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Skenaario 3 | Tiivistys: Suuri lama
 Globaalit ja toistuvat rahoitusmarkkinakriisit sekä kohoavat kaupanesteet ajavat maailmantaloutta ongelmiin. Suomen BKT
laskee keskimäärin -0,5 % vuodessa ja Keski-Suomessa ollaan vielä enemmän miinuksella. Kasvuun perustuvat
talousteoriat ovat osoittautuneet toimimattomiksi ja uudet väestön hyvinvointiin perustuvat teoriat valtaavat alaa.
 Valtiot yrittävät saada tilannetta otteeseensa, mutta niiden sääntelypyrkimykset eivät pure. Kansainvälinen talousyhteistyö
WTO:n ja IMF:n piirissä on ristiriitojen kourissa. Euroyhteistyö on purkautunut ja EU-yhteistyön suunta on hukassa.

3

 Venäjän talous on heikentynyt ja maa on käymistilassa. Myös Kiina on vaikeuksissa ja keskittynyt sisäisiin ongelmiinsa.
Silti sillä on suurta kansainvälistä vaikutusvaltaa ja pääomia asemansa tueksi. Nousevat maat, joiden lähtötilanne on ollut
heikoin, pärjäävät suhteessa parhaiten, joten yhteyden esim. Afrikkaan ja Kaakkois-Aasiaan ovat globaalisti tavoiteltuja.
 Nekin yritykset, joilla olisi tilauksia, eivät saa rahoitusta. Pankkijärjestelmät ovat liian suuria valtioiden pelastettavaksi.
Isojen pankkien rinnalle syntyy pieniä uusia alueellisia rahoituslaitoksia myös Keski-Suomeen.
 Käytössä on jälleen markka. Suomen joukkovelkakirjat on luokiteltu roskalainaluokkaan ja IMF-ohjaa taloutta. Korkeat
korot, inflaatio ja devalvaatiot ovat arkea.
 Keski-Suomessa on 3-5 kuntaa, jotka toimivat palveluiden tilaajina. Yhteisöllisyys palveluiden tuotannossa ja asioiden
hoitamisessa lisääntyy pakon sanelemana. Julkiset palvelut ovat minimissä myös Keski-Suomessa. Palveluita tarjotaan
ammatinharjoittamisen kautta sekä myös vaihtokaupalla. Suomi pelastaa talouttaan budjettikurilla ja kovalla verotuksella
pakottaen julkisen sektorin ja kuluttajat ankariin säästötoimiin. Houkutukset veronkiertoon ja korruptioon sekä harmaaseen
ja vaihdantatalouteen kasvavat.
 Keski-Suomen vienti on romahtanut. Yritysmaailma on monopolisoitunut, jäljellä vain yksi suuri metsäjätti ja pari
suurempaa metallialan yritystä. PK-yritykset ovat kaatuneet ja yksinyrittäjyys/ammatinharjoittaminen lisääntyy
merkittävästi. Kaikki toimivat enemmän tai vähemmän pakkoyrittäjinä.
 Metsien käyttöön liittyy kasvavia omavaraistalouden piirteitä. Metsästä tuotetaan myös matalan jalostusasteen tuotantoa
kv-markkinoille. Myös puutalojen rakentaminen yleistyy kustanussyistä.
 Työttömyyttä yritetään lieventää jakamalla työtä uudelleen ja tekemällä neljäpäiväistä työviikkoa. Eläkkeiden määrää on
jouduttu laskemaan, mikä osaltaan vähentää kulutusta.
27.6.2013
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Yritys ja erehdys

Romahdus

Käpertyminen

2012 – 2015

2016 – 2020

2021 – 2025

Globaali kehitys

Globaali kehitys

Globaali kehitys

• Eurokriisissä siirrytään yhteiseen talletus- ja
velkatakuujärjestelmään.

• Finanssimarkkinat haastavat EU:n toimet ja euron
jäsenmaat, rahoituksen hinta ei laske.

• Euroopan kriisin jälkeen haetaan uusia suuntia.

• Euromaat eivät onnistu uudistamaan
talousrakenteitaan.

• Jäsenmaiden kärsivällisyys loppuu ja järjestelyiden
uskottavuus menee.

• Saksalaisten kansalaismielipide kääntyy
eurovastaiseksi.

• Euromaiden taloudet kaatuvat yksi toisen jälkeen.
Pankkien konkursseja ja roskapankkeja.

• Rikkidirektiivi, euromaiden lainatakuut ja
eläkejärjestelmien haasteet lisäävät kitkaa EUmaiden välillä.

• Omaisuuden uusjako, vakuusarvojen romahdus.

• BRIC-maiden kasvu jatkuu melko vahvana.

