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Jenna Lähdemäki

- Ennakointi- ja strategiatiimin 
asiantuntija, Sitra

–Kestävä koulutus

–Seuraava erä -visiotyö

- Valtiotieteiden maisteri, 
hallinnon ja organisaatioiden 
tutkimus, Helsingin yliopisto

- Kirjallisuuden ystävä



Suomi menestyy 
kestävän hyvinvoinnin
edelläkävijänä.

V I S I O



Sitran visio: 

Suomi menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä

Kestävä hyvinvointi on hyvän elämän 

tavoittelua maapallon kantokyvyn 

mahdollistamissa rajoissa. Se tarkoittaa, 

että

• hyvinvointiin tartutaan 

kokonaisvaltaisesti ja

• maapallon kantokykyyn sopeudutaan.

Tulevaisuuden yhteiskunnan
rakennuspuita ovat: 

• Yksilöille ja yhteisöille lisää 

vaikutusmahdollisuuksia.

• Talous uudistavaksi ja yhteisölliseksi.

• Osaamista monimutkaiseen 

maailmaan.

• Hallinto osallistavaksi ja 

uudistumiskykyiseksi.



Lahja Suomelle

Eduskunta perusti Sitran 

lahjaksi 50-vuotiaalle 

itsenäiselle Suomelle.

Tehtäväksi julkiselle

tulevaisuustalolle annettiin 

huomisen menestyvän 

Suomen rakentaminen.

Vuosi oli 1967.

Erkki Laitila, HS/Lehtikuva 1967



5 tärkeää Sitrasta

1. Eduskunnan lahja 50-vuotiaalle Suomelle.

2. Riippumaton tulevaisuustalo: ennakoija, 
herättelijä, visionääri, kehittäjä, kokeilija, 
yhteistyökumppani, kouluttaja ja verkottaja.

3. Toiminta rahoitetaan peruspääoman ja 
sijoitusten tuotoilla.

4. Visiona Suomi, joka menestyy kestävän
hyvinvoinnin edelläkävijänä.

5. Vision alla kolme teemaa, 7 avainaluetta ja 
kymmeniä hankkeita.

+1 erittäin tärkeä

Tulevaisuustyö on 

yhteistyötä!



Pohjoismaisen hyvinvointimallin Seuraava erä?

seuraavaera.fi
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#uusijuoni



1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi



”Jos hän olisi vähän isompi, ajatteli isoäiti, 
mieluimmin aika paljonkin isompi, olisin voinut 
kertoa hänelle, että minä kyllä ymmärrän miten 
kauheaa se on. Joutua päätä pahkaa keskelle lujaa 
yhtenäistä joukkoa, ihmisiä jotka ovat aina 
asuneet yhdessä ja omistamistottumuksin 
liikkuneet toistensa ympärillä, kulkeneet maalla 
jonka he tuntevat ja osaavat ja tietävät. Ja 
pieninkin uhka heidän tottumuksiaan vastaan 
tekee heistä vain entistä lujemmin yhteenkuuluvia 
ja varmempia.” (Tove Jansson: Kesäkirja) 



2. Maapallon kantokykyyn sopeutuminen



3. Talouden 

uudistuminen ja 

yhteisöllisyys

"Kun raha vapautui, satuin 
olemaan häkin suulla. Raha 
tuli ulos pelokkaana, se ei 
ollut aiemmin liikkunut 
vapaasti tässä maassa. 
Minulla oli taskussani 
keksejä, joilla houkuttelin sen 
tekemään yksinkertaisia 
temppuja. Olin ensimmäisiä, 
jotka uskalsivat kesyttää 
rahan ja kotouttaa sen osaksi 
villiä pohjolaa."



4. Yksilöiden ja 

yhteisöjen 

vaikutusmahdollisuudet

”Halusin ihmisten pitävän 
minusta, mutta en tiennyt 
millaisista asioista minun tulisi 
puhua heidän kanssaan, jotta 
se tapahtuisi. En tiennyt, mistä 
muut työntekijät keskustelivat 
keskenään, joten olin pitkään 
hiljaa enkä puhunut asioistani 
juuri kenellekään , vaan tein 
sitä mitä esimieheni käski.”



5. Osaaminen 

monimutkaisessa 

maailmassa

”Aloin vasta käsittää miten 
vähän tiesin: lähteestä ja toisista 
teemestareista, salaisten liittojen 
ja lahjusten vieraista laeista ja 
uhanalaisesta tasapainosta, 
joiden mukaan olimme eläneet, 
koko tummasta aikuisten 
maailmasta, joka levisi kuin 
valoton erämaa joka suuntaan 
ympärilläni ja häipyi 
horisonttiin.”



6. Hallinnon 

osallistavuus ja 

uudistuminen 

”Kotihoidon, sosiaalityöntekijä 
korjaa. Minun pitäisi jo muistaa 
mitä eroa on kotihoidolla, 
kotipalvelulla, kotituen palveluilla ja 
kotisairaanhoidolla, mikä on 
terveyskeskus ja mikä terveysasema, 
millaista apua täältä voi saada ja 
mikä taas kuului sosiaalivirastolle, 
mitkä ovat kotihoitoyksikön 
palvelutoimintovalikon tuotteiden 
toimittamisen edellytykset.”



”Dialogi on kollegiaalisuutta, 
keskustelukumppanin 
arvostamista ja yhdessä 
ajattelua.”



Uusi juoni –lukupiiri 

Missä: Kirjastoissa

Milloin: Arki-iltoina klo 17.30-19.00

Miten valita kirjat: Alle 300 sivuisia, valittua teemaa 
jollain tavalla kuvaavia

Resurssit: Lyhyen alustuksen pitävä kollega tai tuttu, 
lukupiirin vetäjän aika, viinirypäleitä ja karkkia

Kenelle suunnattu: Kaikille kirjallisuudesta ja 
yhteiskunnallisesta keskustelusta kiinnostuneille

Missä mainostettiin: Sitran verkkosivuilla, Twitterissä, 
Facebookissa, Kirjallisuuden ystävät –facebook ryhmässä



Lukupiirin kulku

Osallistujien lukumäärä: n. 10

Tutustumiskierros: Lempikirjani 

Kierros 1: Päällimmäinen ajatus lukukokemuksesta

Alustus: 10 min käsiteltävästä teemasta ja kestävästä 
hyvinvoinnista

Kierros 2: Keskustelua kirjasta ja sen linkeistä 
käsiteltävään teemaan



Haluaisitko sinä käydä 
yhteiskunnallista 
tulevaisuuskeskustelua?

Perusta Uusi juoni –lukupiiri.  



sitra.fi |  seuraavaerä.fi

@sitrafund

https://www.instagram.com/sitrafund/
https://www.linkedin.com/company/sitra
https://www.youtube.com/user/sitrafund
http://www.slideshare.net/SitraFund

