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Valtioneuvoston muutostekijäkortit esittelevät 
päättäjille ja kansalaisille tulevaisuuden 
toimintaympäristön keskeisiä muutoksia ja 
epävarmuuksia. Seuraavien hallituskausien 
aikana Suomen ja suomalaisten paikkaa 
maailmassa määrittää yhä enemmän globaali 
keskinäisriippuvuuden jatkuva tiivistyminen. 
Kiihtyvä teknologinen murros sekä osaamisen ja 
työn murrokset muovaavat yhteiskuntaa ja sisältävät 
samaan aikaan eriarvoistumisen riskin. Geopolitiikan, 
ilmastonmuutoksen, digitalisaation ja demokratian 
muutoksen ristipaineessa erilaisten arvojen välinen 
rajankäynti korostuu entisestään. Menestyvän 
Suomen on politiikassaan kyettävä yhdistämään 

näihin kysymyksiin vaikuttaminen ja sopeutuminen, 
sekä kestävän kehityksen edistäminen.

Toimintaympäristön muutos käsitellään 15 
muutostekijäkortissa, joiden kokonaiskuva 
perustuu virkamiesten asiantuntijanäkemykseen. 
Muutostekijäkortit on tuotettu ja kirjoitettu kaikkien 
ministeriöiden yhteistyönä ja niiden taustalla on 
ministeriöissä tehtyä strategiatyötä. 

Nämä kortit esittelevät keskeiset tulevaisuuden 
muutokset lyhyesti – laajempi katsaus ja 
vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia muutoksiin liittyen 
löytyy sähköisestä julkaisusta Valtioneuvoston 
yhteiset muutostekijät (julkaisut.valtioneuvosto.fi). 

Lisätietoja: vnk.fi/tulevaisuuskatsaukset

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-458-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-458-0
http://vnk.fi/tulevaisuuskatsaukset


 KANSAINVÄLINEN JÄRJESTYS MURROKSESSA 



Kansainvälisen järjestyksen murros tarkoittaa muutoksia 
globaalissa voimatasapainossa. Alueelliset, nousevat 
voimakeskukset haastavat Yhdysvaltojen voimakasta? 
roolia. Samanaikaisesti valtioiden perinteistä 
kansainvälistä asemaa kyseenalaistavat erilaiset 
monentasoiset verkostot, toimijat ja uudet toimintatavat. 
Kansainvälinen sopimuspohjainen järjestelmä nitisee 
liitoksissaan muutoksen paineen alla. Kiihtyvä kilpailu 
luonnonvaroista, ilmastonmuutos ja muut ympäristön tilan 
muutokset näkyvät useilla alueilla hyvin konkreettisesti 
ja kasvattavat alueellisten konfliktien riskiä ja luovat 
maailmanlaajuisesti epävakautta.

Mikä olisi uusi globaalin hallinnan muoto?  
Miten se olisi mahdollista toteuttaa?  
Miten teknologia voisi auttaa globaalien 
vaikutussuhteiden hahmottamisessa ja hallinnassa? 
Miten Suomi turvaa tulevaisuudessa kansainvälisen 
vaikutusvaltansa tehokkaimmin?  
Millaisia verkostoja Suomen kaltaisen maan pitäisi 
luoda perinteisen ulkopoliittisen vaikuttamisen lisäksi?

KANSAINVÄLINEN JÄRJESTYS MURROKSESSA 

Kansainvälinen järjestelmä on rakenteellisten ja arvopohjaisten haasteiden edessä.



EU:N JA KANSALLISVALTION KEHITYS



EU:n kehitys vaikuttaa Suomeen kuten muihinkin EU-
maihin merkittävästi. Maltillinen tulevaisuuskuva 
vuodelle 2030 on, että EU jatkaa suunnilleen entiseen 
tapaan ja keskittyy uudistusohjelmien toteuttamiseen 
ja kehittämiseen. Ensisijaisia tavoitteita päivitetään 
säännöllisesti, ongelmiin puututaan sitä mukaa kun 
niitä ilmenee ja uutta lainsäädäntöä annetaan tarpeen 
mukaan. Rakenteiden ja toimintatapojen uudistusohjelmat 
ovat hitaita. EU:n painoarvo ja vaikutusvalta 
maailmanpolitiikassa saattaa heiketä ja kilpailukyvyn 
kehitys on jähmeää pitkään.

