VALTIONEUVOSTON
MUUTOSTEKIJÄKORTIT

LUKIJALLE
Valtioneuvoston muutostekijäkortit esittelevät päättäjille
ja kansalaisille tulevaisuuden toimintaympäristön keskeisiä
muutoksia ja epävarmuuksia.
Tulevien vuosien 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 päätöksissään ja toimissaan
kyettävä yhdistämään näihin kysymyksiin vaikuttaminen ja
sopeutuminen sekä kestävän kehityksen edistäminen.

Toimintaympäristön muutos käsitellään 15 muutostekijäkortissa,
joiden kokonaiskuva perustuu virkamiesten asiantuntijanäkemykseen ja tulkintaan tulevaisuudesta. Muutostekijäkortit
on tehty kaikkien ministeriöiden yhteistyönä ja niiden taustalla on
ministeriöissä tehtyä strategista ennakointityötä. Muutostekijät
vaikuttavat yhteiskunnassa jo nyt, mutta niiden aikajänne on pitkä
ja niihin vastaaminen edellyttää pitkän aikavälin päätöksentekoa.
Kortit koostuvat tiiviistä ydinviesteistä Suomen tulevaisuuteen
vaikuttavista muutostekijöistä, ne toimivat keskustelun avauksina
ja tukena tulevaisuuteen varautumiselle.
Muutostekijäkortit päivitetään säännöllisesti, tämä painos on
julkaistu 10/2019.
Lisätietoja: https://vnk.fi/tulevaisuustyo

MUUTOSTEKIJÖIDEN
VAIKUTUSANALYYSI
Pohdi muutoksen vaikutuksia: Miksi tämä trendi,
ilmiö tai muutostekijä on tärkeä? Mitä mahdollisia
vaikutuksia muutoksella on? Analysoi muutoksen
vaikuttavuutta esimerkiksi tulevaisuuspyörämenetelmän avulla.
Analyysilla tunnistetaan ensimmäisen, toisen
tai useamman tason vaikutuksia esimerkiksi
Suomeen tai valittuun organisaatioon, yhteisöön
tai tekemiseen.
Menetelmä auttaa lisäämään ymmärrystä
muutoksesta sekä jäsentämään vaikutuksia ja
syy-seuraus-suhteita.

2. TASON VAIKUTUKSET
SUORAT VAIKUTUKSET

MUUTOSTEKIJÄ

1. Kirjoita tulevaisuuspyörän keskelle muutostekijä tai ilmiö, jota analysoitte.
2. Pohtikaa muutoksen primäärisiä, suoria vaikutuksia. Mitkä ovat muutoksen
tärkeimmät vaikutukset? Mitä keskeisiä haasteita muutos aiheuttaa?
3. Tarkastelkaa suorien vaikutusten seurauksia. Kirjoittakaa muutoksen 2.tason
vaikutukset ulommalle kehälle.
4. Pohtikaa mitä mahdollisuuksia ja haasteita näistä nousee organisaatiollenne?

MUUTOSTEKIJÖIDEN VAIKUTUSANALYYSIN REUNAEHDOT
Pohdi mikä on perimmäinen tarkoitus muutosten vaikutusanalyysille:
•

Mihin tuloksia on tarkoitus käyttää?

•

Mitä odotuksia analyysille asetetaan?

•

Miten tulokset viestitään ja kenelle?

Määrittele kuka osallistuu prosessiin. Miten osallistuminen tapahtuu?
Määrittele mitä resursseja on käytettävissä. Ketkä voivat tukea prosessissa?
Määrittele mitkä ovat mahdollisia seuraavia askeleita. Miten toimintaympäristön jatkuva seuranta voidaan toteuttaa?
Dokumentoi päätökset. Tee suunnitelma, joka sopii tavoitteisiinne.

KANSAINVÄLINEN JÄRJESTYS MURROKSESSA

KANSAINVÄLINEN JÄRJESTYS MURROKSESSA
Kansainvälinen järjestelmä on rakenteellisten ja arvopohjaisten haasteiden edessä.
Mitä muutoksesta tiedetään?
Kansainvälinen järjestys on muutostilassa. Sääntöperustaa
ja liberaaleja lähtökohtia – demokratiaa, ihmisoikeuksia ja
vapaakauppaa – koetellaan. Voimapolitiikka on palannut.
Suurvaltojen kuten Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kilpailu
kiihtyy, voimatasapaino järkkyy, ja kansainvälinen yhteistyö
vaikeutuu. Venäjä pyrkii saavuttamaan tunnustetun suurvaltaaseman. Suurvaltakeskeinen moninapaisuus korostuu YK:n
puitteissa tapahtuvan, valtioiden yhdenvertaisuuteen perustuvan
monenkeskisyyden rinnalla.
Monitasoiset verkostot, toimijat ja uudet toimintatavat kasvattavat
merkitystään kansallisvaltioiden rinnalla. Kilpailu luonnonvaroista,
ilmastonmuutos ja muut ympäristön tilan muutokset vaikutuksineen
näkyvät useilla alueilla konkreettisesti, kasvattavat alueellisten
konfliktien riskiä ja luovat epävakautta maailmanlaajuisesti.
Teknologian kehitys ja kilpailu edistyneiden teknologioiden
hallinnasta voivat muuttaa globaaleja valtasuhteita.