• Kansallismielisyys vahvistuu

• Kiinan ja USA:n kasvu kärsii vahvasti.

• Kansallisten etujen painotus voimakasta.
• Kiina ja USA kääntyvät sisäänpäin.
• WTO:n merkitys on heikentynyt vahvasti ja kaupan
esteitä nousee eri puolilla. Käydään kauppasotia.
Talous blokkiutuu ja alueellistuu.
• Rahoitusjärjstelmien uudistamisen kehitys ei etene.
• Venäjä-Saksa -yhteistyö vahvistuu.

• Silti suurvalloilla on pääomia, joilla ne pystyvät
tekemään strategisia sijoituksia toisiin maihin.
Suomen kehitys

Suomen kehitys

Suomen kehitys

• Suomen talouden edellytykset heikkenevät samalla
kun EU:n kysyntä ei vedä.

• Euron purkautuminen johtaa kymmenien miljardien
eurojen luottotappioihin. Investoinnit lamaantuvat.
Korkotaso nousee selvästi. EU-tukitaso romahtaa.

• Markka sidottu D-markka – S-kruunukoriin, mikä ei
kuitenkaan lisää Suomen talouspoliittista vakautta.

• Kansalaismielipide kääntyy voimakkaammin
eurovastaiseksi.
• Suomalaisten kansallismielisyys ja
muukalaisvastaisuus nousevat.
• Työmarkkinatilanne tulehtuu.

• Suomi kelluttaa markan ja hakeutuu IMF:n
lainaohjelmaan. Tehdään juustohöyläleikkauksia.

• Suomen rahoituksella kovia poliittisia ehtoja.

• Keskimääräinen korkotaso 10-15 %.

• Suomen työttömyys lisääntyy voimakkaasti yli 20
prosenttiin. Yleinen palkkataso putoaa 30-40 %.

• Voimakas inflaatio.

• Ostovoima heikkenee.

• Tuulisilla työmarkkinoilla sopiminen tapahtuu
paikallisesti. Käytössä on nelipäiväinen työviikko ja
heikommat työehdot.

• Asuntojen hintakupla puhkeaa PK-seudulla.
• Soster- ja eläkemaksut arvioidaan uudelleen .

• Ydinvoimaloiden elinkaarta jatketaan.
• Lakot/mielenosoitukset/kansalaistottelemattomuus
ovat arkea.

• ALV-kannat nousevat.

• Kansalliset suuryhtiöt ovat lähteneet Suomesta.
• Kotimaisen raaka-ainetuotannon romahdus ja
halpatuonti ulkomailta korvaa. Ruoan hintataso
nousee 30 %.
27.6.2013

3

© COPYRIGHT CAPFUL

Skenaario 3 | Lopputilanteen kuvaus (1/6)
Kohtuullinen
saatavuus

4

Resurssien saatavuus

1

2

Suuri lama

Maailmantalous

Rahoitussektori on sekasortoisessa tilassa. Sääntöjä ei noudateta. Kaatuneita pankkeja on kansallistettu. Euron
raunioissa on valtava perkaaminen. Epäluottamus on suurta. Rahan saatavuus on heikkoa ja hinta korkea. BKT:n
kasvu Euroopassa on taantunut (-1%), USA:ssa kohtuullista ja Kaukoidässä useita prosenttiyksiköitä suurempi kuin
lännessä. Kiina keskittyy nostamaan omaa BKT:an ja alkaa ottamaan lainaa ulkopuolelta. Sen talous on joutunut
melko suuriin vaikeuksiin. Maa on kääntynyt sisäänpäin ja luo epävakautta maailmantalouteen. Toisaalta kiinalaisten
pankkien osuus rahoituksessa on merkittävä. Kiinalla on edelleen suuret valuuttareservit, joilla se toimii aktiivisesti
maailmalla – ostajana ja sijoittajana. Niin tekevät muutkin 2010-luvulla suuria sijoitusrahastoja ja valuuttareservejä
keränneet valtiot. Korruptio, rikollisuus, piratismi ja harmaa talous kasvattavat osuuttaan. Laatuongelmat lisääntyvät.
Työttömyyden ongelmat painavat maiden valtiontaloutta ja sisäistä vakautta. Hyvinvointivaltioiden rahoitusasema
heikkenee nopeasti. Satojen miljoonien ihmisten elintaso laskee, osalla merkittävästi.

