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Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät –hanke 
(27.7.20-31.8.2022)

• Hankkeen tarkoituksena on 
• kartoittaa 15-25-vuotiaiden nuorten käsityksiä Pohjois-Savosta, sen tulevaisuudesta ja kehittämisestä.
• pyrkiä tunnistamaan ja kehittämään nuorten kanssa matalankynnyksen toimintoja nuorten äänen esille 

saamiseksi. 
• edistää nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukea alueen vetovoimaisuuden 

parantamista siten, että Pohjois-Savo pystyisi paremmin vastaamaan nuorten tarpeita ja odotuksia.
• pyrkiä tunnistamaan ja kehittämään nuorten kanssa matalankynnyksen toimintoja nuorten äänen esille 

saamiseksi. 
• laatia toimintasuunnitelma, millä vastataan nuorten muutostarpeisiin ja tukea muutoksen toteutumista
• tukea tulevan maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintaedellytyksiä

• Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Pohjois-Savon kehittämisrahasto.

• Lisätietoa hankkeesta hankkeen nettisivuilla (foresavo.fi/nuorisohanke-info/) ja projektipäällikkö Heta 
Santamäeltä (044 714 2630, heta.santamaki (at) pohjois-savo.fi)

https://foresavo.fi/nuorisohanke-info/


25.4.2022  - Annika Remes

Mikä on Futures Platform tulevaisuus työkalu?

• Futures Platform on kansainvälinen, laajasti tulevaisuudentutkijoiden käytössä oleva työkalu 
tulevaisuuden trendien/ilmiöiden ennustamiseen. Työkalu sisältää taustalla tietokannan, joka 
sisältää runsaasti kansainvälisten tutkijoiden ympäri maailmaa ajantasaisesti tallentamaa tietoa 
tulevaisuuden mahdollisista trendeistä/ilmiöistä. Sen avulla on tarkoitus kerätä tietoa, mitkä ilmiöt 
(eli tulevaisuuden trendit) ovat tärkeitä/merkityksellisiä tulevaisuudessanne. Kartan pohjalle valitaan 
tietokannasta runsaasti erilaisia ilmiöitä, joita voi äänestää. Äänestyksen tulokset ovat anonyymejä, 
joten ketään yksittäistä vastaajaa ei ole mahdollista tunnistaa tulosten perusteella. 

• Äänestyksen tuloksista tehty yhteenveto on ennustus, sillä tulevaisuudesta kukaan ei voi olla täysin 
varma. Varmaa on kuitenkin se, että jos 20 v sitten meiltä olisi kysytty some-ilmiöistä, Youtubesta, 
sähköautoista – me olisimme varmaankin pitäneet niitä aika futuristisina ideoina. Nyt ne ovat 
arkipäivää. 

• Futures Platform | All-in-one platform for actionable foresight

https://www.futuresplatform.com/
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Nuorten Pohjois-Savo 2040/oppilaitokset -kartta

• Nuorten Pohjois-Savo 2040/oppilaitokset karttaan vastasi 60 Kallaveden lukion opiskelijaa 
osana maantiedon kurssia 8.2.-16.2.2022 välisenä aikana.

• Työkalua tarjottiin helmikuun kokeilun jälkeen myös muualle Pohjois-Savon lukioihin ja 
ammattikouluihin, mutta kiinnostuneita ei löydetty.

• Nuoria ohjeistettiin äänestämään jokaisesta sektorista 3-4 ilmiötä, jotka he kokivat/arvelivat 
mielestään olennaisiksi tulevaisuuden kannalta.

• Tuloksissa kannattaa ottaa huomioon se, että vastanneet olivat ensimmäisen vuoden lukio-
opiskelijoita, joilla ei välttämättä ollut riittävää taustatietoa tai sanavarastoa kaikkiin 
termeihin ja niiden ymmärtämiseen. Saman huomion nosti esiin myös ryhmän opettaja. 

• Huomioitavaa on myös, että kartan vastaamisen aikaan muun muassa koronapandemia oli 
kestänyt jo noin 2 vuotta, inflaatio ei ollut kiihtynyt vielä voimakkaasti ja Ukrainan sota ei 
ollut alkanut, mitkä vaikuttanevat vastauksiin. 
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Seuraavassa diassa on kartta, millaisena opiskelijat sen näkivät ja millaiseksi se muodostui äänestyksen 
jälkeen. Äänestäminen tapahtui klikkaamalla kyseistä palloa ja laittamalla sille äänen ylös (merkittävä 
ilmiö) tai alas (ei-merkittävä ilmiö). Kartan tulkitsemista helpottavat seuraavat ohjeet:

• Vihreät pallot kuvaavat suurella todennäköisyydellä vahvistuvia ilmiöitä. Ne voivat olla esimerkiksi uusia 
merkitystään lisääviä ja yleistyviä palveluita, teknologioita, käytäntöjä tai trendejä.

• Harmaat pallot ovat kehityksen heikkoja signaaleja. Ne ovat usein irrallisia yksittäistapausten kuvauksia tai 
havaintoja ajassamme tapahtuvasta muutoksesta. Heikot signaalit kuvaavat asioita, joita jotkut havainnoitsijat 
pitävät tärkeinä merkkeinä jonkin uuden syntymisestä, mutta jotka toiset taas jättävät täysin huomiotta.

• Siniset pallot kuvaavat suurella todennäköisyydellä heikkeneviä ilmiöitä. Ne voivat olla esimerkiksi palveluita, 
käytäntöjä, trendejä ja teknologioita, joiden vaikutus tai laajuus on tällä hetkellä vielä merkittävä, mutta sen 
uskotaan tulevaisuudessa vähenevän.

• Punaiset pallot ovat kehityksen villejä kortteja. Nämä suuren vaikutuksen mutta pienen todennäköisyyden ilmiöt 
ovat melko epätodennäköisiä kehityskulkuja tapahtuvaksi juuri siinä muodossa, jossa ne on kirjoitettu, mutta 
missään tapauksessa ne eivät myöskään ole mahdottomia (toteutumisen todennäköisyys esitetyssä muodossa on 5–
30 %). Voidaan sanoa, että suuri osa villeistä korteista toteutuu jossain lopulta muodossa, mutta toteutumisen 
ajankohta vain on kauempana tulevaisuudessa.
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Nuorten TOP 10

1. Covid 19 ja ilmansaasteet (yhteiskunta ja ympäristö)
2. Covid 19 (terveys ja hyvinvointi)
3. Datan kulutus (palvelut ja kulutus)
4. Vapaa-ajan arvostus (kulttuuri ja arvot)
5. 6G-verkko (yhteiskunta ja ympäristö)
6. Hyvinvointi kaikille (kulttuuri ja arvot)
7. Koko elämä sisätiloissa (eläminen ja asuminen) 
8. Johtajuuden kriisi (yhteiskunta ja ympäristö)
9. Maailman väestönkasvu (terveys  ja hyvinvointi)
10. Sota öljyn hinnasta (yhteiskunta ja ympäristö)

(11. Älykoti (eläminen ja asuminen) )
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TOP 10 äänestetyt
• Eniten nuoret äänestivät yhteiskunnan ja ympäristön kategorioita, jotka koettiin vahvistuviksi. Päällimmäisenä oli 

selkeästi mielessä Covid19-pandemia ja sen vaikutukset esimerkiksi kolmantena olleeseen datan kulutukseen. 

Terveys ja hyvinvointi sekä kulttuuri ja arvot olivat toiseksi eniten ääniä saaneet kategoriat. 

• Datan kulutus oli äänestetty sijalle kolme. Tähän voinee vaikuttaa maailmanlaajuinen pandemia, ja datan 
kulutuksen lisääntyminen kotonaolon myötä. Suoratoistojen ja pilvipalvelujen suosion kasvu on varmasti 
nähtävillä myös nuorten elämässä, jotka ovat joutuneet keksimään vaihtoehtoisia tapoja käyttää aikaa 
pandemian aikana.

• Neljäntenä tullut vapaa-ajan arvostus näkyy myös nuorten keskuudessa. Vapaa-ajan arvostus ja datan kulutus 
vaikuttavat mahdollisesti myös yhdessä, sillä moni nuori käyttää vapaa-aikaansa esimerkiksi käyttäen sosiaalista 
mediaa tai suoratoistopalveluita. 6G-verkko äänestettiin viidenneksi, mutta tämä nähtiin vasta tulevaisuuden 
ilmiönä. 

• Huomioitavaa on, että työ ja koulutus -sektorista ei oltu äänestetty TOP 10:en mitään, mikä voi kieliä siitä, että 
näitä ei nähdä tärkeinä ja vaikuttavina asioina ainakaan tässä hetkessä. Suurin osa äänestetyistä nähtiin 
vahvistuviksi ilmiöiksi, ja vain yksi kymmenestä eniten äänestetyistä oli villi kortti, ja se oli hyvinvointi kaikille. 
Tämän vaikutus nähtiin suurena mutta pienen todennäköisyyden tapahtumana lähitulevaisuudessa. 
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TOP 5 -arvioidut
• Nuoret saivat arvioida teemoja aikajanalla siten, milloin 

näkisivät asian toteutuvan. Lisäksi he arvioivat, onko 

asian vaikutus uhka vai mahdollisuus. Näistä arvioinneista 

muodostui nelikenttä. 

• Nuoret arvioivat suurimman osan asioista 

”kehitettäväksi” ja ”seurattaviksi” pidemmän ajan 

kuluessa. Uhkia ja mahdollisuuksia nähtiin lähes yhtä 

paljon, mutta TOP 5:ssä suurin osa asioista nähtiin 

mahdollisuutena tulevaisuudessa.

• ”Akuutteja uhkia” nähtiin myös jonkin verran jo 

lähitulevaisuudessa, kuten maailman väestön kasvu ja 

vetäytyminen todellisuudesta. Myös covid-19 pandemia 

nähtiin edelleen uhkana lähitulevaisuudessa. Muita 

tulevaisuuden uhkia ja seurattavia asioita lähempänä 

2040-lukua oli syrjäytyminen, nälänhätä ja nationalismi. 

• TOP 5:en pääsivät sosiaaliset pisteytysjärjestelmät, joka 

oli villinä korttina, eli jonka toteutuminen olisi iso 

mullistus ja uhka, mutta jonka toteutuminen on hyvin 

epätodennäköistä. 
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Nuorten Pohjois-Savo 2040/oppilaitokset

Sektorit

• Palvelut ja kulutus (Dia 11)

• Yhteiskunta ja ympäristö (Dia 17)

• Kulttuuri ja arvot (Dia 25) 

• Terveys ja hyvinvointi (Dia 31)

• Eläminen ja asuminen (Dia 37)

• Työ ja koulutus (Dia 43) 

Seuraavat diat ovat suoraan yhteenvedosta Futures Platform-
työkalusta. Selitykset kaikista kartan aiheista ja trendeistä ovat 
työkalun, ja tässäkin täytyy ottaa huomioon aika, jona selitykset 
on tehty eli mm. ennen Ukrainan sotaa ja pandemian keskellä. 
Osa otsikoista on numeroitu ja laitettu punaisella, jolloin TOP 
10:en äänestettyjen aiheiden seuraaminen on helpompaa.

Viimeisissä dioissa on nähtävillä, kuinka paljon ääniä kukin 
kartan ilmiö sai nuorilta.
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SEKTORI

Palvelut ja kulutus
2020-luvun alkupuoli

Alustatalous pysyy myös lähitulevaisuudessa erityisen voimakkaana palveluliiketoiminnan malleja muokkaavana ajurina. Se purkaa varsin nopeassa tahdissa monia 
olemassa olevia palveluiden tuottamisen ja toimittamisen arvoketjuja ja samalla yhdistää alan perinteisiä toimijoita osaksi kuluttaja-tuottajien verkostoja. 
Alustatalouden mahdollistama jakamistalous tuo markkinoille jatkuvasti kokonaan uudentyyppisiä liiketoimintamalleja, jotka vähentävät jossain määrin perinteisen 
liiketoiminnan kannattavuutta mutta tarjoavat toisaalta parempaa näkyvyyttä, vahvoja yhteistyöverkostoja sekä mahdollisuuden saavuttaa skaalautumisen etuja.