Mitä kysymyksiä muutoksesta nousee?
Miten ympäristöuhat, ilmastonmuutos tai globaali väestönkasvu
muuttavat kansainvälistä yhteistyötä?
Vakiintuuko nykytrendin mukainen suurvaltavetoinen
intressipolitiikka kansainvälisen järjestelmän pääasialliseksi
toimintalogiikaksi?
Miten globaalin hallinnan instituutiot sopeutuvat muutoksiin ja
minkälaista arvopohjaa ne tulevaisuudessa heijastavat?
Millä aikajänteellä ja miten teknologinen kehitys muuttaa
valtasuhteita?
Haaste Suomelle
Suomen on tuettava monenvälistä ja sääntöpohjaista kansainvälistä järjestystä, mutta samalla sopeuduttava muuttuvaan
maailmantilanteeseen ja varauduttava muuttuvaan turvallisuusympäristöön. Tehdyistä linjauksista, päätöksistä ja perusteista, joilla
monimutkaisiin haasteisiin vastataan, on viestittävä selkeästi.

EUROOPAN UNIONIN YHTENÄISYYS JA TOIMINTAKYKY KOETUKSELLA

EUROOPAN UNIONIN YHTENÄISYYS JA TOIMINTAKYKY KOETUKSELLA
Euroopan unioni pitää pintansa sisäisistä ja ulkoisista haasteista huolimatta.
Mitä muutoksesta tiedetään?
EU ei lähitulevaisuudessa merkittävästi laajene. Integraation
syventäminen hidastuu, mutta ei pysähdy sisämarkkinoiden
kehittämisen, kaupan ja turvallisuuden aloilla. EU:n sisällä kriittiset
äänet voimistuvat ja sen arvopohjaa haastetaan; samalla unionin
yhtenäisyyttä pyritään hajottamaan myös yhteisön ulkopuolelta.
Monissa asioissa yhteisen äänen löytyminen ja lainsäädäntötyö
vaikeutuvat. Ison-Britannian eroprosessi heikentää unionin
kansainvälistä painoarvoa.

Miten eurooppalaiset arvot ja asenteet muuttuvat?
Millaiseksi EU:n ja Venäjän suhde pitkällä aikavälillä muotoutuu?
Pysyykö EU mukana teknologisessa kehityksessä vai kasvaako sen
riippuvuus Kiinasta ja Yhdysvalloista?
Miten Afrikan väestöpaine purkautuu ja miten sitä hallitaan?
Haaste Suomelle
Ilmastonmuutos, maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka, turvallisuus
ja digitalisaatio edellyttävät EU-tason ratkaisuja, joiden saavuttaminen
saattaa edellyttää huomattavaa priorisointia ja joustavuutta. Suomen
etujen mukaista on edistää EU:n puolustusyhteistyön kehittämistä,
mikä vahvistaa myös unionia globaalina toimijana.

EU:n merkitys Suomelle kasvaa kansainvälisen epävarmuuden
voimistuessa. EU pysyy maamme tärkeimpänä viiteryhmänä,
markkina-alueena ja kansainvälisenä vaikuttamiskanavana, vaikka
Euroopan kansainvälinen asema erityisesti Kiinan nousun vuoksi
heikkeneekin. Transatlanttiset suhteet ovat murroksessa ja EU:sta tulee Suomen EU-politiikalta odotetaan ennakointia, aktiivisuutta ja
Suomelle myös entistä merkittävämpi turvallisuuspoliittinen yhteisö. ketteryyttä. Vahvoja instituutioita, yhteisiä arvoja ja konkreettisia
tuloksia on ajettava tavalla, joka ei hajota vaan yhdistää jäsenvaltioita
Naton merkitys Euroopalle kokonaisuudessaan säilyy.
ja unionia. Kansallisia intressejä on peilattava suhteessa unionin
Mitä kysymyksiä muutoksesta nousee?
kokonaisetuun samaan aikaan, kun EU-vastaisten voimien
Onnistuuko EU uudistamaan toimintamallejaan?
vahvistumiseen tulee varautua.

DEMOKRATIAN MUUTOS JA OSALLISTUMISEN TAPOJEN MONINAISTUMINEN

DEMOKRATIAN MUUTOS JA OSALLISTUMISEN TAPOJEN MONINAISTUMINEN
Demokratia ja osallistuminen moninaistuvat. Kyberuhat, osallistumisen eriarvoistuminen ja
kansalaisyhteiskunnan tilan kaventuminen ovat haasteita demokratian tulevaisuudelle.
Mitä muutoksesta tiedetään?
Länsimaissa on puhuttu demokratian kriisistä jo vuosia. Kansalaisyhteiskunnan tila on kaventumassa monissa Euroopan maissa ja
osallistuminen on eriarvoistunut.
Uusiksi haasteiksi demokratialle ovat nousseet kyberuhat,
disinformaatio sekä vaaleihin kohdistuva häirintä. Tiedon rooli
ja viestintä ovat murroksessa. Käytännössä kuka tahansa voi
välittää tietoa tai disinformaatiota miltei rajattomalle määrälle
vastaanottajia. Sosiaalinen media on alusta uudenlaiselle toiminnalle,
joka mahdollistaa käyttäjien profiloinnin ja tehokkaan keinon
äänestyskäyttäytymiseen vaikuttamiseksi. Ihmisten ennakkokäsityksiä
vahvistava kuplautuminen voi lisätä vastakkainasettelua ja vaikeuttaa
poliittista päätöksentekoa.