Miten taataan jäsenvaltioiden yhtenäisyys ja  
EU:n ja sen toimintamallien uudistumiskyky?  
Miten eurooppalaiset arvot kehittyvät?  
Miten Eurooppa kehittyy turvallisuusyhteisönä?

EU:N JA KANSALLISVALTION KEHITYS 

EU:n tulevaisuus kulkee tienhaarasta toiseen ja kansallisvaltioiden roolit muuttuvat.



DEMOKRATIAN MUUTOS JA OSALLISTUMISEN  
 TAPOJEN MONINAISTUMINEN



Parhaimmillaan demokraattinen päätöksenteko perustuu 
kansalaisten laajaan ja yhdenvertaiseen osallistumiseen 
sekä hallinnon avoimuuteen ja vuorovaikutukseen 
kansalaisyhteiskunnan kanssa. Mikäli kansalaiset 
eivät koe perinteisen demokratian keinojen olevan 
riittäviä, yhteiskunnallinen turhautuminen voi lisääntyä. 
Osallistumiselle ja vuorovaikutukselle on luotava uusia 
malleja, jotka perustuvat avoimuuteen, vertaisuuteen ja 
asiakkuuteen sekä yksilöiden ja yhteisöjen oman tekemisen 
vahvistamiseen. 

Tieto on kaikkien saatavilla mutta toisaalta valtavaa 
tiedonmäärää on mahdotonta hallita tai käsitellä.  

Samaan aikaan tiedonvälitys elää suurta murrosta. 
Käytännössä kuka tahansa voi välittää tietoa miltei 
rajattomalle määrälle vastaanottajia.

Voiko tämän hetken poliittisissa tapahtumissa  
olla kysymys demokratian kriisistä, jonka ratketessa 
siirrymme kohti kokonaan uutta demokratian jaksoa 
ja miten tähän kehityskulkuun voidaan vaikuttaa?  
Miten tulevaisuuden tietoyhteyskunnassa vahvistetaan 
kansalaisten mahdollisuuksia erottaa olennainen tieto 
epäolennaisesta ja kyky varmistaa tiedon alkuperä  
ja oikeellisuus?

DEMOKRATIAN MUUTOS JA OSALLISTUMISEN  
TAPOJEN MONINAISTUMINEN
Tiedon virrat ja omistajuus muokkaavat rakenteita. Demokratia ja osallistuminen 
moninaistuvat.



GLOBAALIN TALOUDEN MURROS



Teknologiakehitys muuttaa globaaleja arvo- ja 
ansaintaketjuja vähentäen maailmantalouden 
kauppavirtoja ja hidastaen globalisaatiokehitystä. 
Kuitenkin Yhdysvaltain ja Kiinan kilpailullinen 
keskinäisriippuvuus on edelleen globaalia talouskehitystä 
eniten määrittävä tekijä myös 2030-luvulla. Suomen 
kannalta erittäin merkittävää on EU:n ja öljyriippuvaisen 
Venäjän tulevaisuuden kehitys. Euroopan taloudellisen 
kehityksen haasteena ovat ikääntynyt väestö ja 
rakenteelliset ongelmat, joiden vuoksi pitkän aikavälin 
kasvunäkymä on vaatimaton. Euroalueen maissa 
pankkisektorin ongelmien jatkuminen aiheuttaa 
systeemisen riskin.

Kiina on kasvamassa maailman suurimmaksi 
taloudeksi USA:n ohi, mutta onko Kiinasta USA:n 
haastajaksi?  
Miten vastataan lisääntyvään poliittiseen 
epävakauteen ja protektionismiin, jotka osaltaan 
jarruttavat globaalia talouskasvua?

GLOBAALIN TALOUDEN MURROS 

Globaali talous ja politiikka kietoutuvat yhteen.