2020-luvun loppupuoli

Asiakkaiden odotukset palveluiden räätälöitävyydestä, yksilöllisyydestä sekä automaation ja älykkyyden nivoutumisesta palveluun kasvavat jatkuvasti. Yhä useammat 
palveluiden tarjoajat liittyvät osiksi suurempia alliansseja ja bisnesekosysteemejä, joista kehittyy parhaissa tapauksissa vaiheittain kokonaan uusia liiketoiminta-alueita. 
Tästä hyviä esimerkkejä ovat matkustajatalous ja koteihin tarjottavat kokonaisvaltaiset palvelupaketit. Näissä pohjana on älykäs alusta, joka tarjoaa saavutettavuuden, 
helppouden ja luottamuksen ja jolle useat yksityiset palveluntarjoajat tuovat oman palvelunsa.

2030-luku ja sen jälkeen

Pidemmällä aikavälillä asiakkaiden odotukset palveluiden räätälöitävyydestä, yksilöllisyydestä sekä automaation ja älykkyyden nivoutumisesta palveluun muuttuvat 
monin paikoin oletusarvoksi. Konseptin toimivuus, joka tarkoittaa yhä useammin kykyä tarjota asiakkaalle heti sitä mitä hän ei ehkä ole vielä itsekään osannut pyytää, 
jakaa nopeasti palveluntarjoajia voittajiin ja putoajiin. Palveluntarjoajat kilpailevat yhä näyttävämmin huomiosta, ja ne pyrkivät erottautumaan toisistaan ja 
koukuttamaan asiakkaan pelillisillä ja eri aisteja stimuloivilla keinoilla.
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SEKTORIN SISÄLTÖ

Palvelut ja kulutus
3. Datan kulutus
Strengthening 2020-2023

Ajankohta: 2020

Koronavirusepidemia on aiheuttanut piikin 
datankulutuksessa. Koska suoratoiston ja 
pilvipalvelujen suosio oli jo muutenkin kasvussa, 
datankulutus tulee nousemaan ennennäkemättömille 
tasoille myös pandemian jälkeen. Datankäytön 
räjähdysmäinen kasvu saattaa asettaa 
datainfrastruktuurin valtavan paineen alle ja häiritä 
sen toimintaa pitkällä aikavälillä.

Monikanavainen shoppailu
Strengthening 2020-2023

Ajankohta: 2022

Internet, sosiaalinen media ja mobiiliteknologiat ovat 
muuttaneet jo huomattavalla tavalla ihmisten 
ostokäyttäytymistä. Asiakkaat haluavat harkita ja 
tehdä ostoksia helposti sekä heille sopivana aikana ja 
sopivassa paikassa. Paineet vastata uusiin 
asiakasvaatimuksiin kiristyvät ja luovat suuria 
muutoshaasteista toimijoille, jotka ovat vahvasti 
keskittyneet pelkästään perinteisiin myynti- ja 
palvelukanaviin.

Kolmannen sektorin nousu palveluissa
Strengthening 2024-2028

Ajankohta: 2022

Kolmas sektori nousee yhä merkittävämmäksi sosiaali-
ja terveyspalveluiden tuottajaksi useimmissa maissa, 
mutta erityisesti hyvinvointivaltioissa, joissa on 
varakkaita yleishyödyllisiä säätiöitä. Taustalla 
kehityksessä ovat sekä palvelujen kasvava tarve että 
julkisen sektorin pienenevät resurssit.
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SEKTORIN SISÄLTÖ

Palvelut ja kulutus
Lähimatkailu
Wild card 2020-2023

Ajankohta: 2024

Turismi ja työmatkaliikenne ovat kärsineet 
huomattavasta matkailijakadosta karanteenien ja 
matkustusrajoitusten vuoksi. Jatkossa tätä kehitystä 
saattavat edelleen kiihdyttää yleisesti heikkenevä 
taloustilanne, lentojen kallistuminen, yleinen 
tietoisuus tautiriskeistä, ekologiset kysymykset, uusi 
kiinnostus lähi- ja luontomatkailua kohtaan sekä 
etätyön ja virtuaalimatkailun uudet mahdollisuudet. 
Jos uudet toimintamallit juurtuvat, on mahdollista, 
että massaturismi lentäen kääntyy jatkossa uudeksi 
lähi- ja luontomatkailun trendiksi.

Jakamistalous
Strengthening 2020-2023

Ajankohta: 2025

Jakamistaloudella viitataan tapoihin jakaa, vuokrata tai 
lainata hyödykkeitä omistamisen sijaan. Keskeisellä 
sijalla jakamistaloudessa ovat digitaaliset alustat, joilla 
hyödykkeiden omistajat ja niiden potentiaaliset 
käyttäjät voivat kohdata toisensa. Parhaimmillaan 
jakamistalous voi johtaa vajaakäyttöisten resurssien 
täyden potentiaalisen hyödyntämiseen.

Alustatalous
Strengthening 2020-2023

Ajankohta: 2025

Alustatalous viittaa erityisesti kuluttajille 
suunnattuihin palveluinnovaatioihin, jotka on 
rakennettu jonkin ulkoisen online-ekosysteemin 
päälle. Alustan päällä toimivasta palvelusta on 
mahdollista tehdä skaalautuva eli loputtomasti 
monistettava, mikä mahdollistaa markkinoinnissa 
onnistuvalle yritykselle valtavat kasvumahdollisuudet.
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SEKTORIN SISÄLTÖ

Palvelut ja kulutus
Kivijalkakauppojen myynti
Weakening 2024-2028

Ajankohta: 2025

Vähittäiskauppa on läpikäymässä syvää muutosta. 
Kivijalkakauppoja suljetaan, ja tuotteiden myynti 
siirtyy yhä vahvemmin verkkoon. Monikanavaisen 
shoppailun lisääntyessä kivijalkakaupat saattavat 
toimia yhä enemmän brändien näyteikkunoina. 
Myymälä tarjoaa elämyksiä ja mahdollisuuden 
tutustua fyysisiin tuotteisiin moniaistisesti, mutta 
ostaminen tapahtuu digitaalisia sovelluksia 
hyödyntäen.

Eristäytymistalous
Strengthening 2020-2023

Ajankohta: 2026

Eristäytymistaloudessa ihmiset matkustavat 
vähemmän ja suurin osa asioista on hoidettavissa 
kotoa käsin. Kasvokkaisen sosiaalisen kanssakäymisen 
ja matkustamisen vähentyminen pelon, pakon tai 
henkilökohtaisen valinnan vuoksi lisää 
teknologiavälitteisten kommunikaatiokanavien ja 
internet-palvelujen tarvetta. Etätyöinnovaatiot, 
suoratoistopalvelut ja verkon markkinapaikat 
menestyvät ja helpottavat ihmisten arkea. Pitkään 
jatkuvan eristäytymisen haittapuolina saattavat olla 
kuplautuminen ja epäluulo ulkopuolisia kohtaan.

Logistiikan uusi aika
Strengthening 2030-2040

Ajankohta: 2030

Tuotteiden valmistus ja niiden toimitus 
valmistuspaikalta kuluttajalle on muuttumassa ehkä 
enemmän kuin koskaan historiassa. Itse logistiikan 
ohella myös vähittäiskaupan rooli sekä välivarastojen, 
satamien, trukkien, rekkojen, konttilaivojen, 
konttinostureiden ja jopa konttien tarve saattaa 
vähentyä olennaisesti nykyisestä. Todennäköisin 
skenaario on, että dronet, autonomiset 
toimitusrobotit ja muut nousevat teknologiat 
nopeuttavat ja tehostavat logistiikkaa.
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SEKTORIN SISÄLTÖ

Palvelut ja kulutus
Lyhytikäiset vaatteet
Weakening 2025-2029

Ajankohta: 2031

Vuosituhannen vaihteen jälkeen pikamuodin 
lineaarinen ”kerää, tuota, hävitä” -toimintamalli on 
noussut vallitsevaksi vaate- ja asusteteollisuudessa. 
Kuluttajien muuttuvan suhtautumisen, uusien 
kestävän kehityksen säädösten sekä 
materiaaliteknologian nopean edistymisen myötä on 
kuitenkin todennäköistä, että tulevaisuuden vaatteet 
ovat enenevissä määrin kestävämpää laatua. 
Analyysimme paljastaa todennäköisimmäksi 
skenaarioksi uusien kulutusta kestävien tekstiilien ja 
älytekstiilien nousun vaateteollisuuden uudeksi 
standardiksi.

Automatisoidut supermarketit 
Strengthening 2024-2028

Ajankohta: 2033

Päivittäistavarakaupat automatisoituvat kiihtyvällä 
vauhdilla. Maailman ensimmäinen ilman henkilöstöä 
toimiva kauppa, Amazon Go, hyödyntää 
mobiiliteknologiaa, tekoälyä ja sensoriteknologiaa. 
Ostosten tekeminen teknologia-avusteisesti saattaa 
yleistyä vähittäiskaupassa, sillä uusi tapa tarjoaa 
perinteistä ostopolkua nopeamman, kätevämmän ja 
kuluttajakeskeisemmän ostoskokemuksen.

Lääkärille jonottaminen
Weakening 2024-2028

Ajankohta: 2036

Terveydenhuoltoalalla on käynnissä valtaisa seurannan 
ja diagnostiikan automatisaatio ja digitalisaatio. 
Etäterveydenhoidon teknologioiden ja tekoälyn 
kehittyessä on mahdollista, että ennakoiva 
terveydenhuolto paranee entisestään ja vähentää 
tarvetta lääkärien tapaamiseen, nopeuttaa 
vastaanottokäyntejä ja auttaa terveydentilan 
muutosten ennakoinnissa potilaiden kotiuttamista 
suunniteltaessa. Tekoälyn ja terveysteknologian 
hyödyntämisen kasvu saattaa tarkoittaa myös alan 
toimintamallien ja työvoimatarpeiden muuttumista.
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SEKTORIN SISÄLTÖ

Palvelut ja kulutus
Virtuaalimatkailu
Strengthening 2023-2028

Ajankohta: 2037

Ihmisten vapaa-ajan lisääntyminen ja tulotason kasvu 
ovat johtaneet matkailun lisääntymiseen. Lisäksi 
Kiinan ja Intian kaltaiset maat, joissa väestö on 
keskiluokkaistunut nopeasti, tuovat oman lisänsä 
matkailualan kasvuun. Virtuaalimatkailu voi helpottaa 
kasvavan turismin mukanaan tuomia varjopuolia ja 
tarjota ihmisille helpon ja edullisen tavan kokea 
suosittuja matkakohteita omalta kotisohvaltaan 
poistumatta.
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SEKTORI

Yhteiskunta ja ympäristö
2020-luvun alkupuoli

Maailmantalouden arvioidaan jatkavan noin neljän prosentin kasvua vielä lähivuosina. Kasvua pitävät lähivuosina pääosin yllä kehittyvät taloudet noin 5%:n kasvullaan. 
Kehittyneiden talouksien kasvun puolestaan oletetaan hiipuvan nykyisestä noin 2,5%:n kasvuvauhdista noin 1,7%:iin. Maailmantalouden kehityksen yllä on lukuisia 
uhkakuvia, joista lähitulevaisuuden kannalta ehkä merkittävimmät liittyvät protektionismin nousuun, kauppasotaan ja talouspakotteisiin, pandemioihin, Lähi-idän 
sodan eskaloitumiseen suurvaltojen väliseksi sodaksi sekä globalisaation ainakin hetkelliseen päättymiseen ja deglobalisaatiotrendin vahvistumiseen.