Kuinka teknologian murros vaikuttaa kansalaisten
osallistumismahdollisuuksiin ja millaisia uuden demokraattisen
vaikuttamisen tapoja syntyy?
Miten kansalaisyhteiskunta kehittyy julkisen ja yksityisen sektorin
rinnalla?
Haaste Suomelle
Luottamus on yhteiskuntaa koossa pitävä voima. Edistämällä kaikkien
väestöryhmien osallisuutta ja kansalaistaitoja voidaan vahvistaa
luottamusta kansalaisten välillä sekä luottamusta yhteiskunnallisiin
instituutioihin.

Mitä kysymyksiä muutoksesta nousee?
Onko demokratia kriisissä vai muutoksessa?

Vaalien ja muiden osallistumiskanavien turvallisuus ja luotettavuus
pitää turvata. Samalla tulee edistää demokratiakasvatusta ja medialukutaitoa sekä ylläpitää koko väestön korkeaa sivistystasoa. Tarvitsemme
keinoja vahvistaa kansalaisten mahdollisuuksia erottaa olennainen tieto epäolennaisesta ja kykyä varmistaa tiedon alkuperä ja oikeellisuus.

Miten päätöksentekoprosesseja voidaan kehittää demokratiaa
uudistaen ja vahvistaen?

Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset tulee turvata ja edistää
kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon vuorovaikutusta.

GLOBALISAATION UUDET MUODOT

GLOBALISAATION UUDET MUODOT
Globaali talous, geopolitiikka ja digitalisaatio kietoutuvat yhteen arvaamattomin tavoin.
Mitä muutoksesta tiedetään?
Yhdysvaltain ja Kiinan kilpailullinen keskinäisriippuvuus määrittää
globaalia talouskehitystä, ja riskit kauppakonfliktien kärjistymisestä
luovat kansainväliseen talouteen jatkuvaa epävarmuutta.
Digitalisaatio voi jakaa valtaa uudelleen ja Kiinan hidastuva
talouskasvu lisää epävarmuutta entisestään.

Mitä kysymyksiä muutoksesta nousee?
Miten vastataan lisääntyvään poliittiseen epävakauteen ja
protektionismiin, jotka heikentävät maailman talouskehitystä?

Globaalisti toimivien alustayritysten arvo- ja ansaintaketjut ovat
muuttaneet maailmantalouden perinteisiä kauppavirtoja. Globaalien
virtojen liikkeiden – mitä, missä ja miten tavaroita, tietoa ja palveluja
tuotetaan – merkitys on koko ajan suurempi. Näiden virtojen hyödyt
ja haitat jakautuvat epätasaisesti.

Millaisia verotusratkaisuja tulee kehittää?

Murtuuko globaalien alustatalouden toimijoiden asema, jos uudet
teknologiat mahdollistavat ihmiskeskeisen toimintamallin, jossa
dataa, arvoa ja palveluita voi vaihtaa ilman kolmatta osapuolta?

Haaste Suomelle
Suomalaisten yritysten kyvykkyys pysyä mukana globaalissa arvoja ansaintaketjujen muutoksessa on iso haaste. Korkean arvonlisän
yrityksillä on oltava Suomessa vakaa ja houkutteleva toimintaja kilpailuympäristö ja riittävästi osaavaa työvoimaa. Globaaliin
Kansainvälisen politiikan epävakaus ja useat samanaikaiset
murrokseen vastaaminen voi edellyttää myös verotulojen keräämisen
muutostekijät vaikeuttavat globalisaation suunnan ennakointia.
Suomen kannalta erittäin merkittävää on EU:n tulevaisuuden kehitys periaatteiden uudistamista.
osana kansainvälistä järjestelmää. Haasteena ovat EU:n poliittiset
Suomi voi vaikuttaa – muun muassa energian tuotannossa,
käänteet, ikääntynyt väestö ja rakenteelliset ongelmat, joiden vuoksi ruokataloudessa ja kiertotaloudessa teknologian kehitystä
pitkän aikavälin kasvunäkymä on vaatimaton. Myös pankkisektorin voidaan suunnata reilun maailmankaupan rakentamiseksi ja
ongelmien jatkuminen ylläpitää riskejä.
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYS

JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYS
Maailmanpolitiikka ja -talous määrittävät Suomen talouden kehityksen suunnan.
Suomella on edelleen edessään myös rakenteelliset ongelmansa.
Mitä muutoksesta tiedetään?
Pienenä avotaloutena Suomen talouskasvu riippuu merkittävästi
maailmantalouden ja -kaupan kehittymisestä. Suomen talouden
kehitystä määrittää myös EU-lainsäädäntö velvoitteineen.
Digitalisaatio, robotiikka, tekoäly ja muu teknologiakehitys
muuttavat globaaleja arvo- ja ansaintaketjuja ja Suomen tulee
pysyä mukana kehityksessä. 2030-luvulla talouskasvun ennakoidaan
olevan edelleen vähäistä. Pysyvä tulojen ja menojen välinen
epätasapaino uhkaa kasvattaa velkaantumisen hallitsemattomaksi.
Jos työikäinen väestö supistuu nykyisten ennusteiden
mukaisesti, väestörakenteen muutos lisää eläke-, sosiaali- ja
terveydenhuoltomenoja.
Mitä kysymyksiä muutoksesta nousee?
Millaisia uusia rakenteellisia toimia tarvitaan työllisyysasteen
nostamiseksi pohjoismaiselle tasolle ja julkisen talouden
tasapainottamiseksi pitkällä aikavälillä?

Millaisella nopeudella ja millä aloilla teknologinen murros vähentää
ihmistyön tarvetta seuraavaksi ja mitä siitä seuraa?
Haaste Suomelle
Ilman nopeavaikutteisia toimia julkinen talous heikkenee ja seuraava
taantuma kohdataan heikommassa julkisen talouden tilanteessa
kuin aiemmin.
Teknologisen murroksen, digitaalisen talouden, väestönmuutoksen
ja ilmastonmuutoksen vaikutukset julkiseen talouteen voivat olla
rapauttavia, mutta kehityskulut kestävyyttä tukeviin uudistuksiin
ja esimerkiksi reaaliaikaisiin ja läpinäkyviin uusiin verotuksen
periaatteisiin tarjoavat suuria mahdollisuuksia.

TYÖN JA TOIMEENTULON MURROS

TYÖN JA TOIMEENTULON MURROS
Työn tekeminen ja merkitys muovataan uusiksi.
Mitä muutoksesta tiedetään?
Työn murros on syvä ja jatkuva teknologinen, taloudellinen,
yhteiskunnallinen ja inhimillinen muutos. Automaatio, robotit
ja tekoäly, luova tuho sekä jakamis- ja alustatalouden kehitys
muuttavat ammattirakenteita, työn sisältöä ja työnantajatyöntekijä-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.

Mitä kysymyksiä muutoksesta nousee?
Miten uusia, merkityksellisiä tapoja olla osana yhteiskuntaa tulisi
tukea?

Palkkatyössä työsuhdemuodot ja työelämän joustot vaativat
uudelleen tarkastelua. Esimerkiksi osa-aikainen työ on
lisääntynyt viime vuosina, eikä se ei aina takaa riittävää
toimeentuloa. Työn murros kytkeytyy eriarvoistumiskehitykseen ja
sosiaaliturvajärjestelmää koskeviin paineisiin.

Työn murroksen edetessä tarve uudistaa sosiaaliturvaa kasvaa.
Uudistuvan sosiaaliturvan tulisi mahdollistaa palkkatyön,
yrittäjyyden, alustatyön ja osaamisen kehittämisen joustava
yhdistäminen ja vuorottelu eri elämäntilanteissa.

Miten järjestetään turvaverkot ja osaamisen jatkuva kehittäminen,
kun työtä tehdään globaaleilla alustoilla, väliaikaisissa verkostoissa
ja ilman perinteistä työntekijä-työnantajasuhdetta?
Haaste Suomelle
Jännitteet työn murroksessa ja teknologian kehityksen vaikutus
työhön edellyttävät avointa keskustelua työn roolista ja
merkityksestä yhteiskunnassa.

Työn ja ammattien muutokseen on vastattava aktiivisesti
uudistamalla osaamista ja kehittämällä jatkuvaa oppimista.

VÄESTÖNMUUTOS

VÄESTÖNMUUTOS
Suomen väestö ikääntyy nopeasti ja huoltosuhde heikkenee voimakkaasti seuraavan kymmenen vuoden aikana. Väestönkasvu on entistä enemmän nettomaahanmuuton varassa.
Mitä muutoksesta tiedetään?
Väestörakenteen kehitys ja kaupungistuminen määrittävät
Suomen elinvoimaisuutta ja tulevaisuutta. Väestön keski-ikä nousee
Suomessa EU-maista nopeimmin. Ikääntyvän väestön määrä kasvaa
nopeimmin harvaan asutuilla alueilla ja alueellinen eriytyminen
jatkuu, mutta väestönmuutos koskettaa koko Suomea. Maahanmuuttajien määrä lisääntyy pakolaisuuden ja globalisaation myötä.
Eri väestöryhmien turvallisuus- ja osallisuuskokemusten eriytyminen
edellyttää viranomaisilta uusia toimintamalleja ja palveluiden
parempaa kohdentamista.
Mitä kysymyksiä muutoksesta nousee?
Pysyykö Suomi elinvoimaisena ja onko kaikilla alueilla riittävästi
toiminta- ja työkykyistä sekä osaavaa väestöä tulevaisuudessa?
Millaista väestöpolitiikkaa tarvitaan huoltosuhteen parantamiseksi?
Miten toteutetaan hyvinvointiyhteiskunnan palvelut erilaisilla
alueilla?