Kansainväliset
suhteet ja
geopolitiikka

Kansainvälisen yhteistyön edellytykset ovat heikot. YK:n asema on heikentynyt ja WTO-yhteistyö on pahojen
konfliktien kourissa. Valtiot ovat kääntyneet sisäänpäin. Valtioiden ja valtiorajojen merkitys on kasvanut. Kiina realisoi
aiempien ulkomaisten investointiensa pohjalle rakentuneen vaikutusvallan ja pyrkii maailman monopoliksi, mikä
aiheuttaa vastatoimia kilpailijamaissa. Suurvallat ja suuryritykset ovat aktiivisesti resurssien perässä pienemmissä
valtioissa. Kansallismielisyys kohottaa päätään.

Kansainvälinen yhteistyö

Globalisaatio

Monikansallisuudesta on siirrytty alueellisiin ja valtioiden välisiin järjestelyihin. Kansainvälisistä ja kansallisista
sopimuksista lipsutaan. Kaupanesteitä on noussut merkittävästi. Tuontituotteiden ALV:a nostetaan monissa maissa,
millä pyritään suuntaamaan kulutusta kotimaassa tuotettuihin tuotteisiin. Ulkomaankauppa vähenee ja
monimutkaistuu. Merkantilistiset kauppakäytännöt ovat lisääntyneet. Vaihtokauppa lisääntyy. Arvoketjut ovat
jäsentymässä uudelleen keskeisimpien ja voimakkaimpien toimijoiden varaan. Toimijat keskittyvät selviytymiseen ja
toimimattomiksi koetut yhteistyöverkostot heikkenevät nopeasti. Suuryritykset ja valtiot liittoutuvat. Suuret toimijat
nielaisevat pienet ja syntyy merkittäviä monopoleja. Monikansalliset yhtiöt menestyvät edelleen. Suuriakin
väestöliikkeitä voi tapahtua työn perässä. Kansojen välinen solidaarisuus ei ole hyvässä huudossa. Ihmisetkin
vetäytyvät kuoreensa. Tartuntataudit yleistyvät ja pandemiat lisääntyvät. Ilkivalta ja välinpitämättömyys yleistyvät.
Huhut ja virheelliset tiedot leviävät ja ihmisten on vaikea saada luotettavaa tietoa.

Sulkeutuminen
ja suojautuminen
27.6.2013
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Venäjä

Venäjän talouden ja vakauden perusteet ovat heikentyneet. Venäjän hallinto ja asevoimat ovat heikot. Maan
elintarviketuotanto ei ole lisääntynyt, mikä avaa mahdollisuuksia suomalaiselle elintarvikeviennille. Venäjän sisäinen
epävakaus ja ennakoimattomuus ovat lisääntyneet kaikilla sektoreilla. Tämä on heijastunut
liiketoimintamahdollisuuksiin Venäjällä sekä venäläisten ulkomaanmatkailuun. Vaihdantatalous, korruptio ja
rikollisuus ovat lisääntyneet. Korkeasti koulutetut venäläiset pyrkivät ulkomaille. Myös heikommin koulutettujen
muuttohalut näkyvät lähialueella. Venäjä on nostanut merkittävästi tullejaan kaikille läntisille toimijoille. Venäjän
kansanterveys on heikentynyt voimakkaasti, mikä heijastuu lähialueille. Asevoimien 2010-luvun varusteluohjelma,
öljyn viennin lisääminen ja aiemmin kartutetut pääomareservit tasoittavat hieman kehitystä.

Ympäristö ja
ympäristöpolitiikka

Kansainvälisiä sopimuksia on vaikea tehdä. Toimia ilmastonmuutosta vastaan ei ole varaa tehdä suuressa
mittakaavassa. Päästökauppamekanismit ovat vaikeuksissa tai niistä on luovuttu. Pakon sanelemaa
kulutustottumuksiin liittyvää eko-elintapaa noudattavien määrä lisääntyy länsimaissa. Ihmiset ovat kiinnostuneempia
siitä, miten omat elintavat vaikuttavat ympäristöön.

Energia,
luonnonvarat
ja raaka-aineet

Energian vihreässä tuotannossa tapahtuu kehitystä ja esimerkiksi aurinkokeräimien herkkyys paranee. Energian ja
raaka-aineiden hinnat ovat laskussa vähentyneen kysynnän vuoksi. EU:n ja kansainvälisten sopimusten pyrkimykset
määritellä energia-asioita ovat synnyttäneet osassa maita ja alueita talouskriisejä. Tämän seurauksena uusiin
sopimuksiin ei mennä enää halukkaasti mukaan. Tukiin perustuva energiapolitiikka vähenee. Ruokakriisien
todennäköisyys on suuri ja talouskriisi kasvattaa sitä. Ravinteita on kierrättävä , kun maatalous lisääntyy. Biotalous
kasvaa. Luonnonvarojen käytöstä johtuvat ympäristöongelmat lisääntyvät.