2020-luvun loppupuoli

Kansainväliset talouslaitokset arvioivat maailman talouden jatkavan suurin piirtein neljän prosentin kasvuvauhtia myös keskipitkällä aikavälillä. Tämän kehityksen 
ehtona on tosin se, että protektionismi, kauppasodat ja muut suuret riskit eivät toteudu käytännössä. Yhdysvaltain presidentinvaaleilla on jatkossakin valtava painoarvo 
maailman talouspolitiikan suunnannäyttäjänä. Kiina jatkaa melko todennäköisesti kasvuaan maailman suurimmaksi talousmahdiksi ottaen vahvemman johdon käsiinsä 
ainakin maailman perusraaka-aineiden hallinnassa, Afrikan talouskehityksessä, sotilaallisessa kehityksessä, mutta myös monien uusien teknologioiden, kuten 
greentechin, AI:n ja IoT:n kehityksessä ja kaupallistamisessa.

2030-luku ja sen jälkeen

Pidemmällä aikavälillä maailman talouden kehitykseen liittyy huomattavia riskejä, joista ainakin osa todennäköisesti realisoituu suuren mittakaavan shokkeina. 
Joidenkin arvioiden mukaan Obaman kauden jälkeen käynnistyi siirtymävaihe kohti uutta maailmanjärjestystä, jossa globaali, sopimusten varaan rakennettu ja 
demokratiaan sekä yksilön vapauteen nojaava järjestelmä vaihtuu johonkin vielä tuntemattomaan struktuuriin. Vahvimmat merkit muutosvaiheen käynnistymisestä 
ovat olleet Brexit, Trumpin valinta, populismin, protektionismin ja äärioikeiston nousu, Venäjän käymä hybridisota länsimaita vastaan, Kiinan monitahoinen 
vaikutusvallan kasvu, Erdoganin, Duterten ja Orbanin harjoittama politiikka, sekä nationalismin nousu esimerkiksi Brasiliassa, Intiassa ja Ranskassa.
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Yhteiskunta ja ympäristö
1. Covid-19 ja ilmansaasteet
Strengthening 2020-2023

Ajankohta: 2020

Koronaviruspandemian myötä ilmansaasteet ovat 
huomattavasti vähentyneet suurimmissa 
kaupungeissa, kun lähes kaikki tie- ja ilmaliikenne sekä 
teollisuustoiminta on keskeytetty. Kokonaispäästöjen 
väheneminen on todennäköisesti kuitenkin 
väliaikaista. Kun pandemia on ohi, tutkijat ja 
päätöksentekijät voivat saada uutta tietoa tästä 
äkillisestä muutoksesta ilmastokriisin hoitamiseksi.

8. Johtajuuden kriisi
Strengthening 2023-2028

Ajankohta: 2021

Johtajuuden maailmanlaajuinen kriisi jatkaa 
syvenemistään, kun valta-asemien saavuttaminen 
vaikeutuu ja kompetenssi vastata organisaatioita 
koetteleviin, nopeasti eteneviin haasteisiin heikkenee 
hälyttävää tahtia. Jos johtajat epäonnistuvat 
monimuotoisuuden kohtaamisessa, oman egonsa 
hallitsemisessa ja yleisen moraalin nostattamisessa, 
organisaatioiden kasvu saattaa hidastua ja ne 
saattavat jopa joutua uhatuiksi. Vakavia 
johtajuusongelmia on esimerkiksi talouden, laaja-
alaisten terveysriskien, geopolitiikan, terrorismin 
vastaisen toiminnan, ilmastonmuutoksen sekä 
yritysjohtamisen alueilla.

10. Sota öljyn hinnasta
Strengthening 2021-2021

Ajankohta: 2022

Viimeisin sota öljyn hinnasta alkoi, kun OPEC ja sen 
liittolaiset eivät päässeet yhteisymmärrykseen 
öljyntuotannon vähentämisestä koronaviruksen 
aiheuttaman öljyn kysynnän ja hinnan romahtamisen 
vuoksi. Venäjä kieltäytyi sopimuksesta, jolloin 
vähennyksiä toivonut Saudi-Arabia ilmoitti lisäävänsä 
tuotantoaan ja myyvänsä öljyään nykyistä 
edullisempaan hintaan. Tämän seurauksena raakaöljyn 
hinta laski entisestään ja yhdessä päivässä koettu 
hintaromahdus oli nopein sitten vuoden 1991.
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Yhteiskunta ja ympäristö
VUCA-ilmiö
Strengthening 2020-2023

Ajankohta: 2022

VUCA-termillä viitataan epävakaaseen, epävarmaan, 
kompleksiseen ja monitulkintaiseen (Volatile, 
Uncertain, Complex, Ambiguous) 
toimintaympäristöön, jossa erilaisten tilanteiden 
ennustaminen on hyvin vaikeaa. Yksilöiden ja 
organisaatioiden kyky toimia jatkuvien ja nopeiden 
muutoksien VUCA-maailmassa nousee yhä 
keskeisemmäksi menestystä määrittäväksi tekijäksi 
tulevaisuudessa.

Matkustajatalous
Wild card 2040-2050

Ajankohta: 2023

Amerikkalaisen teknologiayritys Intelin lanseeraama 
termi ”matkustajatalous” viittaa taloudelliseen ja 
yhteiskunnalliseen kokonaisarvoon, joka syntyy 
itsenäisten ilman kuljettajaa toimivien ajoneuvojen 
käyttöönotosta. Intelin tutkimuksen mukaan 
itseajavien ajoneuvojen määrä alkaa lisääntyä 
maailmanlaajuisesti 2040 ja niiden käyttöön liittyvien 
oheistuotteiden ja -palveluiden kokonaisarvo, joka 
sisältää myös epäsuorat säästöt ajassa ja resursseissa, 
saattaa nousta 7 biljoonaan dollariin vuoteen 2050 
mennessä.

Maailmanlaajuiset nälänhädät
Strengthening 2022-2024

Ajankohta: 2024

Maailman väestön kasvaessa ja keskiluokkaistuessa 
ruoantuotannon tarve nousee huomattavasti. Samalla 
ilmastonmuutos, eroosio sekä sodat ja muut kriisit 
vaikuttavat olennaisesti ruoan tuotanto- ja 
jakeluketjuihin. Erityisesti sota Ukrainan ja Venäjän 
välillä on iskenyt kovaa globaaleihin 
elintarviketoimitusketjuihin. Esimerkiksi öljyjen ja 
viljatuotteiden maailmanmarkkinahinta lähes 
kaksinkertaistui huhtikuun 2020 ja 2021 välillä, ja 
maailma on tällä hetkellä matkalla kohti nälänhätää, 
joka saattaa jatkua seuraavalle vuosisadalle saakka. 
Ruoan omavaraisuusasteiden vaatimuksia nostetaan 
tulevaisuudessa eri valtioissa todennäköisesti 
huomattavasti.
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Yhteiskunta ja ympäristö
Nuorisopullistuma
Strengthening 2024-2028

Ajankohta: 2025

Nuorisopullistumalla viitataan tilanteeseen, jossa suuri 
osa valtion väestöstä koostuu nuorista ihmisistä. 
Nuoren väestönosan kasvaminen voi johtaa useisiin 
sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin. 
Nuorisopullistuma on yleinen ilmiö kehittyvissä 
maissa, aivan erityisesti kaikkein vähiten kehittyneissä 
valtioissa. Tämä ilmiö voi johtaa maastamuuttoon tai 
jopa rauhattomuuksiin nuorten tuntiessa itsensä 
osattomaksi, koska heillä ei omassa maassaan ole 
riittävästi mahdollisuuksia.

Hyperlokalisaatio
Strengthening 2024-2028

Ajankohta: 2025

Hyperlokalisaatio merkitsee halua tuottaa lähes 
kaikkea paikallisesti ja itse, olipa sitten kyse ruuasta, 
palveluista, kulutushyödykkeistä, uutisista, kulttuurista 
tai energiasta. Yhä useampi ihminen etsii vaihtoehtoja 
arkipäiväisten tarpeidensa kattamiseksi lähellä 
tuotettujen ratkaisujen avulla, jotka palvelevat 
yksilölle tärkeitä arvoja ja tavoitteita.

Robottiautot
Strengthening 2029-2039

Ajankohta: 2027

Täysin autonomiset robottiautot ovat tulossa 
kuluttajamarkkinoille, ja ne mullistavat 
perustavanlaatuisesti koko nykyisen liikennekulttuurin. 
Ensimmäiset robottitaksit ovat jo aloittaneet 
toiminnan matkustajaliikenteessä. Kesti kuitenkin 
pitkään ennen kuin robottitaksiteknologiayritykset 
tajusivat vastata itsestään ajaviin autoihin 
kohdistuvaan innostukseen – nyt kuskittomien 
taksipalveluiden kehitys kiihtyy jo kovaa vauhtia.
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Kansallinen huoltovarmuus 
Strengthening 2020-2023

Ajankohta: 2027

Yhä epävarmemmaksi käyvä maailma altistaa valtiot 
entistä todennäköisemmin erilaisille kriiseille 
tulevaisuudessa. Tämä voi kasvattaa intressejä 
kansallisen huoltovarmuuden ylläpitoon kaikkialla 
maailmassa. Käytännössä se tarkoittaa valtioille 
suurempaa paikalliseen tuotantoon panostamista, 
riippuvuuden vähentämistä kansainvälisistä 
toimitusketjuista ja kattavien varmuusvarastojen 
ylläpitoa.

Teollisuus 4.0 
Strengthening 2024-2029

Ajankohta: 2029

Digitaaliteknologia muuttaa teollisuuden prosesseja 
eksponentiaalisella nopeudella. Käymme läpi 
teknologista vallankumousta kohti Teollisuus 4.0:aa, 
joka yhdistää eri teknologioita liittääkseen fyysisen, 
digitaalisen ja biologisen ulottuvuuden toisiinsa. 
Muutoksen ajureina ovat muun muassa digitalisaatio, 
robotiikka, automatisaatio, koneoppiminen, keinoäly, 
kaiken internet, bioteknologia ja big data.

Korona & geopolitiikka
Wild card 2020-2021

Ajankohta: 2029

Koronavirus muuttaa maailman geopoliittisia 
realiteetteja. Kiinan asema maailman toisena 
johtavana suurvaltana todennäköisesti vakiintuu 
koronan hoitamisen ansiosta ja Yhdysvaltojen rooli 
heikkenee. Euroopassa unionin tulevaisuus voi olla 
vaakalaudalla. Maailman blokkiutumisesta tulee yhä 
todennäköisemmin tosiasia.
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Kiinan romahdus
Wild card 2024-2028

Ajankohta: 2033

Kiina on maailman toiseksi suurin talousmahti, mutta 
useat asiantuntijat ovat esittäneet huolensa, että 
kasvun sijaan valtio on ajautumassa kohti isoja 
yhteiskunnallisia ja taloudellisia kriisejä. Kiinan 
mahdollinen romahdus on suuri kansainvälinen uhka, 
sillä se todennäköisesti johtaisi koko 
maailmantalouden syvään taantumaan tai jopa 
romahtamiseen.

Omavaraiset kaupungit
Wild card 2029-2039

Ajankohta: 2035

Tulevaisuudessa suurkaupungit saattavat kehittyä yhä 
omavaraisempaan suuntaan. Tällöin suurin osa muun 
muassa ruuasta, energiasta, puhtaasta vedestä sekä 
jätteiden kierrättämisestä tehtäisiin kaupungin sisällä 
uusia teknologioita hyödyntäen.