Haaste Suomelle
Ihmisten yhtäläisiä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia
sekä osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta pitää vahvistaa.
Väestöryhmien välisiä eroja tulee tasata ja palveluja kohdentaa niitä
tarvitseville moninaistuvan väestön tarpeiden mukaisesti.
Kaupungistuminen ja väestön keskittyminen suurimpiin keskuksiin
edellyttävät vastuullisessa kaupunkikehittämisessä ympäristöllisesti
ja sosiaalisesti kestäviä ratkaisuja sekä niihin tukeutuvan
elinkeinotoiminnan ja palveluverkoston vahvistamista sekä
asuntorakentamista.
Kestävällä hyvinvointipolitiikalla voidaan tukea ihmisten omien
voimavarojen käyttöä ja mahdollistaa aktiivinen toiminta
elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Ikääntyvän väestön hyvinvointia ja
toimintakykyä tulee ylläpitää ja vahvistaa.

MONIARVOISUUS JA -ÄÄNISYYS

MONIARVOISUUS JA -ÄÄNISYYS
Yhteiset arvot säilyvät, mutta kuinka laajalti ne jaetaan?
Mitä muutoksesta tiedetään?
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 molemmat ovat
tulevaisuudessa moninaisempia ja arvoiltaan heterogeenisempia
kuin ennen.
Arvot ja asenteet ovat merkittävässä asemassa ratkaistaessa
yhteiskunnan suuria tulevaisuuden kysymyksiä kuten kestävää
kehitystä. Suuri osa kansalaisista ottaa huomioon yhteisen edun
ja jaetut arvot, kuten toisten kunnioittamisen, tasa-arvon ja
sananvapauden. Yhä moniäänisemmän yhteiskunnan kehittymiseen
liittyy kuitenkin paljon epävarmuuksia.
Mitä kysymyksiä muutoksesta nousee?
Miten arvot muuttuvat ja ketä kuunnellaan tulevaisuudessa?

Lisääntyykö polarisaatio ja miten se ruokkii äärimmäisiä arvoja ja
asenteita?
Miten teknologian kehitys ja digitalisaatio vaikuttavat ihmisten
osallistumiseen, arvojen kehitykseen ja eriarvoistumiseen?
Voiko jokainen saada äänensä kuuluviin erilaisten kanavien avulla?
Haaste Suomelle
Sopuisa, vakaa ja demokraattinen yhteiskunta edellyttää korkeaa
luottamusta.
Osallisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistaminen
kaikissa väestöryhmissä on olennaista, jotta voidaan vahvistaa
yhteiskunnallista luottamusta.
Sananvapauden säilyttäminen ja vihapuheen torjunta pitää pystyä
toteuttamaan samanaikaisesti.

ERIARVOISTUMINEN

ERIARVOISTUMINEN
Eriarvoistuminen haastaa yhteiskuntaa monesta suunnasta.
Mitä muutoksesta tiedetään?
Hyvinvointiyhteiskunta pitää huolta heikoimmistaan ja
suomalaisten hyvinvointi sekä terveyden taso ovat jatkuvasti
kohentuneet. Suurin osa ihmisistä voi hyvin, mutta eriarvoisuuden
kokemus on lisääntynyt. Eroja on sosioekonomisten ryhmien,
sukupuolten, valtaväestön ja vähemmistöjen sekä maantieteellisten
alueiden välillä.
Huono-osaisuus myös kasautuu samoille henkilöille ja samoille
alueille. Kasvava polarisaatio johtaa turvattomuuden kokemuksien
eriytymiseen: eri väestöryhmät kokevat uhkiksi eri asioita.
Eriarvoistuminen heikentää myös taloudellista kehitystä.
Mitä kysymyksiä muutoksesta nousee?
Miten eriarvoistuminen määritellään ja kuinka sitä mitataan siten,
että määritelmistä ja indikaattoreista on jaettu ymmärrys?

Miten myönteistä yhteiskuntakehitystä uhkaava taloudellinen,
sosiaalinen, sivistyksellinen ja hyvinvoinnillinen polarisaatio
pysäytetään?
Mihin suuntaan väestösuhteet ja yhteiskunnallinen eheys
kehittyvät?
Haaste Suomelle
Eriarvoistumisen ennaltaehkäisy tulee toteuttaa eri sektoreiden
ja toimijoiden tiiviinä yhteistyönä. Ratkaisuja tarvitaan
yhdenvertaisuuteen niin työvoima-, asunto-, koulutus- kuin
maahanmuuttopolitiikassakin.
Osaamiseen liittyvä eriarvoistumisen uhka on suomalaisen
yhteiskunnan kannalta erityisen merkittävä. Koulutuksen
eriarvoistuminen tuottaa eriarvoisuutta kaikilla yhteiskunnan osaalueilla ja johtaa siihen, että väestön osaamispotentiaalia ei saada
hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla.

