innovaatiopolitiikassa. 

Slovakia Ei koordinoituja eikä vakiintuneita menettelyjä. Think tankeja käytetään.

Slovenia Keskeinen dokumentti Slovenian tulevaisuustyössä on hallituksen tulevaisuus-
strategia (Slovenian Development Strategy) jonka kokoajana on ollut maan 
makropoliittinen instituutti (valtion taloudellinen tutkimuskeskus). Strategian 
painopiste on yhteiskuntataloudellinen vaikkakin myös muut ulottuvuudet mai-
nitaan. Parlamentti, kansalaisyhteiskunta ja muut toimijat ovat suunnitelmassa 
vastaanottajan asemassa. Parlamentilla on vähäinen rooli tulevaisuuspohdin-
noissa.

Sveitsi Tulevaisuuden ennakointi poliittisessa päätöksenteossa on Sveitsissä tiiviisti 
yhteydessä liittohallituksen hallitusohjelman suunnitteluun. Hallitusohjelmaa 
pidemmän aikavälin tulevaisuusselvityksiä ei tehdä. Suunnittelu tapahtuu lin-
jalla poliittinen taso – virkamiehet, eli ulkopuolisia tahoja ja asiantuntijoita ei 
käytetä.
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Tanska Ei ole käytössä institutionalisoitua ja koordinoitua menettelyä ennakkotiedon 
käytössä hallituksen päätöksenteossa. Sen sijaan ennakointielementti on usein 
hyvin keskeinen elementti ad hoc -pohjalta tehtävissä hallituksen päätöksente-
koa pohjustavissa erityyppisissä selvityksissä.  

Viime aikoina Tanskan kaikkia keskeisiä uudistuksia on pohjustettu laajapohjai-
silla eri yhteiskuntasektoreiden edustajista kootun työryhmän/komission laati-
milla selvityksillä. Näissä selvityksissä tulevaisuuden skenaarioiden esittäminen 
ja eri ratkaisuvaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen ovat olleet keskeinen 
tekijä poliittisessa päätöksentekoprosessissa ja hallituksen pyrkimyksissä vai-
kuttaa yleiseen mielipiteeseen, luoda suurempaa tietoisuutta yhteiskunnan 
tulevaisuuden haasteista ja valmistaa yhteiskuntaa hallituksen suunnittelemiin 
toimenpiteisiin näiden haasteiden kohtaamiseksi.

Tätä toimintamallia on viime aikoina käytetty mm. kuntauudistuksen valmiste-
luissa, jossa se oli varsin ratkaiseva elementti reformin läpiviemiseksi. Samaa 
konseptia on käytetty myös ikääntyvän väestön seurauksia koskevassa analyy-
sissä ja siihen liittyviä hyvinvointiuudistuksia koskevassa valmistelussa.  Lisäksi 
globalisaation kohtaamista koskevaa toimenpideohjelmaa voidaan pitää 
hyvänä esimerkkinä prosessista, jossa ennakointitiedon käyttö on ollut hyvin 
keskeisessä asemassa.

Teknologianeuvosto (Teknologirådet) on parlamentin perustama riippumaton 
elin. Sen tehtävänä on edistää keskustelua teknologista, tehdä teknologian  
arviointeja ja toimia parlamentin ja hallituksen neuvonantajana. Kansankäräjät 
ja hallitus siis käyttävät sitä apuvälineenä selvityksien tekemisessä. Mahdolli-
sesti sen rooli on viime vuosina hiukan vähentynyt, koska on perustettu muita 
vastaavia elimiä ml. globalisaationeuvosto ja innovaationeuvosto. Jälkimmäiset 
saavat kaiken huomion myös mediassa, jossa teknologianeuvosto näkyy vain 
harvoin. Käytännössä se on kuitenkin edelleen keskeinen väline päätöksen-
teossa. 

Tšekki Hallituksen tasolla strategista työtä harjoitetaan mm. Lissabonin strategian tii-
moilla. 

Unkari Ei koordinoitua pitkän aikavälin tiedon hyödyntämistä.

Pääministerin kansliassa on Kansallisen kehityksen toimisto, jossa pääpaino 
on poliittisten linjausten tukemisessa. Se koordinoi myös sektoriministeriöiden 
suunnittelu- ja tutkimustyötä. Sillä on kumppanuuksia yliopistojen ja tutkimus-
laitosten sekä Unkarin tiedeakatemian kanssa.

Pääministerin toimiston alaisuudessa toimii strateginen tutkimuslaitos, jossa 
tehdään jonkin verran tulevaisuustyötä.  Hallitusvaihdoksen myötä tämä mah-
dollisesti lakkautetaan, sillä pääministerin kanslian alle ollaan perustamassa 
kansallista reformikomiteaa, jonka vastuulle tulee mm. strateginen suunnit-
telu.
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Viro Viron parlamentin ennakointiin keskittynyt osasto (Department of Economic 
and Social Information DESI) on  lainvalmistelun keskeisin tutkimusten ja tie-
don tuottaja. 