Kansainvälinen yhteistyö

EU-yhteistyö

Euro on hajonnut ja EU-yhteistyö hakee suuntaa. EU:n budjetti on pienentynyt merkittävästi. Alue- ja maataloustuet
on ajettu alas. Pienet EU:n reunavaltiot eivät pärjää kamppailussa. Schengen-yhteistyö rakoilee ja EU:n sisärajojen
ylittämiseen voi liittyä hankaluuksia. Yhteistä valuuttaa Pohjois-Euroopan valtioiden kesken yritetään synnyttää,
mutta Tanska ja Norja ovat vastahakoisia. Pohjoismaisen yhteistyön merkitys kasvaa. Kansallisten lainsäädäntöjen
merkitys kasvaa esimerkiksi kilpailutekijänä.

Sulkeutuminen
ja suojautuminen
27.6.2013
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Teknologinen kehitys jatkuu nopeana, vaikka sen julkinen rahoitus on heikentynyt voimakkaasti. Kehitystä ajaa
pyrkimys kustannustehokkuuteen ja säästöihin, ja siitä odotetaan pelastajaa hyvinvointivaltion rippeille. Pyritään
yksinkertaistamiseen. Halutaan ostaa halpaa, mistä seuraa riskejä. Patenttisuojia rikotaan. Euroopan asiantuntijuus
on heikommalla tasolla kuin Aasiassa. Teknologian hyödyntämien polarisoituu. Niukkuudesta nousevat käytännön ja
arjen innovaatiot johtavat uusiin toimintatapoihin ja tuotteisiin.

Tietoyhteiskunnan
kehitys

Internetin tietoverkkoinfrastruktuuria ei ole pystytty rahapulan vuoksi kehittämään tietovirtojen kasvun mukana.
Kansalaiset kuluttavat entistä enemmän aikaa verkoissa erityisesti viihteen parissa, joten viihdepalveluiden kysyntä
kasvaa. Suurissa yhteiskunnallisissa tietoyhteiskuntaprojekteissa on epäonnistuttu. Monista ylikansallisista
järjestelmistä on luovuttu. Valtiot ja toimijat, joilla on resursseja hyödyntää tietoverkkoa ovat vahvoilla ja niillä on
vaikutusvaltaa. Järjestäytynyt rikollisuus pystyy tehokkaasti hyödyntämään tietoverkkouhkia ja haavoittuvuuksia.
Esimerkiksi potilastietojärjestelmät ja vesilaitokset ovat uhattuna.

Logistiikka ja
infrastruktuuri

Logistiikan pyörä pyörii hitaammin: palataan vanhanaikaiseen logistiikkaan jossa on useita valuuttoja, spekulantteja ja
välikäsiä. Varastot pienenevät, mutta matkalla olevan tavaran määrä kasvaa. Sektorin liikevaihto laskee. Laivoja
otetaan pois liikenteestä. Logistiset ketjut ovat loppuun asti optimoituja. Toimitukset tehdään niille, jotka maksavat
eniten. Logistiikan kustannukset ovat laskeneet globaalisti. Rahoitusongelmat haittaavat logistisia innovaatioita.
Lentäminen menettää asemiaan muille kuljetusmuodoille. Arktisen reitin hyödynnettävyys heikkenee rahapulassa.
Logististen yhtiöiden keskittyminen on vahvaa ja yhtiöt ovat usein halpatyövoiman varassa. Rikollisuus alalla
lisääntyy.