TEKNOLOGIAMURROS YHTEISKUNNASSA

TEKNOLOGIAMURROS YHTEISKUNNASSA
Teknologioiden kehitys läpäisee koko yhteiskunnan ja vaikuttaa sen toimintaedellytyksiin.
Mitä muutoksesta tiedetään?
Teknologiamurros ja neljäs teollinen vallankumous ovat käynnissä.
Ennakointi on vaikeaa, sillä kehitys on epälineaarista, kehitysnopeus
vaihtelee aloittain ja muutokset vaikuttavat ristiin eri alojen
välillä. Innovaatioiden syntyminen riippuu monen eri teknologian
kypsyystasosta ja yhteisvaikutuksesta. Murroksella on suuria
vaikutuksia yhteiskuntaan ja sen järjestelmiin, elinkeinoelämään,
yhteisöihin ja yksilöihin.

Mitä kysymyksiä muutoksesta nousee?
Millä aikajänteellä uudet teknologiat vaikuttavat?
Millaisia vaikutuksia teknologiamurroksilla on yhteiskunnallisiin ja
sosiaalisiin rakenteisiin tai globaaliin voimatasapainoon?

Haaste Suomelle
Miten Suomi kykenee hyödyntämään teknologisen murroksen
mahdollisuudet ja hallitsee riskejä ja uhkia? Haasteeseen vastaaminen
vaatii järjestelmällistä ennakointia ja pitkän aikavälin tavoitteiden ja
Teknologia määrittää yhä enemmän yhteiskuntien ja kansainvälisen valintojen määrittämistä.
järjestelmän luonnetta ja toimintaa, mikä tuottaa uudenlaisia
Tarvitaan uudenlaista ja johdonmukaista politiikkaa TKI-valintojen
riippuvuussuhteita ja kilpailua. Kehitys vaikuttaa globaalin vallan
suuntaamiseksi sekä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tarvittava
uusjakoon ja on avainasemassa muun muassa kestävän kehityksen ja
kansallinen osaaminen ja kilpailukyky. Samalla tulee varmistaa
yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tavoitteiden saavuttamisessa.
yksilöiden ja yritysten toimintakyky, osallisuus ja luottamus
Monimuotoisen teknologiapolitiikan merkitys korostuu, kun
teknologistuvassa ympäristössä.
mietitään millaisia valintoja ja panostuksia Suomessa ja Euroopassa
Suomen tulee olla aktiivinen kansallisen ja kansainvälisen
tehdään omavaraisuuden, eettisten kysymysten tai turvallisuuden ja
regulaation kehittämisessä. Näin osaltaan varmistetaan teknologian
rauhan takaamisen suhteen.
mahdollisuuksien hyödyntäminen sekä läpinäkyvä, ihmiskeskeinen ja
turvallinen toimintaympäristö.

TIETOPOLITIIKAN JA EETTISTEN KYSYMYSTEN NOUSU

TIETOPOLITIIKAN JA EETTISTEN KYSYMYSTEN NOUSU
Digitaalisen teknologian soveltamisen puitteet muotoutuvat tietopoliittisessa
keskustelussa.
Mitä muutoksesta tiedetään
Alusta- ja datatalouden rakentaminen kulkee hyvin erilaisia polkuja
eri maissa. Yhdysvalloissa korostuu muutama iso yritys, kun taas
Kiinassa tiedonhallintaa kehitetään valtiojohtoisesti. Euroopassa on
pyritty vahvistamaan ihmisen oikeutta itseään koskevaan tietoon.
Tiedon hyödyntämisen linjaukset ja periaatteet muodostuvat
tietopoliittisessa keskustelussa, jota käydään lisääntyvästi sekä
Suomessa että EU:ssa. Keskustelun seurauksena määrittyvät ne
reunaehdot, joiden mukaan digitaalisia ratkaisuja voidaan kehittää
ja soveltaa sekä yksityisellä sektorilla että viranomaistoiminnassa.
Mahdollistava ja luottamuksen turvaava sääntely on edellytys uusille
liiketoimintamahdollisuuksille ja paremmille palveluille.
Mitä kysymyksiä muutoksesta nousee?
Millainen tietoyhteiskuntamalli menestyy tulevaisuuden globaalissa
kilpailussa?

Millaiset politiikkatoimet mahdollistavat parhaiten
tulevaisuusorientoituneen digitalisaation?
Mihin suuntaan Euroopan digitaaliset sisämarkkinat kehittyvät?
Haaste Suomelle
Ihmisten ja organisaatioiden osallisuus ja luottamus tiedon ja
teknologian murroksessa pitää säilyttää. Sääntelyä luodessa
tulee huomioida ihmisten yksityisyyden suoja sekä teknologian
hyödyntämisen kompleksiset eettiset kysymykset, vastuut ja
hyväksyttävyys. Eettisen keskustelun käyminen on välttämätön
edellytys digitaalisen luottamuksen kehittymiselle ja eurooppalaisen
datatalouden kestävälle kasvulle.
Suomessa tarvitaan johdonmukaista tietopolitiikkaa sekä
toimintamalleja julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä
mahdollisten uusien toimijoiden rakentavaan yhteistyöhön.