Ekosysteemit ilmastonmuutoksessa
Strengthening 2029-2039

Ajankohta: 2035

Useimpien asiantuntijoiden mukaan ilmastonmuutos 
on kiihtymässä ja muodostaa mahdollisesti vakavan 
uhan jopa ihmislajin säilymiselle. Maapallon 
keskilämpötila on viimeisen 20 vuoden aikana ollut 
korkeimmillaan sitten vuoden 1880. Myös 
lämpötilaennätykset ovat viime vuosilta. 
Ilmastonmuutos vaikuttaa eläimien ja kasvien 
elinolosuhteisiin ja muuttaa merkittävillä tavoilla 
ekosysteemejämme.
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Ilmasto+ maahanmuutto
Wild card 2029-2039

Ajankohta: 2037

Ilmastonmuutos voi tehdä useat nykyiset asuinalueet 
elinkelvottomiksi jo lähivuosikymmeninä. Tämä 
synnyttäisi valtavan ilmastopakolaisuuden aallon, 
johon ihmiskunnan olisi nopeasti sopeuduttava. Arviot 
ilmastosiirtolaisten määrästä vaihtelevat 25 
miljoonasta 1,5 miljardiin vuoteen 2050 mennessä.

Hiilineutraalit valtiot
Wild card 2029-2039

Ajankohta: 2038

Paineet ilmastonmuutoksen pysäyttämiset kasvavat 
maailmanlaajuisesti koko ajan. Kasvava joukko 
valtioita onkin vannonut tavoittelevansa 
hiilineutraaliutta seuraavien vuosikymmenten aikana. 
Vaikka ilmastonmuutos on tieteellinen ongelma, 
hiilineutraalius tavoitteena sisältää myös selviä sisä- ja 
ulkopoliittisia seuraamuksia valtioille.

Maailman talouden romahtaminen
Wild card 2024-2028

Ajankohta: 2039

On mahdollista, että virtuaaliseen rahaan, 
velkavipuun, erilaisiin futuureihin, spekulatiivisiin 
rahoitusinstrumentteihin sekä arvoltaan kelluviin 
osakkeisiin perustuva globaali talousjärjestelmä 
luhistuu jonain päivänä. Toteutuessaan tämä johtaisi 
välittömästi vientituotteiden ja useimpien 
perushyödykkeiden pulaan ympäri maailmaa. 
Tällaisessa tilanteessa myös valtioiden kyky kerätä 
riittävät verotulot toimintojensa ylläpitoon tulisi 
uhatuksi, jolloin useimmat julkiset palvelut 
jouduttaisiin lakkauttamaan.
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5. 6G-verkko
Strengthening 2029-2039

Ajankohta: 2039

Vaikka 5G-verkko on vasta tulossa markkinoille, 
tutkijat ovat ryhtyneet jo keskustelemaan 6G:n 
mahdollisuuksista. Tällä hetkellä ei ole vielä selvää, 
miltä 6G tarkalleen ottaen tulee näyttämään. Sen 
uskotaan kuitenkin sekä olevan vastaus 5G:n 
täyttämättä jääneisiin lupauksiin että tarjoavan 
terabittitason nopeuksia mikrosekuntien viiveillä. 
Tämän lisäksi reunalaskenta (edge computing) tulee 
olemaan keskeinen elementti 6G:lle, jonka avulla 
voidaan rakentaa älykkäitä, datakäyttöistä 
koneoppimista ja tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja, 
jotka toimivat verkon reunalla, lähellä datan tarjoajia 
ja loppukäyttäjiä. Oulun yliopisto johtaa tällä hetkellä 
6G:n kehittämistä, mutta myös Kiina ja Japani ovat 
kehityksen etujoukoissa.
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Kulttuuri ja arvot
2020-luvun alkupuoli

Lähitulevaisuudessa yhä useammat ihmiset kokevat tyytymättömyyttä nykyiseen sääntöympäristöön, sillä he kokevat lainsäädännön kontrolloivan liiaksi elämäänsä ja 
osan säännöksistä olevan jopa vahingollisia esimerkiksi veropohjan muodostumiselle ja maan innovaatioympäristön kilpailukyvylle. Myös vaatimukset vanhentuneiden 
hallinnollisten käytäntöjen keventämiseen todennäköisesti lisääntyvät useimmissa maissa. Tulemme todennäköisesti näkemään sekä useita aloitteita erilaisten 
syrjinnän, epärehellisen hinnoittelun ja petosten muotojen kitkemiseksi että uudenlaisten päätöksentekomallien ja tulonmuodostumismallien kokeiluita.

2020-luvun loppupuoli

Keskipitkällä aikavälillä lukuisat julkishallinnon säädökset ja käytännöt tulevat todennäköisesti muuttumaan. Oletettavat muutokset vaihtelevat luonnollisesti maittain, 
mutta todennäköisimmin useimmat muutokset liittyvät digitalisaation hyödyntämiseen, päätöksenteon läpinäkyvyyden lisäämiseen, sääntelyn keventämiseen, 
keinoälyn, big datan ja IoT:n hyödyntämiseen sekä reaaliaikaisen tiedon tuottamiseen ja päätöksentekoon sen pohjalta. Muutokset liittyvät vahvasti myös byrokratian 
ja hallinnon vähentämiseen, kulujen karsimiseen, tutkintovaatimusten muutokseen, asiakkaan nostamiseen keskiöön järjestelmän sijaan sekä monissa maissa myös 
korruption ja nepotismin estämiseen.

2030-luku ja sen jälkeen

Pidemmällä aikavälillä lukuisat yhteiskunnalliset toiminnot ja palvelut automatisoituvat ja tulevat tekoälyn osittain tai kokonaan seuraamiksi ja koordinoimiksi. Useista 
julkisista tiloista tulee älykkäitä ja interaktiivisia, mikä tuottaa paremman palvelukokemuksen sekä turvallisuuden tunnetta. Käteisen rahan käyttö vähenee tai poistuu, 
terveysseurannasta tulee jatkuvaa, ja meidät pisteytetään, arvioidaan ja kategorisoidaan useita kertoja päivässä. Samalla uusi teknologia tulee tarjoamaan valtavasti 
aiemmin tuntemattomia käyttötapoja ja kohteita sekä rikollisille että terroristeille. Vastatakseen näihin haasteisiin julkishallinnon, poliittisen päätöksenteon ja 
oikeuslaitoksen on muutettava toimintatapojaan ennennäkemättömän ennakoiviksi ja joustaviksi.



25.4.2022  - Annika Remes

SEKTORIN SISÄLTÖ

Kulttuuri ja arvot
Slowbalisaatio
Strengthening 2021-2023

Ajankohta: 2021

Käsite slowbalisaatio (slowbalisation) tarkoittaa 
globalisaatioprosessien eli maailman valtioiden ja 
näiden talouksien yhteyksien tiivistymisen 
hidastumista. Vuoden 2008 finanssikriisi, USA:n ja 
Kiinan väliset kauppasodat sekä covid-19-pandemia 
lukeutuvat merkittäviin tapahtumiin, jotka ovat 
osoittaneet globaalin talousjärjestelmien 
haavoittuvuuden. Globalisaatio ei hyytymisestään 
huolimatta kuitenkaan ole pysähtymässä, mutta 
hitaamman globalisaation ajat saattavat jäädä 
pysyviksi. Tämä voi johtaa vahvempien alueellisten 
talousalueiden syntymiseen.

4. Vapaa-ajan arvostus
Strengthening 2024-2028

Ajankohta: 2021

Usea työntekijä antaa vapaa-ajalle enemmän arvoa 
kuin nopealle urakehitykselle tai palkan kasvulle. 
Erilaisten työ- ja elämäntapavalintojen avulla pyritään 
yhä useammin parempaan tasapainoon työn ja 
yksityiselämän välillä.

Nationalismi
Strengthening 2020-2023

Ajankohta: 2022

Kylmän sodan jälkeinen globalisaatio on muuttanut 
länsimaiden sosiaalisia ja poliittisia oloja tavalla, joka 
on tehnyt osasta kansalaisia tyytymättömiä. 
Alhaisemman osaamistason työpaikkojen siirtyminen 
halpatuotantomaihin sekä arvojen muutos ovat 
johtaneet polarisaatioon, jota nationalismilla 
ratsastavat poliitikot ovat hyödyntäneet. 
Nationalististen puolueiden ja ehdokkaiden lisääntynyt 
kannatus on tuonut politiikan keskiöön entistä 
kriittisemmän keskustelun kansallisvaltioiden vallasta, 
roolista ja tulevaisuudesta.
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Kulttuuri ja arvot
Liberaali demokratia
Weakening 2024-2028

Ajankohta: 2023

Liberaalin demokratian olemassaolo ei ole 
itsestäänselvyys, ja tulevaisuudessa se saattaa joutua 
hyvinkin ahtaalle, kenties kadota jopa kokonaan 
joistakin maista. Tämän kehityksen taustalla on useita 
tekijöitä, jotka heikentävät liberaalin demokratian 
houkuttelevuutta ja uskottavuutta sekä 
demokraattisissa että epädemokraattisissa valtioissa.

Merkityksellisyyden merkitys
Strengthening 2024-2028

Ajankohta: 2023

Monissa länsimaisissa kulttuureissa menestyksen 
mittapuuna on pidetty pitkään varallisuuden, 
kuuluisuuden tai vallan saavuttamista. 
Merkityksellisyys on kuitenkin nousemassa vahvasti 
menestyksen rinnalle ja haastamassa tekijöitä, joita 
aikaisemmin on pidetty ensisijaisesti arvossa. 
Merkityksellisyyden tavoittelu tulee ohjaamaan entistä 
vahvemmin valintoja, joita ihmiset tekevät niin työtään 
kuin vapaa-aikaansa koskien.

Poikkeustilan normalisointi
Strengthening 2020-2023

Ajankohta: 2025

Kansallisten kriisien, kuten pandemioiden ja 
konfliktien, aikana aloitetut poikkeustilat saattavat 
ainakin osittain ja joissakin paikoin jäädä pysyväksi 
olotilaksi. Maan johdon laajennetut valtuudet, 
kansalaisten valvonta ja liikkumis- sekä 
kokoontumisrajoitukset jäisivät tällöin voimaan, vaikka 
kriisitilanne väistyisikin. COVID-19-pandemia jättää 
todennäköisesti myös tässä mielessä jälkensä useisiin 
maihin.
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Vastuullisuuden kriteerit kiristyvät
Strengthening 2021-2024

Ajankohta: 2026

Asiakkaiden kriteerit tuotannon vastuullisuudelle 
kiristyvät vaiheittain. Media ja kuluttajat voivat 
taivuttaa isotkin yritykset muuttamaan 
toimintatapojaan tai suorittamaan vähintäänkin 
näyttävää valko- ja viherpesua. Kun vastuullisuutta 
valvova valta siirtyy viranomaisilta medialle ja 
kuluttajille, voimme olettaa, etteivät suuret brändit 
enää uskalla yhtä helposti päästää käsistään 
markkinoille mitään, mikä voitaisiin tulkita 
vastuuttomasti, kestämättömästi, ja epäeettisesti 
valmistetuksi.

Vetäytyminen todellisuudesta
Wild card 2029-2039

Ajankohta: 2027

On todennäköistä, että virtuaalitodellisuus (VR & AR) 
ja sometodellisuus vievät tulevaisuudessa yhä 
suuremman osan työ- ja vapaa-ajasta teknologian 
edistyessä ja palveluiden sekä pelimäisten 
todellisuuksien kehittyessä. Tämä saattaa aiheuttaa 
monenlaisia terveysongelmia ja todellisuudentajun 
katoamista.