Suomen
kansainvälinen asema

Suomi on vientihinnoittelussa kilpailukykyinen omalla valuutallaan. Metsä ja –metalliteollisuuden ovat viennin
selkäranka, mutta uudistumattomuus kaventaa markkinoita koko ajan. Suomi hakeutuu kohti Pohjoismaita, Baltian
maita ja Saksaa. Ruotsin merkitys Suomelle kasvaa. Suomi on sähköntuotannon suhteen omavarainen
sähkönkulutuksen käännyttyä jyrkkään laskuun. Turvallisuusriskinä Suomelle on laajamittainen laiton maahantulo,
rajat ylittävä rikollisuus sekä lähialueilla leviävät tartuntatautiepidemiat. Kiinnostus Suomen luonnonvaroja kohtaan on
voimakasta. Venäjän merkitys Suomelle taloudellisesti ja puolustuspoliittisesti on vähentynyt viennin laskiessa ja
Venäjän armeijan heiketessä. Venäjä on Suomen kivihiilen, maakaasun ja öljyn keskeinen toimittaja. Toimitus
Suomeen on toistaiseksi luotettavaa. Suomi kohtaa ajoittain Venäjän poliittista painostusta, jonka tavoitteet ovat Sulkeutuminen
yleensä epäselvät.
ja suojautuminen
27.6.2013
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BKT supistuu vuosina 2012 - 2025 noin -0,5 % vuositasolla. Työttömyys on suuri ongelma. Suomessa on useita alueita,
joissa työttömyys yli 40 %. Suomi on palannut markka-aikaan. Tuontihyödykkeiden hinnat ovat nousseet merkittävästi.
Inflaatio on voimakasta. Kuluttajien ostovoima on heikentynyt merkittävästi työttömyyden ja rahan arvon devalvoitumisen
vuoksi. Korot ovat korkeat: 10 - 15 %. Ruoan hinta on noussut 30 %. Rahoituksen saaminen ulkomailta on kiven takana ja
lainaehdot ovat kovat. Kansainvälisellä valuuttarahastolla IMF:llä on veto-oikeus Suomen talouspolitiikkaan. Veroja
koetetaan korottaa merkittävästi, mutta niitä kierretään. ALV-kannat nousevat. Eläkkeitä ja sosiaalitukia joudutaan
oleellisesti leikkaamaan. Työviikot pitenevät ja työehdot heikkenevät. Julkinen sektori on vähentänyt hankintojaan 50 %
sekä ulkoistanut merkittävän osan toiminnoistaan esimerkiksi terveydenhuollossa ja vesihuollossa. Ulkomaisen pääoman
saaminen Suomeen on rajoitettua ja uusien teknologioiden soveltaminen on hidastunut. Suomi marginalisoituu. Suomessa
ei kyetä säilyttämään korkeaa infrastruktuurin tasoa vaan 1990-luvun lamasta lähtien laiminlyöty perusinfrastruktuuri
rapautuu nopeasti. Harmaa talous lisääntyy. Omien energiavarojen, kuten turpeen, merkitys kasvaa.
Infrastruktuuri*: Infra on heikentynyt merkittävästi. Kaikkia teitä ei aurata talvella ja sähkökatkoja esiintyy. Tietullit ja muut
käyttöön perustuvat maksut otetaan käyttöön. Pääväylät pidetään kunnossa käyttömaksuilla. Muut rapistuvat.
Tietoliikenneverkkoa ei pystytä kehittämään, julkisissa projekteissa epäonnistuttu, netin käyttöä yritetään säädellä siinä
onnistumatta. Kaikki rakentavat omat järjestelmänsä, jotka eivät toimi yhteen. Erillisiä maksullisia internettejä. Palveluita
joudutaan tuottamaan jälleen fyysisenä (esim. verohallinto), jotka työllistävät jälleen julkiselle sektorille.
Kansallinen säätely: Kansallinen sääntely on voimakasta mm. verojen ja palvelujen kautta. Kansallinen säätely ei pysty
hillitsemään korruptiota, harmaata taloutta, veronkiertoa, vaihdantataloutta. Kansallisten lainsäädäntöjen merkitys
kilpailutekijänä kasvanut.

Suomen
teollisuus- ja
palvelutuotanto

Kansainvälinen yhteistyö

Suomen
talous

1

Perushyödykkeiden kauppa toimii. Peruspalveluiden tarve säilyvät. Bioenergia sekä ympäristö- ja vesiteknologia ovat
mahdollisuuksia. Innovatiivisille cleantech-ratkaisuille on tarvetta, eikä niiden kehitys ole välttämättä riippuvaista
taloustilanteesta paitsi tuulienergian kohdalla. Suomen teollisuustuotanto ei ole pystynyt uusiutumaan. Perinteiset
suomalaiset suuryhtiöt ovat kadonneet EU:n ulkopuolelle. Palvelutuotanto ei ole noussut uudeksi talouskasvun moottoriksi,
vaikkakin yksityisten pienpalveluiden merkitys on oleellisesti suurempi kuin vuonna 2012. Tuottavuuden kasvu on
hidastunut. Valtio pyrkii ottamaan huostaansa yskiviä toimialoja.