KYBERTURVALLISUUS JA HYBRIDIVAIKUTTAMINEN

KYBERTURVALLISUUS JA HYBRIDIVAIKUTTAMINEN
Uhkaympäristön muutos vaatii monimuotoista ja jatkuvaa osaamisen ja ratkaisujen
kehittämistä.
Mitä muutoksesta tiedetään
Kyberuhkiin ja hybridivaikuttamiseen varautumisen merkitys
korostuu edelleen. Teknologiamurros muuttaa turvallisuusuhkia
ja haastaa turvallisuuspolitiikkaa. Kyberiskut, tietomurrot
ja informaatioympäristön manipulointi ovat yleistyneet.
Hybridivaikuttamisella häiritään vaaleja ja hämärretään käsitteitä
sodasta ja rauhasta. Viranomaisten on entistä vaikeampi saada
viestittyä oikeaa tietoa, ja yhteiskunta on haavoittuvampi väärään
tietoon perustuvalle vaikuttamiselle.
Teknologia on avainasemassa yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden
tavoitteiden saavuttamisessa ja ratkaisujen kehittämisessä
myös kyber- ja hybridiuhkien osalta. Suomalainen
kyberturvallisuusosaaminen ja vakaa toimintaympäristö ovat
merkittäviä kilpailuetuja. Nämä lisäävät myös kansalaisten
turvallisuuden tunnetta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Mitä kysymyksiä muutoksesta nousee?
Kuinka alati muuntautuva kyberuhka tulisi määritellä?
Kuinka tunnistetaan nopeasti muuttuvat hybridi- ja kybertoiminnan
keinot?
Miten uusiin uhkiin voitaisiin vastata ja mahdollisuuksiin tarttua?
Haaste Suomelle
Teknologian muutoksen myötä myös kriittinen infrastruktuuri tulee
ajatella uudelleen. Suomella ja Euroopan unionilla on oltava jaettu
ymmärrys siitä, mitä kaikkea meidän tulee tulevaisuudessa itse
hallita, omistaa ja osata itse ja millaisilla keinoilla.
Keskinäisriippuvuuksien jatkuva muutos edellyttää
turvallisuusarkkitehtuurin jatkuvaa kehittämistä ja
uudelleenmäärittelyä. Tämä on haaste myös kyberturvallisuuden
johtamiselle ja kokonaisturvallisuuden kehittämiselle. Olennaista
on myös tukea yksilön, yhteisöjen ja yritysten valmiuksia ymmärtää
muuttuvia tiedon ja turvallisuuden kysymyksiä.

ILMASTONMUUTOS

ILMASTONMUUTOS
Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkeen ja ilmastotietoisuus kasvaa.
Mitä muutoksesta tiedetään?
Ilmastonmuutos lisää äärimmäisiä sääilmiöitä; muutokset sateissa
aiheuttavat lisääntyvää kuivuutta ja helleaaltoja sekä toisaalla
lisääntyviä tulvia. Ilmastonmuutos uhkaa erityisellä tavalla
pohjoisten alueiden luontoa, muuttaa elinympäristöä sekä siirtää
lajien levinneisyysalueita kohti pohjoista. Vedenkierto sekä metsä- ja
maatalouden toimintaedellytykset muuttuvat. Suomeen tulee uusia
taudinaiheuttajia ja vieraslajeja.

Mitä tapahtuu, jos merkittävä osa maapalloa muuttuu
asuinkelvottomaksi esimerkiksi kuivuuden vuoksi, ja millaisella
laajuudella ilmastopakolaisuus etenee?

Haaste Suomelle
Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen sekä varautuminen on toteutettava oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti. Keskeinen
haaste on luopua fossiilisista polttoaineista ekologisesti, taloudellisesti
ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Esimerkiksi muutokset maankäyttö- ja
Ilmastonmuutoksen hillinnän rinnalla sopeutuminen ja varautuminen metsäsektorilla ja paine arktisessa politiikassa täytyy huomioida.
sää- ja ilmastomuutoksiin ja niiden vaikutuksiin on välttämätöntä.
Yhteiskunnan rakenteisiin liittyvillä ratkaisuilla ja muun muassa talouIlmastonmuutos jatkuu, jos lämpötilan nousua ei rajoiteta Pariisin
dellisella ohjauksella tarvittava muutos voidaan tehdä mahdolliseksi.
sopimuksen mukaisesti, mutta muutokseen sisältyy epävarmuuksia.
Tiedolla ja avoimella keskustelulla voidaan vaikuttaa asenteisiin ja lisätä
Mitä kysymyksiä muutoksesta nousee?
yleistä ymmärrystä ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä. Alan
Mikä on ilmastonmuutoksen tarkka nopeus ja millaisia
tutkimuksen ja koulutuksen vahvistaminen on avainasemassa.
vaikutusmekanismeja sillä on?
Hiilineutraaliutta tukevia kiertotalouden ratkaisuja on toteutettava
Miten ilmastonmuutos vaikuttaa globaaliin talous-, turvallisuus- ja
laajassa mittakaavassa, mutta toisaalta on tiedostettava, ettei kiertotateknologiakehitykseen?
louskaan ole riskitöntä. Meidän tulee pohtia mikä on hyväksyttävä riskitaso ja millaista sääntelyä kiertotalouden harjoittamiseen tarvitsemme.