6. Hyvinvointi kaikille
Wild card 2029-2039

Ajankohta: 2029

Tulevaisuudessa terveys, hyvinvointi ja onnellisuus 
saattavat olla kaikkien etuoikeuksia. Työtä ei tarvitsisi 
tehdä, jollei halua, ja ihmisillä olisi enemmän aikaa 
käytettävissä muun muassa harrastuksiin, perheeseen 
ja yhdessäoloon.
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Yksityisyyden menetys 24/7
Wild card 2029-2039

Ajankohta: 2032

Mikäli tulevaisuudessa sekä rakennettu ympäristö että 
siihen kiinnitetyt laitteet ovat lähes poikkeuksetta 
yhteydessä internetiin, voi seurauksena olla 
käytännössä täydellinen yksityisyyden menetys. 
Tällaisessa tilanteessa kaikkialla olisi pieniä ja 
huomaamattomia sensoreita, jotka seuraisivat ja 
tallentaisivat toimintaamme.

Sosiaaliset pisteytysjärjestelmät
Wild card 2023-2028

Ajankohta: 2036

Sosiaalisella pisteytysjärjestelmällä tarkoitetaan jonkin 
organisaation ylläpitämää rekisteriä, jossa jokaisella 
asiakkaalla tai maan kansalaisella on oma 
pistesaldonsa, joka muuttuu reaaliaikaisesti 
esimerkiksi ostokäyttäytymisen tai lainkuuliaisuuden 
mukaan. Ensimmäisenä maana maailmassa Kiina on 
ottamassa käyttöön tällaisen kansalaistensa 
sosiaalisen pisteytysjärjestelmän. Vähän vastaavan 
tyyppinen valtion ylläpitämä pisteytysjärjestelmä tai 
jonkinlainen yritysten ylläpitämä vapaaehtoisuuteen 
perustuva järjestelmä voi hyvin tulla käyttöön 
muissakin maissa länsimaat mukaan lukien.

Syrjäytyneet nuoret miehet
Strengthening 2020-2023

Ajankohta: 2037

Nuorten miesten jääminen ilman työ- ja 
perheenperustamismahdollisuuksia on valtion 
kannalta erittäin haastava tilanne. Itsensä 
ulkopuolisiksi ja osattomiksi tuntevat nuoret miehet 
saattavat olla avoimia väkivaltaisille ja 
äärimmäisyyksiin taipuville ideologioille. 
Tämänkaltaista kehitystä on ollut havaittavissa useissa 
länsimaissa ja esimerkiksi Kiinassa.
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Teknologiasta vapaat vyöhykkeet
Wild card 2029-2039

Ajankohta: 2037

Lähitulevaisuudessa on täysin mahdollista, että 
yhteiskuntaan aletaan perustaa teknologiavapaita 
vyöhykkeitä vastapainoksi tai vastaiskuksi kaiken 
rakennetun ympäristön digitalisoitumiselle. Jos 
tällaisten alueiden suosio lähtee kasvuun, niistä 
saattaa tulla pysyvä ilmiö, joka käynnistää suuren 
yhteiskunnallisen liikkeen.

Kyborgiteknologian hyväksyminen
Wild card 2045-2055

Ajankohta: 2037

Lähitulevaisuudessa teknologian liittämisestä 
ihmiskehoon saattaa tulla yhä suositumpaa ja 
hyväksytympää. Alkuvaiheessa kehon suorituskykyä 
lisäävät laitteet saattavat nousta statussymboleiksi, 
jolloin ihmisiä, jotka päättävät olla yhdistämättä 
kehoonsa mitään laitteita, aletaan pitämään vähän 
vanhanaikaisina. Pidemmällä aikavälillä 
kyborgiteknologiasta saattaa kehittyä jopa tekijä, joka 
jakaa ihmiset uudella tavalla sosiaalisiin luokkiin.
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Terveys ja hyvinvointi
2020-luvun alkupuoli

Hyvinvoivempi väestönosa on aiempaa kiinnostuneempi omasta terveydentilastaan ja erilaisista terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen keinoista. Heidän 
terveysvaatimuksensa kiristyvät koko ajan, ja he ovat aiempaa valmiimpia käyttämään rahaa terveyden ylläpitoon. He myös lisäävät jatkuvasti erilaisten kehon 
toimintojen ja terveyden seurannan välineiden omatoimista käyttöä. Samaan aikaan vähemmän terveystietoisen väestönosan terveydelliset näkymät ovat 
heikkenemässä, ja on mahdollista, että jotkut heistä eivät elä yhtä tervettä ja pitkää elämää kuin vanhempansa.

2020-luvun loppupuoli

Keskipitkällä aikavälillä ihmisen oma vastuu terveyden ylläpidosta ja hoidosta korostuu. Hoito muuttuu vaiheittain asiakaskeskeiseksi ja automaatioon nojaavaksi. 
Hoitohenkilökunnan rooli muuttuu sparraajaksi, opastajaksi ja tuen antajaksi. Samalla ihmiskehon kykyjen lisääminen kehoon liitettävien teknologioiden ja 
elektronisten käyttöliittymien avulla alkaa mahdollistua. Tämä aiheuttaa huomattavaa eettistä keskustelua ja myöhemmin mahdollisesti ihmisten ryhmäytymistä kehoa 
”pyhänä” pitäviin luomuihmisiin ja kehoon käyttöliittymänä suhtautuviin teknoihmisiin.

2030-luku ja sen jälkeen

Pidemmällä aikavälillä terveydenhuollossa on odotettavissa valtavia kehitysaskelia, joita voidaan verrata jopa mikrobien löytymiseen tai rokotteiden keksimiseen. 
Näistä huomattavimpia ovat ikääntymisen pysäyttäminen, perimän suunnittelu, kantasoluhoidot, ihmisen varaosapankki, yleissyöpälääke ja yleisviruslääke. 
Samanaikaisesti terveydenhuollossa on lukuisia kasvavia riskejä, jotka voivat kääntää kehityksen täysin päinvastaiseen suuntaan. Esimerkkejä suurimmista riskeistä ovat 
antibioottiresistenssi, puhtaan veden loppuminen, kehittyviin teknologioihin liittyvät uudet sairaudet, ekokatastrofit ja pandemiat.
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2. Covid-19
Strengthening 2020-2023

Ajankohta: 2020

Covid-19 leviää nopeasti ihmisestä toiseen aiheuttaen 
muun muassa hengitystieinfektioita. Kuolleisuus 
sairastuneiden ikäihmisten kohdalla on korkea, jopa 
useita prosentteja. Tartunnan saanut voi levittää 
virusta ennen näkyviä oireita, mikä tekee pandemian 
leviämisen rajoittamisesta haastavaa. Pandemia on 
levinnyt Etelämannerta lukuun ottamatta kaikille 
mantereille, ja on mahdollista, että virusta ei saada 
välttämättä tukahdutettua vaan se jää kiertämään 
maailmaa vuosiksi.

Nettiriippuvuus
Strengthening 2029-2039

Ajankohta: 2021

Internet ja sosiaalinen media ovat niin vahvasti läsnä 
ihmisten arjessa, että niiden päivittäistä käyttöä 
pidetään lähes yhtä luonnollisena osana elämää kuin 
syömistä tai nukkumista. Yhä suuremmalle osalle 
ihmisistä kehittyy vakava nettiriippuvuus, joka näkyy 
muun muassa yleiskunnon huonontumisena, 
sosiaalisena vetäytymisenä sekä uni-, tarkkaavaisuus-
ja mielialahäiriöinä.

Tappavat pandemiat
Wild card 2024-2029

Ajankohta: 2022

Ilmastokriisin, kaupungistumisen ja globaalisti 
toimivan maailman aikakaudella pandemia voi 
aiheuttaa tuhoa ympäri maailmaa. Covid-19-pandemia 
on johtanut mahdollisuuksiin kehittää 
valmistautumista ja pitkäkestoisia strategioita 
potentiaalisia kansanterveyskriisejä kohtaan. 
Valmistautumattomuus tuleviin pandemioihin ja uusiin 
terveysuhkiin, kuten bioterrorismiin, voi johtaa 
merkittäviin pandemioihin lähitulevaisuudessa.
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Ilmastoahdistus
Strengthening 2021-2024

Ajankohta: 2022

Ilmastoahdistus on levinnyt kautta teollisuusmaiden 
viime vuosina. Ilmastoahdistusta ei tällä hetkellä 
luokitella viralliseksi sairaudeksi, ja osittain se nähdään 
ymmärrettävänä reaktiona vakavien 
ympäristöongelmien uhkaan. Yksilötasolla se voi 
kuitenkin nousta isoksi toimintakykyä vaikeuttavaksi 
ongelmaksi, mikäli ihminen ei löydä rakentavaa tapaa 
selviytyä ahdistuksensa kanssa. Kasvava joukko 
etenkin nuoria ihmisiä on alkanut tarvita lääkinnällistä 
apua kuten rauhoittavia lääkkeitä tai psykiatrista 
hoitoa kokemansa ilmastoahdistuksen vuoksi.

Terveydenhuollon romahdus
Wild card 2020-2023

Ajankohta: 2022

Yllättävä ja huomattava potilasmäärän ja hoitotarpeen 
kohoaminen voi pahimmillaan johtaa 
terveydenhuoltojärjestelmän lamaantumiseen ja jopa 
romahdukseen. Romahduksen osatekijöitä ovat muun 
muassa hoitohenkilökunnan uupuminen, tarvikkeiden 
loppuminen ja suurien potilasmäärien aiheuttamat 
tilaongelmat. Odottamattomat epidemiat ja 
pandemiat muodostavat kenties suurimman 
romahdusriskin terveydenhuollolle.

Etä- ja itsehoito
Strengthening 2020-2023

Ajankohta: 2024

Etähoito käsittää suuren joukon teknologioita ja 
toimintatapoja, joiden avulla tuotetaan virtuaalisia 
lääkäri-, terveys ja koulutuspalveluja. 
Etäterveydenhoito ei ole mikään yksittäinen palvelu, 
vaan kokoelma keinoja parantaa huolenpitoa ja 
opastusta terveydestä. Lisääntyvä tarve 
kehittyneemmälle ja tehokkaammalle kliiniselle 
hoidolle on nostamassa verkkoterveydenhuoltoa 
olennaiseksi osaksi terveydenhuoltojärjestelmää.
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Täsmähoidot
Strengthening 2029-2039

Ajankohta: 2024

Genetiikan ja nanolääketieteen alalla on edetty 
huomattavasti viime vuosina. Nämä edistysaskeleet 
mahdollistavat terveydenhoidon kehittämisen kohti 
ennakoivia, yksilöllisiä ja kohdennettuja täsmähoitoja, 
joiden avulla yhä useampi vakava sairaus voidaan 
kukistaa.

Ikääntyvä maailman väestö
Strengthening 2028-2040

Ajankohta: 2025

YK:n mukaan vuonna 2050 joka kuudes ihminen on yli 
65-vuotias. Tämän taustalla ovat sekä laskevan 
syntyvyyden että eliniän pitenemisen trendit. 
Nopeinten väestö vanhenee Itä- ja Kaakkois-Aasiassa. 
Vanheneva väestö tuo mukanaan taloudellisia ja 
sosiaalisia muutoksia, joihin varautuminen vaihtelee 
valtion taloudellisten voimavarojen mukaan.

Mitattu minä
Strengthening 2020-2023

Ajankohta: 2026

Digitalisaation ansiosta voimme mitata ja tarkastella 
erilaisia reaaliaikaisia terveystietoja itsestämme yhä 
enenevissä määrin. Kehomme ja mielemme toimintoja 
ja tiloja mitataan, analysoidaan ja tallennetaan 
sensorien, laitteiden ja sovellusten avulla. Oman 
terveyden tarkkailu ja mittaus on lupaava menetelmä, 
jonka avulla voidaan tulevaisuudessa parantaa sekä 
fyysistä että henkistä hyvinvointia.
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Tekoäly terveydenhuollossa
Strengthening 2024-2028

Ajankohta: 2029

Tekoäly ja koneoppiminen ovat yhä tärkeämmässä 
roolissa lääketieteellisessä päätöksenteossa, 
diagnostiikassa, hoitosuunnitelmissa ja hoitokeinojen 
kehityksessä. Tekoäly todennäköisesti keventää 
yksittäisten lääkäreiden kuormitusta ja parantaa 
tehokkuutta, mitä on pitkään kaivattu. Lisäksi saadaan 
parempia hoitotuloksia, potilaiden 
selviämismahdollisuudet paranevat ja kustannukset 
laskevat, koska sairaudet voidaan tunnistaa 
varhaisessa vaiheessa ja hoitaa tarkasti. Lisäksi 
terveydenhuolto sujuvoituu sen ansiosta, että tekoälyä 
käyttävät chattibotit voivat antaa lääketieteellisiä 
neuvoja niille, joiden on hankalaa päästä lääkärin 
vastaanotolle.