SUOMEN TALOUDEN KEHITYS



Pienenä avotaloutena Suomen talouskasvu riippuu 
merkittävästi maailmantalouden ja -kaupan 
kehittymisestä. Digitalisaatio, robotiikka, tekoäly ja muu 
teknologiakehitys edelleen muuttavat globaaleja arvo- ja 
ansaintaketjuja ja Suomen tulisi saada oma osansa tästä 
kehityksestä. Samaan aikaan työikäinen väestö supistuu 
väestön ikääntyessä. 2030-luvulla talouskasvu on edelleen 
vähäistä.

Mitkä ovat Suomen tulevaisuuden kasvun alat?  
Millä keinoilla ja tavoitteilla Suomi toimii  
globaalin maailman osana?

SUOMEN TALOUDEN KEHITYS

Maailmanpolitiikka ja -talous määrittävät Suomen talouden kehityksen suunnan, 
Suomella edelleen edessä rakenteelliset ongelmat.



TYÖN MURROS



Työn murros tarkoittaa syvää ja sukupolvien yli jatkuvaa 
teknologista, taloudellista, yhteiskunnallista ja 
inhimillistä muutosta. Aivan murroksen ytimessä ovat 
automaatio, robotit ja tekoäly, luova tuho sekä jakamis- 
ja alustatalouden kehitys, jotka muuttavat työvoiman 
rakennetta, työn sisältöä ja työnantaja-työntekijä-
suhdetta. Kyse ei ole kuitenkaan nopeasta siirtymisestä 
yhdestä tavasta tehdä töitä johonkin toiseen vaan pitkään 
jatkuvasta muutoksesta kohti entistä moninaisempaa ja 
monipuolisempaa työn maailmaa. 

Työn muuttuessa ihmiset kiinnittyvät yhteiskuntaan entistä 
monimuotoisempien tavoitteiden ja merkityksellisen 
tekemisen kautta.

Miten uusia, merkityksellisiä tapoja olla osana 
yhteiskuntaa tulisi tukea ja miten järjestetään 
turvaverkot, kun työtä tehdään globaaleilla alustoilla, 
väliaikaisissa verkostoissa ja ilman perinteistä 
työntekijä-työnantajasuhdetta?

TYÖN MURROS

Työn tekeminen ja merkitys muovataan uusiksi.



VÄESTÖRAKENNE JA KAUPUNGISTUMISKEHITYS



Väestörakenteen kehitys ja kaupungistuminen määrittävät 
Suomen elinvoimaisuutta ja tulevaisuutta. 2030-luvulla 
Suomen väestönkasvu on pitkälti nettomaahanmuuton 
varassa. Kaupungistuminen ja väestön keskittyminen 
suurimpiin keskuksiin edellyttävät vastuullisessa 
kaupunkikehittämisessä ympäristöllisesti ja sosiaalisesti 
kestäviä ratkaisuja ja niihin tukeutuvan elinkeinotoiminnan 
vahvistamista sekä asuntorakentamista.  Alueiden 
kilpailukyky ja hyvinvointi sekä yrityksien menestyminen 
globaaleilla markkinoilla ovat kasvavassa määrin 
vuorovaikutuksessa keskenään.

Onko koko Suomi elinvoimainen ja onko kaikilla 
alueilla riittävästi toiminta- ja työkykyistä väestöä? 
Miten vastuullinen kaupunkikehittäminen toteutuu? 

VÄESTÖRAKENNE JA  KAUPUNGISTUMISKEHITYS

Väestön väheneminen ja alueiden eriarvoistuminen kulkevat käsi kädessä.



ARVOJEN JA ASENTEIDEN MUUTOS



Arvojen ja asenteiden muutos heijastelee yhteiskunnan 
muutoksia – ja toisaalta saa aikaan muutoksia siinä. 
Suomi ja suuri osa Euroopasta asemoituu arvoiltaan 
maallistuneeseen ja liberalisoituneeseen maailmaan, 
mutta myös muita erisuuntaisia näkemyksiä esiintyy. 
Arvot ja asenteet ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa 
ratkaistaessa yhteiskunnan suuria tulevaisuuden 
kysymyksiä kuten kestävää kehitystä, työn tai osaamisen 
kysymyksiä. Suuri osa kansalaisista ottaa huomioon 
yhteisen edun ja jaetut arvot, kuten suvaitsevaisuuden, 
tasa-arvon ja sananvapauden. 