YMPÄRISTÖN JA LUONNON TILA

YMPÄRISTÖN JA LUONNON TILA
Ympäristö ja luonto ovat haavoittuvassa asemassa.
Mitä muutoksesta tiedetään?
Luonnon monimuotoisuuden katoa ei ole saatu pysäytettyä.
Suomessa päästöt ilmaan ja vesiin ovat vähentyneet, mutta
Itämeren ja sisä- ja pohjavesien tilanne ei ole kaikilta osin vieläkään
hyvä. Vaarallisten kemikaalien käyttö on yhä mittavaa ja haitallisten
aineiden sekä pienhiukkasten päästöt ovat ympäristön ja terveyden
kannalta liian suuret. Rakennetun ympäristön tila on Suomessa
valtaosin tyydyttävä, joskin kasvava korjausvelka on edelleen
ongelma.
Mitä kysymyksiä muutoksesta nousee?
Millaisia ovat eri ympäristökysymysten yhteis- ja ristivaikutukset?
Miten voimakkaasti esimerkiksi ilmastonmuutos tai sen
hillintätoimet vaikuttavat Suomen luonnon monimuotoisuuteen ja
mikä on muutoksen suunta ja nopeus?
Mitä tapahtuu, jos ympäristöriskien hallinta pettää?

Mitkä ovat kemikaalien, hormonitoimintaa häiritsevien aineiden ja
nanomateriaalien yhteisvaikutukset ja miten hallita niiden käyttöön
liittyviä riskejä?
Miten toteutamme kestävää kasvua ja samalla turvaamme tuleville
sukupolville hyvän ympäristön ja monipuolisen luonnon?
Millaisia valintoja olemme valmiita tekemään ympäristön tilan
kohentamiseksi?
Haaste Suomelle
Ympäristö ja luonto on säilytettävä seuraaville sukupolville hyvässä
tai nykyistä paremmassa kunnossa. Lisäksi ympäristöterveyskysymykset tulisi huomioida eri sektoreilla entistä paremmin.
Ilmasto lämpenee pohjoisessa nopeammin kuin maailmassa
keskimäärin. Luonnon monimuotoisuuden kato on pysäytettävä,
ravinne- ja pienhiukkaspäästöjä sekä kemikaalikuormitusta on
vähennettävä ja haitalliset aineet materiaali- ja tuotekierroista on
poistettava.

LUONNONVAROJEN KÄYTÖN KESTÄVYYS

LUONNONVAROJEN KÄYTÖN KESTÄVYYS
Ympäristö ja luonto ovat haavoittuvassa asemassa ja kilpailu luonnonvaroista kiihtyy.
Mitä muutoksesta tiedetään?
Tällä hetkellä kulutamme globaalisti 1,7 kertaisesti maapallon
uusiutuvat luonnonvarat. Luonnonvarojen väheneminen ja
toisaalta kysynnän kasvu voimistavat maailmanlaajuista kilpailua
luonnonvaroista. Näillä on haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja
luonnon monimuotoisuuteen.
Toisaalta, uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyminen
nostaa niiden hintoja ja kannustaa kohti resurssitehokkaampaa
materiaalinkäyttöä sekä muita kiertotalouden ja kestävän
kulutuksen ja tuotannon ratkaisuja.
Mitä kysymyksiä muutoksesta nousee?
Millaisia korvaavia luonnonvaroja tai materiaaleja on
käytettävissämme tulevaisuudessa?
Miten varmistetaan edellytykset kestävälle liiketoiminnalle, uusien
työpaikkojen syntymiselle ja viennin kasvulle sekä korkeatasoisen
osaamisen ja tutkimuksen hyödyntämiselle bio- ja kiertotaloudessa?
Millaisia poliittisia ja taloudellisia riskejä luonnonvarojen
hupeneminen ja omistuksen kasautuminen aiheuttaa?

Millaisiin uusiin, esimerkiksi hajautettuihin, ratkaisuihin ja
muutoksiin luonnonvarojen hupeneminen johtaa globaaleissa
voimasuhteissa esimerkiksi energiasektorilla?
Haaste Suomelle
Eri intressitahojen luonnonvarojen käytön tavoitteet tulee sovittaa
yhteen, luonnonvarojen kulutus tulee mitoittaa ekologisesti
kestävälle tasolle, ja luonnonvarojen niukkuuden ja epätasaisen
jakautumisen aiheuttamiin riskeihin ja näistä kumpuaviin
konflikteihin tulee varautua ajoissa. Toisaalta tulee tarttua
muutoksiin liittyviin mahdollisuuksiin.
Kokonaisvaltainen muutos kohti kestävää tuotantoa, kulutusta ja
elämäntapaa on vaikeaa, eikä helppoja ratkaisuja ole näköpiirissä.
Toimivia ratkaisuja tulee etsiä myös yllättävistä suunnista ja
yhteistyötahoista, esim. yksityisten kansalaisten aloitteista.
Suomi on riippuvainen monista muualta tuoduista raaka-aineista
ja energialähteistä, joiden saatavuuteen liittyviin arvaamattomiin
taloudellisiin ja poliittisiin riskeihin tulee varautua.
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