Virossa ennakoinnista on säädetty laissa, erityisesti taloudellisia, sosiaalisia ja 
hallinnollisia vaikutuksia tulee arvioida lainsäädäntöprosessissa.

Ministerit voivat teettää ministeriön budjetista omia tutkimuksia ennen lakiesi-
tyksen viemistä parlamenttiin (DESI tekee arvioita parlamenttia varten).

Tutkimusaloiteen tekee päätöksentekijä, ts. ministeri tai parlamentin jäsen.

Ennakoinnista käytävä keskustelu riippuu ministerin tai parlamentin halukkuu-
desta käydä julkista keskustelua. Tutkimukset julkaistaan aina internetissä.

Virolaiset ovat suhteellisen tyytyväisiä  järjestelmäänsä. Ongelmana nähdään 
se, että tutkimukset eivä aina ole kovin syvällisiä.

Yhdysvallat Yhdysvaltain hallinto on laaja kokonaisuus, jonka puitteissa tapahtuu hyvin 
monipuolista pitkän aikavälin ennakointityötä. Liittovaltion ennakointiproses-
sit ovat pääosin hallinnonaloittain eriytyneitä. Sektoripäätöksentekoon liittyvän 
ennakointityön osalta esimerkkeinä ovat ympäristöministeriön, terveysministe-
riön, liikenneministeriön, puolustusministeriön, Valkoisen talon talousneuvon-
antajien (CEA), ulkoministeriön, energiaministeriön, rannikkovartioston ja ase-
voimien työ. 

Yksityissektorin ja think tank -yhteisöjen laaja ennakointityö on keskeisessä 
asemassa, koska ne toimivat usein myös julkisten ennakointihankkeiden kon-
sultteina (esim. Toffler Associates ja rand Corporation).

Esimerkkejä ennakoinneista, joiden näkökulma on horisontaalinen ja jotka pal-
velevat liittovaltion poliittista johtoa (presidentin hallinto, kongressi): 

- Kansallisen tiedusteluneuvoston (National Intelligence Council, NIC) joh-
dolla tuotettu tulevaisuusselvitys, joka arvioi laajasti globaalin kehityksen 
ja turvallisuuden haasteita. Sen tulevaisuustyö on jatkuva työskentelytapa, 
johon osallistuu laajeneva joukko tutkimus- ja yritysmaailman sekä kan-
salaisyhteiskunnan edustajia. Uusin selvitys sisältää neljä skenaariota ja 
arvion niiden politiikkarelevanssista. 

- Kongressia palvelevan tilin- ja hallinnontarkastusviraston (US Government 
Accountability Office, GAO) laatima raportti, joka keskittyy julkisen talou-
den tulevaisuushaasteisiin. GAO:n ennakointiprosessi ei ole vakiintunut.

Tiedusteluneuvoston globaalisti verkottunut valmisteluprosessi antaa hyvän 
kuvan Yhdysvaltain ennakointi- ja tiedustelutyöhön käytettävissä olevista 
resursseista. Toisaalta kongressin tilin- ja hallinnontarkastusviraston tulevai-
suusraportti on hyvä esimerkki siitä, että ennakointiin liittyy myös tarvittavien 
uudistusten poliittisen toteutettavuuden arviointia ja muutosjohtamiseen liitty-
viä ehdotuksia.
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Kuulemisiin osallistuneet kansanedustajat ja asiantuntijat

Kansanedustajat

 Kansanedustaja Jouni Backman
 Kansanedustaja Hanna-Leena Hemming
 Kansanedustaja Kyösti Karjula
 Kansanedustaja Jyrki Katainen
 Kansanedustaja Rauno Kettunen
 Kansanedustaja Kalevi Olin
 Kansanedustaja Esko Juhani Tennilä
 Kansanedustaja Astrid Thors
 Kansanedustaja Kari Uotila

Asiantuntijat

 Tutkija Santtu von Bruun, Suomen Kuntaliitto
 Dosentti, johtava tutkija Sirkka Heinonen, VTT
 Toimitusjohtaja Mari Hjelt, Gaia Group Oy
 Ylijohtaja Reino Hjerppe, VATT
 Arviointi- ja kehittämistoimen johtaja Paavo Löppönen, Suomen akatemia
 Koulutuskeskuksen johtaja Markku Markkula, TKK Dipoli
 Johtaja Erkki Ormala, Nokia
 Valtiosihteeri Raimo Sailas, VM
 Professori Ahti Salo, Teknillinen korkeakoulu
 Neuvotteleva virkamies Seppo Tiihonen, VM
 Johtaja Hannu Uusitalo, Eläketurvakeskus
 Professori, VTT, dosentti Markku Wilenius, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
 Toimitusjohtaja Pekka Ylä-Anttila, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Oy
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