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Keski-Suomi tulevaisuutta
tekemässä – skenaarioiden
näkymiä 2050

Skenaariotyön taustaa
• Skenaariot ovat kuvauksia alueen ulkopuolisen toimintaympäristön
vaihtoehtoisista tulevaisuuksista vuoteen 2050.

• Skenaariotyön avulla ei pyritä yhden todennäköisimmän tai
toivotuimman tulevaisuuden ennustamiseen, vaan strategisen
ajattelun sekä tulevaisuuden ilmiöihin liittyvän näkemyksen
kehittämiseen.
• Tulevaisuudessa todentuvat tapahtumakulut ovat usein yhdistelmiä
eri skenaarioista.

Keskeiset trendit ja jatkuvuudet

Skenaariot 2050
• TURVATON JA SUOJAUTUVA YHTEISKUNTA - kansallisvaltiot
• YKSILÖIDEN MAAILMAT – yksilöt ja asiantuntijat
• PAIKALLISET ARVOYHTEISÖT - yhteisöt

• TEKOÄLYN, RAHAN JA IDÄN DOMINANSSI – teknologia ja yritykset
• KÄTTÄ PÄÄLLE –DIPLOMATIA – EU ja kansainvälinen yhteistyö

1 . Tu r vato n j a s u o j a u t u va y hte i s ku n ta
Skenaarion liikkeelle panevat
voimat

Juonen vaiheet: tapahtumat ja eri intressitahojen toimenpiteet

2018-2025

2050

Luonnonvarojen
niukkuus ja
ilmastonmuutoksen
vaikutukset

Pakolaisvirrat kohti
Eurooppaa voimistuvat

Kansainväliset konfliktit
kärjistyvät

Nationalismi ja
protektionismi vahvistuu

EU kriisiytyy ja Euroalue
hajoaa
EU muuttuu
rajavartioliittoumaksi

Valtion roolia
kasvatetaan
Valtio- ja
maakuntatasoinen
ohjaus korostuu

Terrorismi laajenee

Heikko maailmantalous

Skenaarion
lopputilanteen kuvaus

Kyberrikollisuus ja
internetin
epäluotettavuus
lisääntyvät

Suomessa tehdään
rakenteellisia
uudistuksia

Turvaton ja suojautuva
yhteiskunta

Teknologinen
kehitys hidastuu
Julkisen sektorin ja
valtion velanotto
kasvavat
Suomen talouden
nollakasvu jatkuu
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2 . Y k s i l ö i d e n m a a i l m at
Skenaarion liikkeelle panevat
voimat

Juonen vaiheet: tapahtumat ja eri intressitahojen toimenpiteet

2018-2025

2050

Asiantuntijuutta ja
huippuosaamista
arvostetaan

Julkista sektoria
kavennetaan
(Suomi Oy)

Mikroyrittäjyys
syrjäyttää perinteiset
työsuhteet

Siirtyminen matalaan
perustuloon

Yksilöllisten arvojen
ja individualismin
vahvistuminen

Digitaalisten
palvelualustojen
yleistyminen
(alustatalous)

Skenaarion
lopputilanteen kuvaus

Yksityinen sektori
tuottaa palvelut

Yhteiskunta, asuminen ja
työ polarisoituvat
Omistamisen
merkitys vähenee
(palvelullistuminen)

Yksilöiden maailmat

Toimintamalleja
uudistetaan radikaalisti

Lohkoketju-teknologian
läpimurto

Vahva talouskasvu

Korkean teknologian
T&K-toimintaan
panostetaan

Suomen high tech
-ala nousee
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3 . Pa i ka l l i s e t a r vo y hte i s ö t
Skenaarion liikkeelle panevat
voimat

Juonen vaiheet: tapahtumat ja eri intressitahojen toimenpiteet

2018-2025

Informaatiovaikuttaminen lisääntyy
voimakkaasti

Hallitsematon
teknologiakehitys ja
robotisaatio

2050

Kielteinen
suhtautuminen
teknologiaan

Maailmanlaajuinen
rahoituskriisi ja syvä
lama

Ihmisten välinen
vuorovaikutus korostuu

Hyödykkeiden ja
palveluiden jakaminen ja
vaihdanta yleistyy

Heikko talouskasvu
ja valtioiden
velkaantuminen

Valtion ja suurten
alueiden rooli
päätöksenteossa
vähenee

Skenaarion
lopputilanteen kuvaus

Syntyy paikallisia
yhteisöjä

Elinkeinoelämä,
asuminen sekä energian
ja ruuan tuotanto
hajautuvat

Paikalliset arvoyhteisöt

Suomi jakautuu
alueellisesti ja
ideologisesti
Luottamus julkisiin
instituutioihin rapistuu ja
päätöksenteko
paikallistuu