*Alleviivatut Keski-Suomen lisäyksiä
27.6.2013
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Arvojen ja
käyttäytymisen
muutokset

Biotalouden kehitys: Metsät ovat arvossaan ja omavaraustalous kasvaa varsinkin eläkeläisten keskuudessa.
Metsästä hankitaan omaa energiaa. Ympäristön tila on huonontunut. Turvetta käytetään energian tuotantoon.
Suuryhtiöistä lohkoutuneet teollisen ja paikallisen mittakaavan niche-toimijat pyrkivät kehittämään ja hyödyntämään
biotalouden uusia innovaatioita. Paikallisuus ja kädestä suuhun.
Työn muutos: Nuorisotyöttömyys on suurta. Pätkätöitä ja harmaata taloutta esiintyy. Työntekijän asema on heikko.
Maatalouden ja maataloustuotteiden jalostuksen sekä kaivos- ja metsätalouden merkitys on kasvanut. Alemman
tason töitä on nykyistä enemmän. Kädentaitojen merkitys kasvaa, mutta ihmiset eivät kuitenkaan korvaa koneita.
Yrittäminen: Suomessa on paljon pieniä ammattiharjoittajayrittäjiä ja harmaata taloutta. Nuorten keskuudessa
syntyy täysin uutta yrittäjyyttä (vrt. navettakino Konnevedellä). Yritysten rahoituksessa on kuitenkin ongelmia.
Turvallisuus ja vartiointiala kasvavat. On syntynyt uusia alueosuuspankkeja ja muita uusia paikallisia rahoitustapoja.
Tukien rajallisuus ajaa ihmisiä pakkoyrittäjyyteen ja etsimään elantoa uusista lähteistä.

Kansalaiset tekevät talkoilla paljon asioita ja kaveria autetaan. Luokkayhteiskunta vahvistuu. Kansaluokkien sisäinen
solidaarisuus kasvaa, mutta suhteet luokkien välillä kiristyvät. Rikkaat ovat muodostaneet omat yhteisönsä kuten
omat hirviporukat. Juopa rikkaiden ja muun kansan välillä kasvaa. Julkisten kirjastojen rinnalle on syntynyt
asukkaiden perustamia lähikirjastoja. Maalla asuminen kasvattaa suosiotaan halpojen asumiskustannusten vuoksi.
Perustaidot nousevat arvoonsa. Niukkuuteen on sopeuduttu, joten keskimäärin elämä on onnellisempaa kuin
nykyisin. Ihmisillä on enemmän aikaa perheelle, ystäville ja (halvoille) harrastuksille.

Kansainvälinen yhteistyö

Suomen
teollisuus- ja
palvelutuotanto

1

Sulkeutuminen
ja suojautuminen
27.6.2013
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Skenaario 3 | Lopputilanteen kuvaus (6/6)
Kohtuullinen
saatavuus

4

Resurssien saatavuus

2

Suuri lama

Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys: Palvelut ja julkinen sektori rappeutuvat. Massatyöttömyys kasvaa. Pidetään huolta toisista mutta
polarisoituminen on vahvistunut. Rahalla vaihdannan välineenä on aikaisempaa vähemmän merkitystä.
Kansainvälinen liikkuvuus: Kansainvälinen yhteistyö vähenee ja myös liikkuvuus rajoittuu entistä enemmän maan rajojen sisälle.
Kuitenkin sekä vähemmän koulutetut että korkean tason osaajat liikkuvat maasta toiseen - ensimmäiset pakosta, toiset parempien
uranäkymien perässä. Aivovuoto Suomesta ulkomaille on merkittävää.
Tiedon tuottaminen ja jakaminen: Julkista tietoa kyseenalaistetaan ja uusia tiedontuottamistapoja syntyy. Suomessa ei luoteta edes
STT:n uutisiin. Mainosrahoitteiset kanavat ja kansalaisjournalismi ovat voimissaan. Uusia valtiosta riippumattomia kanavia nousee.
Humppaa ja hömppää tulee kaikista kanavista.
Koulutusjärjestelmien muutoskyky: Pisan tulokset ovat romuttuneet. Rahalla saa koulutusta ulkomailta. Koulut ja luokkakoot ovat
suuria. Koulutustaso laskee ja koulutus polarisoituu eliittikouluihin ja kansankouluihin. Korkeakoulutuksen arvostus vähenee. Ammatillinen
koulutus on muotia ja se tapahtuu työssä oppimisen kautta. Koulutuksen merkitys sosiaalisessa kohoamisessa vähenee. KeskiSuomessa koulutetaan yrittäjyyteen, luonnonvara-alalle, perusteollisuuteen, humanistiselle alalle sekä sosiaalialalle.

Julkisen
sektorin
kehitys

Julkinen talous on supistunut ja julkisesti hoidetaan vain ihan pakolliset toimet eli perus sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelut. Tasaarvoisesta politiikasta on luovuttu. Vain kaikista heikommassa asemassa olevia autetaan. Verojärjestelmä muuttuu siten, että käytössä on
vain yksi tulovero eli valtion vero, josta jaetaan rahat palvelujen tuottajille. Palvelujen tuottajina usean kunnan yhteenliittymät. Kunnassa
vain hallitus ja kunnanjohtaja, jotka huolehtivat kaavoituksesta ja paikallisinfrasta. Rahat tulevat tähän kiinteistöverosta. Paikallishallinto on
muuttunut palveluiden tuottajasta palveluiden tilaajaksi. Uusia kapean aatteen populistisia puolueita on syntynyt, joiden suosio nousee ja
laskee nopeasti. Valtion omistamien yhtiöiden paluu. Osaamisen ”karkaaminen” muualle on merkittävää.