Voiko jokainen saada saada äänensä kuuluviin 
erilaisten kanavien kautta? 
Miten yhä moniäänisemmän yhteiskunnan arvot 
kehittyvät ja ketä kuunnellaan? 

ARVOJEN JA ASENTEIDEN MUUTOS

Yhteiset arvot säilyvät, mutta kuinka laajalti ne jaetaan?



ERIARVOISTUMINEN



Hyvinvointiyhteiskunta  pitää huolta heikoimmistaan 
ja suomalaisten hyvinvointi sekä terveyden taso ovat 
jatkuvasti kohentuneet. Suurin osa ihmisistä voi edelleen 
hyvin, mutta eriarvoisuus on lisääntynyt ja erot ovat 
kansainvälisesti verrattuna suuria. Eroja on esimerkiksi 
sosioekonomisten ryhmien, sukupuolten, valtaväestön ja 
vähemmistöjen sekä maantieteellisten alueiden välillä. 

Miten myönteistä yhteiskuntakehitystä uhkaava 
taloudellinen, sosiaalinen, sivistyksellinen ja 
hyvinvoinnillinen polarisaatio pysäytetään ?

ERIARVOISTUMINEN

Eriarvoistuminen haastaa yhteiskuntaa monesta suunnasta.



TEKNOLOGINEN MURROS



Tiedon lähes rajaton hyödyntäminen, automaatio, 
robotiikka ja tekoäly mullistavat maailmaa samalla 
tavalla kuin teollinen vallankumous, mutta huomattavasti 
lyhyemmässä ajassa ja teknologisen murroksen vaikutukset 
yhteiskuntaan ovat moninkertaiset. Vaikutukset 
kohdistuvat suhteellisesti ajateltuna hyvinkin lyhyessä 
ajassa kaikille aloille. Myös ekologisen kestävyyden 
saavuttamisessa teknologia on avainasemassa. Murros 
on todellinen, mutta muutoksen vauhti on epävarmaa ja 
vaihtelee aloittain ja organisaatioittain. 

Millainen on uusi sektorien välinen tai ihmisen ja 
koneen välinen työnjako, kun teknologian murros 
haastaa perinteiset tekemisen rajat ja tavat?  
Miten kuluttajien arvot ja kuluttajavalinnat 
muuttuvat, kun otetaan käyttöön uutta teknologiaa? 

TEKNOLOGINEN MURROS

Teknologinen kehitys vauhdittaa muutoksia kaikilla elämänalueilla.



DIGITAALINEN KYVYKKYYS JULKISESSA HALLINNOSSA



Digitaalisessa toimintakulttuurissa asiat hoituvat yhä 
useammin sähköisesti ja taustalla. 2030-luvulla muutos 
on sekä mahdollistanut että edellyttänyt asiakaslähtöisten 
ja poikkihallinnollisten prosessien uudistamista julkisessa 
hallinnossa. Monin osin julkisen hallinnon työskentely 
perustuu verkostoihin, avoimuuteen ja ketteryyteen. 

Kyetäänkö Suomessa hyötymään digitalisaatiosta? 
Osataanko löytää oikeat kumppanit, hyödyntää 
alustoja, turvata tieto ja muotoilla mahdollistavat 
säädökset muutokselle?

DIGITAALINEN KYVYKKYYS JULKISESSA HALLINNOSSA

Digitaalinen kyvykkyys julkisessa hallinnossa on murroksen hallinnan ytimessä. 



KRIITTISEN INFRASTRUKTUURIN TOIMINTAVARMUUS



Kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuus kohtaa 
suurempia paineita digitalouden ja hyperkytkeytyneen 
toimintaympäristön kehityksen myötä. Myös 
rakennettua infrastruktuuria kohtaan syntyy paineita 
ilmastonmuutoksesta ja korjausvelasta johtuen. 
Teollinen internet ja robotisaatio ovat yhä merkittävämpi 
osa yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ja kriittistä 
infrastruktuuria. Infrastruktuurit perustuvat älykkäisiin 
sähköverkkoihin ja itseohjautuviin järjestelmiin. 
Tekoäly on keskeinen tekijä kriittisen infrastruktuurin 
haavoittuvuuksien hallinnassa.