Resurssisodat
Strengthening 2024-2028

Ajankohta: 2030

Useita luonnonvaroja on käytettävissä vain rajallinen 
määrä. Lisäksi ilmastonmuutos ja väestönkasvu 
todennäköisesti vaikuttavat näiden resurssien 
saatavuuteen. Tästä syystä on mahdollista, että 
jossakin vaiheessa niiden hallinnasta aletaan 
kamppailla yhä kiihkeämmin. Arviomme mukaan on 
todennäköistä, että alueelliset kiistat resursseista 
johtavat sotiin, mikäli kattavia sopimuksia ei saada 
aikaan eikä tehokkaita teknologisia ratkaisuja 
kehitettyä.

9. Maailman väestönkasvu
Strengthening 2029-2039

Ajankohta: 2036

YK:n laskelmien mukaan maailman väestö kasvaa noin 
83 miljoonalla ihmisellä vuosittain. Väestönkasvu on 
keskittynyt pääasiallisesti kehitysmaihin, joista 
nopeimmin kasvussa olevat alueet sijaitsevat Afrikassa 
ja Aasiassa. Väestöennusteessa arvioidaan maailman 
väkiluvun olevan 8,6 miljardia vuonna 2030 ja 
nousevan 9,8 miljardiin vuoteen 2050 mennessä.
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Lääketieteellinen skanneri Tricorder
Wild card 2045-2055

Ajankohta: 2036

Tricorder on scifi-sarjassa Star Trek esiintyvä 
kannettava skanneri, jonka avulla potilaan vaivat 
voidaan helposti diagnosoida ilman verikokeita tai 
röntgenkuvia. Skanneri ainoastaan tuodaan potilaan 
lähelle, jolloin se suorittaa analyysin ja antaa tulokset. 
Tosielämän tricorderia on kehitetty jo pitkään, mutta 
vasta aivan viime vuosina on alettu ottaa askelia, 
joiden myötä siitä saattaa tulla todellisuutta. Toimiva 
tricorder olisi valtava mullistus terveydenhuoltoalalle.

Terveys- vaatimukset kiristyvät
Strengthening 2024-2028

Ajankohta: 2037

Jatkuvan hyvinvoinnin, tieteen ja teknologian 
kehityksen siivittämänä kuljemme kohti yhteiskuntaa, 
jossa käsityksemme normaalista terveydestä ja 
riittävistä terveyspalveluista on muuttunut 
olennaisesti. Vaatimukset sekä terveyspalveluille 
itselleen että niiden helpolle ja jatkuvalle 
saatavuudelle tulevat kasvamaan dramaattisesti.

Yleisviruslääke
Wild card 2029-2039

Ajankohta: 2038

Kehitteillä on lääkkeitä, jotka pyrkivät parantamaan ja 
ehkäisemään useimpia maailmassa olevia 
virussairauksia. Mikäli turvallinen ja onnistunut 
ratkaisu edes yleisempien virusten kukistamiseksi 
löydetään, ovat lääkkeen vaikutukset ihmisten 
terveyteen ja elinikään huomattavat.
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2020-luvun alkupuoli

Työelämässä on käynnissä jatkuva muutos, joka näkyy esimerkiksi joustavuuden ja lean-mallin korostumisessa, holacracyn eli matalan hierarkian pop up -tiimien 
suosimisessa, työn joukkoistamisessa ja pilkkomisessa mikro- ja makrokokoluokan tehtäviksi, sisäisen motivaation ja autonomian korostamisessa tehtävien 
suorittamisen ydinmallina sekä pyrkimyksenä jatkuvaan arviointiin ja reaaliaikaiseen seurantaan. Osaamisvaatimuksissa korostuvat yhä voimakkaammin esimerkiksi 
joustava ja vaikuttava toiminta muiden ihmisten kanssa, jatkuva oppiminen, kokonaisuuksien hahmottamisen ja ennakoinnin taito sekä tiimien koordinointitaito.

2020-luvun loppupuoli

Keskipitkällä aikavälillä pyritään työelämän pelisääntöjä useimmiten joustavoittamaan sekä purkamaan erilaisia vanhentuneita rakenteita ja hierarkioita. Monin paikoin 
myös saavutettuja etuja ja ammateille tai yrityksille annettuja suojia tai tukiaisia pyritään todennäköisesti vähentämään ja lisäämään markkinaehtoisuutta. 
Työttömyyteen, työllisyyteen ja eläköitymiseen aletaan myös suhtautua aiempaa joustavammin, mikä näkyy esimerkiksi erilaisina perustulo- tai kansalaistilikokeiluina 
sekä erilaisten tukimuotojen ja eläköitymisen mallien ja rahoitustapojen uudelleen arvioinneissa. Saman aikaisesti tekoäly linkittyy yhä uusiin palveluihin, 
kulkuvälineisiin ja tuotantoprosesseihin lisäten yksittäisten ihmisen ja tiimien suorituskykyä ja vähentäen rutiinitehtäviä ja aiemmin piiloon jääneitä päällekkäisyyksiä.

2030-luku ja sen jälkeen

Pidemmällä aikavälillä tekoälyn sekä automatisaation ja robotiikan vaikutuksia työvoimatarpeisiin on varsin vaikeaa arvioida edes suuntaa-antavasti. Periaatteessa on 
täysin mahdollista, että AI:n kehitys ja teollinen vallankumous 4.0 johtaa ihmisen vapautumiseen rutiinitöistä sekä toimeentulon hankkimisen pakosta. Kuten TV-sarja 
Star Trekissä, rahasta ei puhuta, vaan kaikkien perustarpeet tulevat aina täytetyiksi ja jokaisella on mahdollisuus valita, haluaako olla avaruusaluksen upseeri, muusikko 
vai jotain muuta. Yhtä mahdollista on myös se, että valtiot romahtavat verotulojen kadotessa ja automatisaation omistava eliitti ottaa kaiken vallan. Samoin täysin 
mahdollisia ovat kaikki näiden välimallit.



25.4.2022  - Annika Remes

SEKTORIN SISÄLTÖ

Eläminen ja asuminen
Uudet proteiinin lähteet
Strengthening 2025-2029

Ajankohta: 2021

FAO arvioi, että vuoteen 2050 mennessä maailman 
proteiinin tarve lisääntyy jopa 70 prosenttia 
nykyisestä. Proteiinitarvetta ei ole mahdollista täyttää 
perinteisin lihantuotantomenetelmin. Siksi 
vaihtoehtoisten proteiinien kehitys ja tuotanto ovat 
välttämättömyys. Arviomme mukaan on 
todennäköistä, että uudenlaiset proteiinit tulevat 
paremmin saataville tulevaisuudessa, mutta eivät 
täysin korvaa eläinproteiineja. Vaihtoehtoisen 
proteiinin markkinat kasvavat joka tapauksessa 
merkittävästi.

Sosiaaliset kuplat kärjistyvät
Wild card 2020-2023

Ajankohta: 2022

Saattaa olla, että kehittyneissä yhteiskunnissa 
ihmisryhmät vieraantuvat toisistaan niin, että oman 
sosiaalisen kuplan ulkopuolella olevien ihmisten 
arkielämän realiteettien ymmärtämisestä tulee 
vaikeaa. Ristiriidat yhteiskuntien sisällä eri 
arvomaailman jakavien ryhmien ja alueiden välillä 
voisivat tällaisessa tilanteessa kärjistyä vakaviksi 
konflikteiksi johtaen jopa sisällissotiin, joissa eri 
kansalaisryhmät vaativat itsehallintoa.

Piiloliikuttaminen
Weak signal 

Ajankohta: 2022

Uudet innovaatiot voivat pakottaa tai motivoida 
ihmisiä liikkeeseen ympäri vuorokauden ilman, että he 
edes huomaavat sitä. Esimerkiksi seisomapöytiä sekä 
tuoleja, jotka pakottavat aktivoimaan selän, on ollut 
markkinoilla jo pitkään. Jatkossa 
piiloliikuttamisestamme saattavat vastata erilaiset 
älytuolit, jotka antavat palautetta pitkittyneestä 
istumisesta, liike-energiaa hyödyntävät huonekalut, 
jotka lataavat älylaitteita, sekä erilaiset AR näytöt, joita 
operoidaan liikeohjaimilla.
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Kestävä kuntoilu
Weak signal 

Ajankohta: 2024

Ympäristöystävällisyydestä saattaa tulla nykyistä 
keskeisempi kriteeri liikuntapaikkojen, -lajien ja -
varusteiden valinnassa. Plogging eli roskien 
poimiminen juoksumatkalla sekä kuntosaliharjoittelu 
liike-energiaa sähköksi muuttavilla laitteilla ovat 
esimerkkejä uusista ihmisen ja Maapallon hyvinvointia 
lisäävistä liikuntamuodoista. Kestävään kuntoiluun 
kuuluvat myös ympäristöystävällinen ja terveellinen 
ruokavalio sekä ympäristöystävällisistä materiaaleista 
tehdyt urheiluvaatteet ja -asusteet.

Yhteisasuminen
Strengthening 2020-2023

Ajankohta: 2024

Idea kämppiksistä on laventumassa uudenlaisiksi 
yhteisasumisen (coliving) konsepteiksi, joissa juuri 
mitään ei itse omisteta vaan joissa lähes kaikki jaetaan 
muiden kanssa. Yhteisasumisen nousun taustalla ovat 
suurkaupunkien asuntojen nousevat hinnat, joiden 
perässä nuorten palkkataso ei pysy. Yhteisasumisen 
suosio kasvaa erityisesti Yhdysvalloissa sekä Aasiassa, 
ja yhteisasumista tarjoavia palveluja on markkinoilla 
useita.

Liisattu elintaso
Wild card 2024-2028

Ajankohta: 2024

Uudet kokonaisasiakkuuksia tavoittelevat 
bisnesekosysteemit saattavat tulevaisuudessa tarjota 
myös asumiseen ja liikkumiseen liittyvät palvelut 
osana laajempaa asiakaspalvelua. Tällöin asiakas voisi 
hankkia yhdeltä palveluntarjoajalta esimerkiksi sekä 
asunnon ja siivouspalvelut että auton, jolloin koko 
elintaso ja elämäntyyli käytännössä liisattaisiin: mitään 
ei varsinaisesti omisteta, vaan maksetaan ainoastaan 
vuokraa. Tämä muuttaisi olennaisella tavalla 
omistamisen merkitystä ja murentaisi lukuisten 
nykyisten yritysten ansaintalogiikan.
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7. Koko elämä sisätiloissa
Strengthening 2029-2039

Ajankohta: 2026

Vaurastuvissa yhteisöissä ihmiset hakevat korkeampaa 
elämänlaatua, jota ruuhkainen, ahdas, saasteinen, 
epäsosiaalisten ihmisten ympäröimä ja säiden armoilla 
oleva kaupunkielämä ei monen mielestä enää 
riittävästi tarjoa. Kaupunkien palvelut, vapaa-aika ja 
koko elämä siirtyvät yhä enemmän ilmastoituihin, 
kontrolloituihin ja miellyttäviin sisätiloihin.