Maakuntakeskusten rooli ja
vetovoima

Kaikilla menee yhtä heikosti, maakuntakeskuksilla ei vetovoimaa. Maakuntia on 5-7 (suuralueet). Maakuntakeskuksissa on julkisia
palveluita ja koulutusta tarjolla.
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Kansainvälinen yhteistyö

Lapsilisiä ja muita etuuksia leikataan hyvätuloisilta pois. Yhteiskunnan tuki yrityksille on vähentynyt merkittävästi. Perustuslaki on
uudistettu: omaisuuden suojaa on heikennetty ja eläke-etuuksia on leikattu. Ihmisten tarvitsemia palveluita ei saa enää hajaasutusalueille. Ne, joilla on varaa, hankkivat sairausvakuutukset. Varallisuus on jakautunut epätasaisesti. Huippuosaajista on kroonista
pulaa, kun osaavat ihmiset muuttavat kasvaville markkinoille Aasiaan ja Afrikkaan. Rikollisuus lisääntyy ja rikollisjärjestöjen tehokkuus
kasvaa. Järjestäytyneen demokraattisen yhteiskunnan merkitys vähenee. Ihmiset ovat teknologian vuoksi entistä avoimemmassa
yhteiskunnassa. Hätäapu- tai velvoitetyötä tehdään kuntien ja valtion johdolla. Hallitukset ovat lyhytikäisiä. Työmarkkinoilla lakkoillaan,
turvattomuus lisääntyy ja kansalaistottelemattomuus lisääntyvät.

Suomen yhteiskunnallinen
kehitys

1

Sulkeutuminen
ja suojautuminen
© COPYRIGHT CAPFUL

Skenaarioiden vaikutukset maakuntaan
1

MAHDOLLISUUDET
Paikallinen tuotanto omista raaka-aineista: energia, ruoka, metsä,
puurakentaminen
Uusi ja aktiivinen pienyrittäjyys
Tuotantoketjut lyhenevät
Kansalaisyhteiskunnan nousu
Elintarvikkeiden turvallisuus paranee
Yhteisvastuun lisääntyminen
Uusien talousteorioiden kautta löytyy uusi taloudellinen tasapaino

Skenaario 3

Suuri lama

4

3

2

2

RISKIT
Maakunnan jakautuminen
Yhteiskuntarauha on vaarassa rikkoutua
Kehittämiseen ei ole varaa, joten uudistuminen hidastuu
Kehittäminen tapahtuu omalla rahalla
Suuri syrjäytymisvaara
Omaisuuksien uusjako
Talousrikollisuus
Korruptio lisääntyy, koska virkamiehet haluavat lisää palkkaa
Elintarvikkeiden halpatuonti ja siihen liittyvä laatu
Suurten työntekijäjoukkojen pakkoyrittäjyys
Osaajapako
Infran nopea heikkeneminen
PK-yritysten kato ja elinkeinoelämän monopolisoituminen

3

STRATEGISET VAIHTOEHDOT
Paikallisuuden kehittäminen, mahdollisuuksia paikallisyhteisöille
Vaihdantapalveluiden kehittäminen esim. Työaikapankkien
kautta
Tukea pienyrittäjyyteen ja ammatinharjoittamiseen esim.
pienlainoilla
Hankintaosaamisen ja valvonnan vahvistaminen
Tuki ja tukipalvelut paikallisille mikro- ja PK-yrityksille
Pyritään varmistamaan ainakin maakunnan pääkeskusten
korkeatasoinen logistinen ja tietoliikenne infra sekä
paikallistalouden harjoittamiseen vaadittava infra
Kotimaisten hankintojen suosiminen sosiaalisilla kriteereillä

27.6.2013
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Vaikutukset Keski-Suomeen ja toimenpiteet (1/2)
Skenaario 3:
Suuri lama

Vaikutukset

Toimenpiteet

Elinkeinot ja työ sekä osaaminen

Maakunnan vetovoimaisuus yrityksille ja
ihmisille (ympäristö, palvelut, kuntarakenne)

Suurteollisuuden merkitys vähenee
Paperinvalmistus loppuu
Uudenlaisia ammatinharjoittajia tarvitaan
Monialaisen ammatillisen koulutuksen merkitys
kasvaa, yrittäjyyttä tarvitaan kaikilla koulutusasteilla
Elintarviketuotannon merkitys kasvaa
Pyrkimys omavaraiseen energiatalouteen kasvaa
Vientiteollisuus on romahtanut
Puun merkitys rakentamisessa kasvaa
Kaivosteollisuuden mahdollisuudet

