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Tulevaisuusajattelun peruslähtökohdat 
 
 

• Tulevaisuus ei ole ennustettavissa 
• Tulevaisuus ei ole ennaltamäärätty 
• Vaikutamme tulevaisuuteen valinnoillamme ja 

teoillamme 



Asenteemme tulevaisuuteen 

• Passiivinen > virran vietävänä strategia 
• Reaktiivinen eli sopeutuva > sopeutumista 

painottavat strategiat 
• Pre-aktiivinen eli ennakoiva > ennaltaehkäisevät 

strategiat 
• Proaktiivinen eli luova > innovatiivisuus ja monet 

mahdollisuudet strategian pohjana 
 

(Michel Godet 2001) 
 

 



Luontoon liittyvään hyvinvointiliiketoimintaan 
vaikuttavia trendejä 

Vahvistavat tällä hetkellä kysyntää: 
• Virtuaalisuuden kasvun vastareaktiona kaipuu aistein 

koettavaan fyysiseen kokemukseen  
• Yhdessä jaettujen kokemusten nälkä 
 - esim. seating = social + eating 
• Erilaisten valmennuspalvelujen kysynnän kasvu 
 
Sekä haasteita että mahdollisuuksia: 
• Julkisen ja yksityisen talouden kehitys 
• Demografia > esim. sinkkutalouksien määrän jatkuva 

kasvu 
 
Lisälukemista: Richard Watson 2010. Future Files. London: Nicholas Brealey Publishing. 



Uusia liiketoimintakonsepteja uusilla 
 yhdistelmillä 

 
                         TEKNOLOGIA 
 
LUONTO  +      AISTIKOKEMUKSET 
 
                         SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS 
 



Uni ja nukkuminen  

Erilaiset nukkumiseen liittyvät ongelmat yleisiä eri 
ikäryhmissä > unipalveluille kysyntää 

 
 Jo nyt tarjolla mm. päiväunet osana 

kokousohjelmatarjontaa 
Erilaiset unta analysoivat mobiiliapplikaatiot, 

esim. suomalainen Beddit 
 
Millaisia luontoa hyödyntäviä unipalveluja 
lähitulevaisuudessa tarjotaan?  

 

 



Vesi – Blue Space 

• Erilaisia vesielementtiä hyödyntäviä palveluja, 
esim. rentoutuskellunta luonto-olosuhteissa 
(mm. Lieksa, Tampere) 

• Amerikassa järjestö, joka edistää lasten ja 
vanhempien yhdessä tekemistä: onkimista, 
http://www.fishingsfuture.org/ 

• Millaisia onkimispalveluja Suomessa on tarjolla 
satunnaiselle onkijalle? 

http://www.fishingsfuture.org/


Luonto ja taide 

• Erilaiset luontoa ja eri taidemuotoja yhdistävät 
palvelut lisääntyvät 

• Esim. kivipatsaiden rakentamistapahtuma 
joessa: Patapsco River Rock Building event, 
Ellicott City, USA 

• Ylä-Kainuun Tarinakartasto -hanke yhdistää 
suullisen perinteen, GPS-kartan ja luonnossa 
liikkumisen 

Ylä-Kainuun 
Tarinakartasto-hanke 



Luonto ja taide 

• Japanin Tokiossa paljon ns. kissakahviloita, 
joissa kissat osa kahvilan toimintaa, esim. 
Mellow Cafe 

• Millaisia palveluja Suomessa on tarjolla lapsille, 
jotka haluaisivat hoivata lemmikkieläintä, mutta 
joiden kotiin ei lemmikkiä jonkun 
perheenjäsenen allergian vuoksi voi ottaa? 



 
Luonnon hyvinvointivaikutusten 

äärelle hakeutuu se, jolla on suhde 
luontoon. 

Tulevaisuuden luontosuhdetta 
rakennetaan tänään!  
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