Laajennettu urbaani- todellisuus
Strengthening 2024-2028

Ajankohta: 2027

Lisätty todellisuus mahdollistaa urbaanin ympäristön 
laajentamisen tietokoneella tuotettujen elementtien 
avulla, jotka ovat nähtävissä todellisessa ympäristössä 
läpikatseltavien näyttöjen avulla. Älykkäässä 
tulevaisuuden kaupungissa hyödynnetään 
digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia tuottamalla 
täysin uudenlaisia palveluita, jotka toteutetaan 
lisäämällä erilaista tietoa fyysisen ympäristön 
näkymään muun muassa kuvien, videoiden, tekstien ja 
äänien muodossa.

Yksi kansa toisen keskellä
Strengthening 2024-2028

Ajankohta: 2027

Asuinalueiden etninen eriytyminen on alkanut 
huolestuttaa kasvaneen maahanmuuton myötä 
useassa länsivaltiossa. Eriytymisen pelätään uhkaavan 
yhteiskuntien koheesiota ja johtavan lisääntyviin 
konflikteihin.
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Älykoti
Strengthening 2025-2029

Ajankohta: 2035

Yhä laaja-alaisemmat ratkaisut, joissa älykkäitä 
teknologioita on valmiiksi asennettu rakenteisiin ja 
kalusteisiin, tulevat tärkeiksi osiksi koteja tulevalla 
vuosikymmenellä. Esineiden internetin (IoT), tekoälyn 
ja robotiikan mahdollistama automaatio ja optimointi 
tehostavat älykotien asukkaiden tuottavuutta ja ovat 
tärkeä osa kestävässä energiankäytössä. 
Todennäköisimmässä skenaariossa älykotiteknologia 
kehittyy tarjoamaan yksilöidympiä, automatisoituja ja 
mukautuvia kokemuksia, jotka palvelevat asukkaiden 
välittömiä tarpeita.

Liikuteltavat kodit
Strengthening 2029-2039

Ajankohta: 2035

Tarjolle on ilmestynyt liikuteltavia koteja, joiden mallit 
vaihtelevat omavaraisista rakennuksista helposti 
muokattaviin asumuksiin. Liikuteltavat kodit 
saavuttavat suosiota, koska ne tarjoavat edullista ja 
joustavaa asumista kasvavan väestön, 
kaupungistumisen, liikkuvuuden ja 
ympäristöhaasteiden aikakaudella.

Lifelogging-ilmiö
Wild card 2028-2040

Ajankohta: 2036

Koko elämän tallentaminen (lifelogging) saattaa pian 
olla mahdollista. Kameroiden, nauhureiden ja 
elintoimintoja monitoroivien laitteiden lisäksi 
markkinoille tulee koko ajan huomaamattomampia ja 
integroidumpia tallennusvälineitä. Tallennustilan 
halpeneminen ja tekoälyn kehittyminen saattavat 
mahdollistaa yhä useammalle jatkuvan tallentamisen 
ja datan hyödyntämisen terveydentilan ennakointiin, 
itsetuntemuksen kehittämiseen tai upeiden hetkien 
uudelleen elämiseen.
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Eläminen ja asuminen
Älykäs maaseutu
Wild card 2024-2028

Ajankohta: 2036

Äly- ja verkkoteknologioiden kehittyminen tuo uusia 
mahdollisuuksia maaseutukuntien elinvoimaisuudelle. 
Mikäli niiden avulla pystytään parantamaan 
toimeentulon edellytyksiä, palvelujen saatavuutta ja 
logistiikan tehokkuutta, maaseutu voi näivettymisen 
sijaan saada täysin uutta nostetta. Tämä vaatii 
kuitenkin tueksi rohkeita strategioita ja pitkäjänteisiä 
investointeja.

Auton omistaminen
Weakening 2028-2040

Ajankohta: 2037

Autoja omistetaan tulevaisuudessa yhä vähemmän. 
Lähivuosina tähän on syynä matkustajatalouden 
palveluiden kehittyminen. Pitemmällä aikavälillä 
autonomiset ajoneuvot saattavat korvata lähes 
kokonaan auton omistamisen, sillä robottitaksit ovat 
jatkuvasti liikenteessä eikä omaa autoa tarvita. Auton 
omistaminen saattaa muuttua lähinnä 
harrastetoiminnaksi.
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Työ ja koulutus
2020-luvun alkupuoli

Eri tieteenalojen kiihtyvä kehitys tulee muuttamaan entistä nopeammassa tahdissa myös teollisuudessa käytettäviä valmistusteknologioita ja -tapoja. Edistysaskeleet 
esimerkiksi automaation, robotiikan ja big datan saralla ajavat vahvasti tätä muutosta. Lisäksi monipuolistuvat energia- ja materiaaliratkaisut ovat keskeisessä asemassa 
maailmassa, jossa tehokkuuden vaatimukset koko ajan kasvavat. Muutamilla edelläkävijäaloilla myös koneoppiminen, esineiden internet ja reaaliaikainen seuranta ovat 
jo vaiheittain nousemassa osaksi valmistavan teollisuuden prosesseja.

2020-luvun loppupuoli

Keskipitkällä aikavälillä valmistavan teollisuuden kehityksen ajureiksi nousevat yhä voimakkaammin koneoppimisen, sensoroinnin ja monitoroinnin sekä esineiden 
internetin avulla automatisoidut ja optimoidut prosessit. Samalla myös koko tuotantoketjun hallinta korostuu. Lisäksi bio- ja nanoteknologia, materian kiertotalous ja 
nollaenergian vaatimukset sekä lisätyn todellisuuden ratkaisujen hyödyntäminen alkavat ajaa teollisuuden prosesseja kohti uusia toimintatapoja. Lähivalmistus, nopea 
kierrätys ja tuotteiden nopea toimitus valmistuspaikalta suoraan loppukäyttäjälle alkavat myös vaiheittain näkyä teollisuuden toimintatavoissa.

2030-luku ja sen jälkeen

Pitkällä aikavälillä kaikki teollisuuden prosessit ja tuotannon valmistustavat tulevat muuttumaan niin suuressa mittakaavassa, että voidaan puhua teollisesta 
vallankumouksesta. Tämän muutoksen kehitysalustan tuottavat älykkäällä tavalla toisiinsa kytköksissä olevat laitteet ja koneelta koneelle tapahtuva kommunikointi, 
jota kuvaa ehkä kaikista parhaiten älykäs sähköverkko. Kokonaisuutena kyseessä on laaja ja merkittävä systeeminen muutos, jossa fyysiset laitteet, digitaaliset 
ohjelmistot, energia ja raaka-aineet sekä orgaaniset systeemit linkittyvät toisiinsa tuottaen huomattavaa tehokkuuden ja tuottavuuden nousua. Tässä muutoksessa 
koko tuotannon, jakelun, myynnin ja ostamisen arvoketju korvautuu uudenlaisella mallilla, jossa myös ihmisten roolit muuttuvat hyvin toisenlaisiksi.
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Työ ja koulutus
Teollinen internet
Strengthening 2020-2023

Ajankohta: 2020

Teollinen internet tai teollinen esineiden internet 
(IIoT) tarkoittaa teollisten prosessien tehostamista 
yhdistämällä älykkäät laitteet, analytiikan ja 
tietojärjestelmät. Teollinen internet pitää käytännössä 
sisällään samat asiat kuin esineiden internet, mutta 
sen käyttöalue vain on teollisuus. Teknologian 
sovellukset keskittyvät tuotannon ja työvoiman 
tuottavuuden tehostamiseen valmistusteollisuuden 
arvoketjuissa.

Riippuvuus verkoista
Wild card 2024-2099

Ajankohta: 2021

Mikäli sähkö- ja tietoliikenneverkot menevät suurilta 
osin epäkuntoon pidemmäksi aikaa, voi niistä täysin 
riippuvainen moderni yhteiskunta vajota kaaokseen tai 
jopa sortua kokonaan. Tietyt radikaalit luonnonilmiöt, 
aseelliset iskut sekä kyberhyökkäykset voivat kaikki 
johtaa verkkojen vaurioitumiseen tai täydelliseen 
tuhoutumiseen alueellisesti tai jopa globaalisti. 
Laajojen tuhojen täydellinen korjaaminen voisi 
osoittautua mahdottomaksi, tai ainakin se maksaisi 
satoja miljardeja ja veisi vuosia.

Kyberturvallisuus
Strengthening 2020-2023

Ajankohta: 2021

Kyberturvallisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti sekä 
valtio-, yritys- että yksilötasoilla. Kyberrikolliset 
pyrkivät hyödyntämään joko ohjelmistoihin liittyviä tai 
inhimillisiä haavoittuvuuksia esimerkiksi taloudellisen 
edun saavuttamiseksi tai tietojen urkkimiseksi. 
Kyberrikollisuuden vuosittain globaalisti aiheuttamat 
kustannukset lasketaan miljardeissa.
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SEKTORIN SISÄLTÖ

Työ ja koulutus
Etäläsnäolo
Strengthening 2024-2028

Ajankohta: 2022

Etäläsnäolo tarkoittaa läsnäolon tunteen luomista 
erilaisten teknologisten ratkaisujen avulla, vaikka 
todellisuudessa läsnäolo ei olekaan fyysistä. 
Esimerkiksi videoneuvottelu on eräs etäläsnäolon 
yleistyneistä muodoista. Etäläsnäolon käytön yhä 
laajempi hyväksyntä esimerkiksi etätyön ja -opiskelun 
muodossa, sekä siihen liittyvien teknologioiden 
kehittyminen, auttavat hyödyntämään 
mahdollisuuksia, jotka vielä aikaisemmin olisivat 
vaatineet joko matkustamista tai jopa muuttamista.

Raskaan teollisuuden paluu
Wild card 2024-2029

Ajankohta: 2023

Raskas teollisuus saattaa tehdä uuden paluun 
länsimaihin. Tämän mahdollistajana voisi olla 
digitaalisten ja aineettomien palveluiden merkityksen 
kääntyminen yleiseen laskuun ja pääomien siirtyminen 
valmistavaan teollisuuteen, joka tehostuu 
automatisaation, AI-robotiikan ja esimerkiksi 3D-
tulostuksen myötä. Myös nykyisissä halvan työvoiman 
maissa saattaa tapahtua muutoksia, jotka vähentävät 
olennaisesti niiden kilpailukykyä suhteessa kuluttajien 
lähellä tapahtuvaan valmistukseen.

Nano- ja materiaaliteknologia
Strengthening 2024-2028

Ajankohta: 2024

Nanoteknologiat ja -materiaalit tuovat huomattavia 
parannuksia jokapäiväisessä käytössä oleviin 
esineisiin, laitteisiin ja prosesseihin. Nanotason 
edistysaskeleet lisäävät tehokkuutta ja tarkkuutta 
usealla tieteen ja teollisuuden alalla.
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SEKTORIN SISÄLTÖ

Työ ja koulutus
Opetus+ oppiminen 2.0
Strengthening 2020-2023

Ajankohta: 2025

Globalisoituvan maailman nopeasti muuttuvat ja 
epävarmat toimintaympäristöt asettavat uudenlaisia 
vaatimuksia koulutukselle. Opetuksen murroksen 
taustalla on vahvasti myös teknologinen kehitys, joka 
muuttaa keskeisesti tulevaisuuden osaamistarpeita 
sekä oppimista tukevia välineitä, menetelmiä ja 
ympäristöjä.

Kansalaisyrittäjyys
Strengthening 2025-2029

Ajankohta: 2025

Pitkäaikaiset työsuhteet ovat käymässä entistä 
harvinaisemmiksi, ja joustavat ratkaisut 
työsopimuksissa ovat arkipäiväistyneet. Tämän 
kehityskulun taustalla ovat sekä työntekijöiden että 
yritysten muuttuneet tarpeet ja odotukset, jotka 
muuttavat työsuhteen luonnetta yhä 
yrittäjämäisempään suuntaan.