Ei tule uusia isoja globaaleja yrityksiä
Perustuu paikalliseen yrittäjyyteen ja omaaloitteisuuteen
Muuttoliike vähenee (pl. osaajat)
Ihmiset asuvat siellä missä on hyvä ja halpa asua
Ympäristöresursseista on tullut merkittävä
toimeentulolähde  jalostetumpia tuotteita ja
palveluita
Turvattomuuden lisääntyminen
Kuntarakenne muuttuu
Keski-Suomen väkimäärä vähenee luonnollisen
poistuman kautta, nuoret käyvät vain opiskelemassa

Kehitetään moniammatillista koulutusta
Kohdennetaan koulutusta vahvemmin maakunnan
elinkeinoelämän ennakoitujen tarpeiden mukaan
Fokusoidaan huippukoulutusta ja -tutkimusta
Kannustetaan ammatinharjoittajayrittäjyyteen, tuodaan
mahdollisuudet esiin jo perusasteen koulussa
Kehitetään palveluissa tiimiyrittäjyyttä (mm. lääkäri ja siivous)
Löydetään yrittäjyysmahdollisuuksia ihmisten perustarpeista,
erityisesti kotipalveluita kehitetään
Tuetaan osuuskuntien syntymistä mm. ICT-alalle

Kansalaisyhteiskunnan ja yhteisvastuun kehittäminen
Peruspalvelut kuntoon, muiden palveluiden karsinta
Paikallisen identiteetin vahvistaminen
Tehdään eikä vain suunnitella, siedetään epävarmuutta ja
epäonnistumisia
Verotulojen kerääjä järjestää palvelut
Mallia Etelä-Pohjanmaan yritteliäisyydestä
Pienyrittäjien palveluiden ylläpitäminen
Panostukset yleisen turvallisuuden ja yritysrahoituksen
ylläpitoon
Elinympäristön ylläpito ja hoito velvoitetöinä
Nuorien suosiminen päätöksissä
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Vaikutukset Keski-Suomeen ja toimenpiteet (2/2)
Skenaario 3:
Suuri lama

Vaikutukset

Toimenpiteet

Perusrakenne – infrastruktuuri (energia,
liikenneinfrastruktuuri, saavutettavuus)

Tulevaisuuden ennakoiminen ja johtaminen
(arvojen-, väestön-, aluerakenteen- ja
hyvinvoinnin kehitys sekä johtamistarpeet)

Ei ole rahaa kehittää infraa, tieverkko rapautuu
Hoidetaan vain erittäin tärkeät kohteet
Julkinen liikenne takkuaa ja vain kannattavat reitit
ajetaan
Saavutettavuus heikkenee, vaikka toisaalta on aikaa
matkustaa
Kaupunkien ilme muuttuu, koska hoitamattomia
rakennuksia nousee katukuvaan
Lentomatkustus on loppunut
Ihmiset hoitavat omia pihojaan enemmän,
velvoitetöinä myös julkisia ympäristöjä huolletaan
Yksityisautoilun suosio on vähentynyt

Ennakoinnin tarve kasvaa, jotta kriisit voitaisiin
välttää
Vaarana on, että syntyy syrjäytyneiden omia
asuinalueita
Kansainvälisten trendien seuranta unohtuu
Kunnallishallinnon päätöksentekokyky romahtaa

Energiaomavaraisuuden kehittäminen
Energiansäästöinnovaatioiden kehittäminen
Kimppakyytien kehittäminen korvaamaan poistuvaa
julkista liikennettä
Teiden kunnostuksen priorisointi tärkeimpiin ja
vilkkaimpiin kohteisiin
Omatoimisuutta infran hoitoon
Panostus junaliikenteeseen
Alueellista taloutta tukevan infrastruktuurin ylläpito ja
kehittäminen

Tunnistetaan riskit mm. väestön keskittymisestä
tulonjaon mukaan
Kansainvälisten trendien vahvempi seuranta ja
toiminta niiden mukaan
Ennakoivan rakennemuutoksen kehittäminen
Yhteisen johtajuuden ja yhteisen tahtotilan
muodostumisen merkitykset korostuvat
Kokonaisuuksien hahmottaminen julkisen sektorin
kehittämiseen ja toimintojen optimointiin
Kuntiin ”virkamies” hallitukset saneeraamaan
Asuinalueiden segregaation estäminen
rakentamisratkaisuilla
27.6.2013
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