Teknologian muutoksen myötä Suomen kriittinen 
infrastruktuuri tulee ajatella uudelleen. Mitä 
meidän tulee tulevaisuudessa hallita, omistaa ja 
osata itse ja missä mittakaavassa? Miten turvata 
kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuus tekoälyn 
aikakaudella?

KRIITTISEN INFRASTRUKTUURIN TOIMINTAVARMUUS

Kriittinen infrastruktuuri on yhteiskunnan elämänlanka.



ILMASTONMUUTOS



Ilmastonmuutoksen myötä esimerkiksi muutokset sateissa 
aiheuttavat toisaalla lisääntyvää kuivuutta ja toisaalla 
lisääntyviä tulvia. Ilmastonmuutos uhkaa erityisesti 
pohjoisen alueiden luontoa, muuttaa elinympäristöä 
sekä siirtää lajien levinneisyysalueita Euroopassa kohti 
pohjoista. Suomeen tulee uusia vieraslajeja, vedenkiertoon 
liittyvissä prosesseissa tapahtuu muutoksia sekä metsä- 
ja maatalouden toimintaedellytykset muuttuvat. 
Ilmastonmuutoksen hillinnän rinnalla sopeutuminen sää- 
ja ilmastomuutoksiin on välttämätöntä.

Mihin ilmastonmuutos vaikuttaa Suomessa?  
Miten sitä voidaan hillitä, ja miten siihen 
sopeudutaan?  
Mitä tapahtuu jos Pariisin sopimusta ei panna 
toimeen?   
Mitä tapahtuu jos maapallon ainoaksi 
asuinkelpoiseksi alueeksi jää lähinnä vain pohjoinen 
havumetsävyöhyke?

ILMASTONMUUTOS

Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkeen.



YMPÄRISTÖN JA LUONNON TILA



Päästöt ilmaan ja vesiin ovat vähentyneet, joskin Itämeren 
ja sisä- ja pohjavesien tilanne ei ole kaikilta osin vieläkään 
hyvä. Suomen luonnon monimuotoisuuden katoa ei ole 
saatu pysäytettyä. Vaarallisten kemikaalien käyttö on yhä 
mittavaa ja vaarallisten aineiden sekä pienhiukkasten 
päästöt ovat ympäristön ja terveyden kannalta liian 
suuret. Rakennetun ympäristön tila on Suomessa valtaosin 
tyydyttävä, joskin kasvava korjausvelka on edelleen 
ongelma. 

Mikä ympäristömme ja luontomme tila on? 
Miten lapsemmekin voivat vielä nauttia hyvästä 
ympäristöstä ja monimuotoisesta luonnosta?  
Mitä tapahtuu jos ympäristöriskien hallinta pettää? 

YMPÄRISTÖN JA LUONNON TILA

Ympäristö ja luonto ovat haavoittuvassa asemassa ja kilpailu luonnonvaroista kiihtyy. 



LUONNONVAROJEN KÄYTÖN KESTÄVYYS



Luonnonvarojen käytön kestävyys ei ole enää 
itsestäänselvyys; kulutamme globaalisti 1,6-kertaisesti 
maapallon luonnonvarat. Kysynnän kasvu ja tarjonnan 
väheneminen voimistavat maailmanlaajuista kilpailua 
luonnonvaroista. Uusiutumattomien luonnonvarojen 
ehtyminen ohjaa kohti resurssitehokkaampaa materiaalin 
hyödyntämistä. 

Miten Suomen korkeatasoinen osaaminen  
edistää bio- ja kiertotaloutta?  
Miten toteutamme kokonaisvaltaisen muutoksen  
kohti uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaa 
tuotantoa ja kulutusta?

LUONNONVAROJEN KÄYTÖN KESTÄVYYS

Ympäristö ja luonto ovat haavoittuvassa asemassa ja kilpailu luonnonvaroista kiihtyy. 