Koulut ilman opettajia
Wild card 2023-2028

Ajankohta: 2027

Koodarikoulu 42 sekä Mitran verkkokoulu ovat 
ensimmäisiä esimerkkejä uudentyyppisistä kouluista, 
joissa varsinaisia opettajia ei käytännössä ole. On 
mahdollista, että tämä verkkotyöskentelyyn sekä 
tosielämän ongelmien ratkaisemiseen 
vapaamuotoisissa tiimeissä nojaava oppimismalli 
yleistyy niin paljon, että se jopa syrjäyttää 
ammattiopinnoissa nykyisen opettajakeskeisen 
oppimismallin.
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Työ ja koulutus
Koulu suuryrityksenä
Wild card 2028-2040

Ajankohta: 2028

Seuraavan vuosikymmenen aikana miljardit lapset ja 
nuoret tarvitsevat sekä peruskoulutusta että 
aiemmista osaamisvaatimuksista osin poikkeavaa 
ammatillista koulutusta. Lisäksi eri arvioiden mukaan 
jopa yli miljardi työikäistä tarvitsee nopeutuvan 
teknologisen kehityksen vuoksi huomattavaa 
uudelleenkoulutusta. Käsillä oleva muutos on 
nostamassa koulutuksen yhdeksi suurimmista ja 
nopeimmin kasvavista taloudenaloista. Tätä taustaa 
vasten on täysin mahdollista, että alan kasvavat 
globaalit markkinat ottaa pääosin haltuun yksi uusi 
korkean teknologian yhtiö, joka nousee nopeasti 
maailman suurimpien yhtiöiden joukkoon.

Eläkkeelle nuorena
Weak signal 

Ajankohta: 2029

Usea nuori on ilmoittanut julkisuudessa aktiivisesti 
tavoittelevansa eläkkeelle jäämistä varhaisella iällä. 
Menestyksekkään työuran jatkamisen sijaan he 
pyrkivät kartuttamaan suunnitelmallisesti säästöjä sen 
verran, että ne mahdollistavat taloudellisen 
riippumattomuuden loppuelämäksi.

Virtuaalikoulut
Strengthening 2023-2028

Ajankohta: 2029

Verkko-opiskelun suosio ja tarjonta ovat kasvaneet 
jatkuvasti 2000-luvun alusta lähtien. Parantuneet 
tietoliikenneyhteydet mahdollistavat laadukkaan 
opiskelun myös syrjäseuduilla. Hyödyntämällä uusia 
teknologioita, kuten tekoälyassistentteja ja 
virtuaalitodellisuutta, voidaan yhä useammalle tarjota 
yksilöllistä ja omaa taitotasoa vastaavaa opetusta.
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Työ ja koulutus
Tutkintojen arvo
Weakening 2024-2028

Ajankohta: 2029

Perinteisesti koulutus on ollut suora väylä sosiaalisen 
statuksen nostamiseksi, mutta nyt tämä sosiaalisen 
liikkuvuuden väylä on vaiheittain kyseenalaistumassa. 
Tutkintojen arvostus laskee jatkuvasti kaikissa 
länsimaissa, erityisesti Yhdysvalloissa, samalla kun 
erilaisten sertifikaattien ja näyttöjen arvostus nousee.

Tilan ja seinien tarve
Weakening 2022-2025

Ajankohta: 2034

Tulevaisuudessa kiinteiden toimitilojen merkitys sekä 
tiloja erottelevien seinien tarve vähenevät entisestään. 
Teknologinen kehitys on mahdollistanut etäopiskelun, 
etätyön sekä ostosten tekemisen kodista poistumatta, 
ja nämä trendit tulevat luultavasti yleistymään ja 
kehittymään pidemmälle. Tämän seurauksena tiloja 
suunnitellaan entistä enemmän avoimiksi, 
muokattaviksi, modulaarisiksi ja liikuteltaviksi. Siirtymä 
virtuaaliseen maailmaan saattaa lopulta jopa tehdä 
tietyistä fyysisistä tiloista tarpeettomia, mikä vaikuttaa 
merkittävästi kiinteistömarkkinoihin.

Tekoäly +robotit työkavereina
Strengthening 2024-2028

Ajankohta: 2035

Arviot nykyisestä työstä, joka voisi olla täysin 
automatisoitavissa lähivuosikymmenien aikana, 
vaihtelevat voimakkaasti aina 5 prosentista jopa 70 
prosenttiin. Yhtä voimakkaasti vaihtelevat myös arviot 
siitä, paljonko kokonaan uutta työtä voisi syntyä 
automatisoituvan työn tilalle. Todennäköisessä 
kehityksessä automatisaatio ja ihmiset muodostavat 
aluksi entistä tehokkaampia tiimejä ja vaiheittain 
ihmistyöpaikkoja alkaa poistua yhä nopeammin 
samalla, kun kokonaan uutta työtä alkaa syntyä 
rinnalle.
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Työ ja koulutus
Perustulo
Strengthening 2029-2039

Ajankohta: 2036

Perustulo tarkoittaa sitä, että jokaiselle kansalaiselle 
annetaan säännöllisesti rahaa toimeentuloa varten. 
Erilaiset perustulomallit ovat viime vuosien aikana 
nousseet laajaan poliittiseen keskusteluun ja 
yhteiskunnallisiksi kokeiluiksikin asti etenkin 
Euroopassa. COVID-19-koronavirusepidemiasta 
johtuva yleisen taloustilanteen heikkeneminen on 
tehnyt perustulosta erittäin ajankohtaisen 
puheenaiheen. Espanjan esittelemä perustulomalli on 
vauhdittanut keskustelua yleiseurooppalaisesta 
minimitulosta.

Ulkoistaminen ulkomaille
Weakening 2024-2028

Ajankohta: 2037

Teollinen automaatio, kehittyvien maiden lisääntyneet 
työvoimakustannukset, geopoliittiset riskit ja tarve 
tehdä globaaleista toimitusketjuista hiilineutraaleja 
hidastavat todennäköisesti toimintojen siirtämistä 
ulkomaille (engl. offshoring) tulevina vuosina. Nykyään 
yhä useammat yritykset tuovat toimintojaan takaisin 
lähemmäksi loppukäyttäjiä kulujen vähentämiseksi ja 
markkinoilletuontiajan nopeuttamiseksi. Mikäli 
ulkoistaminen ulkomaille vähenee entisestään, se 
saattaa hidastaa kehittyvien talouksien kasvua.

Parvityö
Strengthening 2024-2028

Ajankohta: 2037

Parvityö tarkoittaa työtehtävän jakamista pieniksi 
osiksi ja osien teettämistä joko suoraan tai 
palvelunvälittäjän kautta nopeasti lukuisilla itselle 
tuntemattomilla alihankkijoilla. Parvityön kaksi osa-
aluetta ovat micro- ja macrotasking, jotka viittaavat 
teetettävän työsuoritteen kokoon ja vaativuuteen.
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Nuorten Pohjois-Savo 2040/oppilaitokset

Äänestetyt ilmiöt

Covid-19 ja ilmansaasteet Strengthening 22

Covid-19 Strengthening 15

Datan kulutus Strengthening 15

Vapaa-ajan arvostus Strengthening 12

6G-verkko Strengthening 11

Hyvinvointi kaikille Wild card 10

Koko elämä sisätiloissa Strengthening 10

Johtajuuden kriisi Strengthening 9

Maailman väestönkasvu Strengthening 9

Sota öljyn hinnasta Strengthening 9

Älykoti Strengthening 9

Nuorisopullistuma Strengthening 8

Uudet proteiinin lähteet Strengthening 8

Poikkeustilan normalisointi Strengthening 7

Virtuaalikoulut Strengthening 6
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Nuorten Pohjois-Savo 2040/oppilaitokset

Äänestetyt ilmiöt

Ekosysteemit ilmastonmuutoksessa Strengthening 5

Kiinan romahdus Wild card 5

Maailmanlaajuiset nälänhädät Strengthening 5

Merkityksellisyyden merkitys Strengthening 5

Mitattu minä Strengthening 5

Nettiriippuvuus Strengthening 5

Perustulo Strengthening 5

Syrjäytyneet nuoret miehet Strengthening 5

Tekoäly +robotit työkavereina Strengthening 5

Hyperlokalisaatio Strengthening 4

Kolmannen sektorin nousu palveluissa Strengthening 4

Nationalismi Strengthening 4

Robottiautot Strengthening 4

Tutkintojen arvo Weakening 4

Täsmähoidot Strengthening 4
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Nuorten Pohjois-Savo 2040/oppilaitokset

Äänestetyt ilmiöt

Yleisviruslääke Wild card 4

Automatisoidut supermarketit Strengthening 3

Eläkkeelle nuorena Weak signal 3

Eristäytymistalous Strengthening 3

Ikääntyvä maailman väestö Strengthening 3

Ilmasto+ maahanmuutto Wild card 3

Kyberturvallisuus Strengthening 3

Resurssisodat Strengthening 3

Sosiaaliset kuplat kärjistyvät Wild card 3

Sosiaaliset pisteytysjärjestelmät Wild card 3

Auton omistaminen Weakening 2

Kestävä kuntoilu Weak signal 2

Korona & geopolitiikka Wild card 2

Koulu suuryrityksenä Wild card 2

Liberaali demokratia Weakening 2
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Nuorten Pohjois-Savo 2040/oppilaitokset

Äänestetyt ilmiöt

Liisattu elintaso Wild card 2

Lääkärille jonottaminen Weakening 2

Monikanavainen shoppailu Strengthening 2

Piiloliikuttaminen Weak signal 2

Tekoäly terveydenhuollossa Strengthening 2

VUCA-ilmiö Strengthening 2

Yhteisasuminen Strengthening 2

Yksi kansa toisen keskellä Strengthening 2

Etä- ja itsehoito Strengthening 1

Etäläsnäolo Strengthening 1

Kansallinen huoltovarmuus Strengthening 1

Kivijalkakauppojen myynti Weakening 1

Koulut ilman opettajia Wild card 1

Kyborgiteknologian hyväksyminen Wild card 1

Lifelogging-ilmiö Wild card 1
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Nuorten Pohjois-Savo 2040/oppilaitokset

Äänestetyt ilmiöt

Logistiikan uusi aika Strengthening 1

Lähimatkailu Wild card 1

Raskaan teollisuuden paluu Wild card 1

Slowbalisaatio Strengthening 1

Riippuvuus verkoista Wild card 1

Terveys- vaatimukset kiristyvät Strengthening 1

Vetäytyminen todellisuudesta Wild card 1

Virtuaalimatkailu Strengthening 1

Yksityisyyden menetys 24/7 Wild card 1

Ilmastoahdistus Strengthening 0

Hiilineutraalit valtiot Wild card -2

Tappavat pandemiat Wild card -

Terveydenhuollon romahdus Wild card -

Nano- ja materiaaliteknologia Strengthening -

Opetus+ oppiminen 2.0 Strengthening -
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Nuorten Pohjois-Savo 2040/oppilaitokset

Äänestetyt ilmiöt

Kansalaisyrittäjyys Strengthening -

Alustatalous Strengthening -

Vastuullisuuden kriteerit kiristyvät Strengthening -

Laajennettu urbaani- todellisuus Strengthening -

Teollisuus 4.0 Strengthening -

Lyhytikäiset vaatteet Weakening -

Tilan ja seinien tarve Weakening -

Omavaraiset kaupungit Wild card -

Liikuteltavat kodit Strengthening -

Älykäs maaseutu Wild card -

Lääketieteellinen skanneri Tricorder Wild card -

Teknologiasta vapaat vyöhykkeet Wild card -

Ulkoistaminen ulkomaille Weakening -

Parvityö Strengthening -

Jakamistalous Strengthening -