Julkisen sektorin
romahdus
Kansalaisjärjestöjen ja
vapaaehtoistoiminnan
rooli korostuu
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4 . Te ko ä l y n , ra h a n j a i d ä n d o m i n a n s s i
Skenaarion liikkeelle panevat
voimat

Juonen vaiheet: tapahtumat ja eri intressitahojen toimenpiteet

2018-2025

Teknologia kehittyy
radikaalisti

Valta keskittyy
aasialaisille
suuryrityksille

Skenaarion
lopputilanteen kuvaus
2050

Robotisaatio ja
tekoälyn kehitys
nopeutuu

Teknologian
tuottama lisäarvo ja
pääomat keskittyvät

Koneiden ja
laitteiden keinoälyyn
perustuva jatkuva
itseoppiminen

Ubiikkiyhteiskunta
realisoituu

Ylikansallisia virtuaalisia
heimoja muodostuu
Valtion ja
kansalaisuuden roolin
katoaminen

Osaaminen, innovaatiot
ja kasvu keskittyvät
Aasiaan

Tekoälyn, rahan ja idän
dominanssi

Yhteiskunta polarisoituu

Suomen ja Euroopan
kyvyttömyys uudistua

Euroopan näivettyminen
EU:n talouskasvu eriytyy
ja jää jälkeen Aasiasta

Muuttoliike
elinvoimaisiin
metropoleihin
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5 . Kättä p ä ä l l e - d i p l o m at i a
Skenaarion liikkeelle panevat
voimat

Juonen vaiheet: tapahtumat ja eri intressitahojen toimenpiteet

2018-2025

Ilmastonmuutoksen
vaikutukset voimistuvat

Terrorismi ja alueelliset
kriisit lisääntyvät

Venäjän ja USA:n
riitaisuus ja Venäjän
heikko talous

Maailmantalouden kasvu
kiihtyy

Skenaarion
lopputilanteen kuvaus
2050

Kansainvälisen
sopimisen renessanssi

EU ottaa roolin
edelläkävijänä ja
kv-sopimisen veturina

EU:n innovaatiotuet
ja toimintamallien
uudistus

Energiateknologian
kehitys etenee
radikaalisti

Tyytymättömyys
elinoloihin
Aasiassa

Massamuutto Aasiasta
Eurooppaan

EU-vetoisen YK:n ja
Naton valta kasvaa
(Suomi Natoon)

EU:sta liittovaltio

Suomen uudistukset
ja nousu teknologiainnovaatioiden
kärkeen

Energiavallankumous
(aurinkovoima)

Kättä päälle
-diplomatia
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Skenaarioista riippumattomat välttämättömät toimenpiteet
Keskeisiä teemoja ja toimenpiteitä, joilla vahvistetaan asukkaiden hyvinvointia ja alueen menestystä
riippumatta siitä, mikä skenaario lähtee toteutumaan.

Maakunnan elinvoimaisuus

Teknologiakehityksen edelläkävijyys
•
•
•
•

Uudenlaisten paikallisten innovaatioiden tukeminen ja kokeilutoiminnan edistäminen
Laadukkaan tiedon ja datan liikkuvuuden parantaminen liiketoiminnan kehittämisen tueksi ja asiakastarpeen ymmärtämiseksi
Teknologisen huippuosaamisen vahvistaminen ja laajamittaisempi hyödyntäminen
Teknologian ihmislähtöisestä kehittämisestä huolehtiminen

Uudenlaisen osaamispääoman hallinta
•
•
•
•

Tulevaisuuden osaamistarpeiden ja maakunnan keskeisiin vahvuuksiin linkittyvien kyvykkyyksien ennakointi ja vahvistaminen
Monialaisten, kansainvälisten innovaatioympäristöjen kehittäminen ja osaamisverkostojen hyödyntäminen
Moniosaajuuden kehittäminen ja elinikäisen oppimisen vahvistaminen
Koulutusrakenteiden ja -muotojen uudistaminen (monialaisen osaamisen strategia, uudelleenkoulutus, oppimisyhteisöt)

Elinkeinoelämän ja työn uusiin muotoihin vastaaminen
• Alueellisten verkkoalustojen kehittäminen (esim. liikkuminen, osaaminen, yhteisöllisyys, uudet sote-ratkaisut)
• Pienyrittäjien ja -verkostojen sekä monitoimijuuden tukeminen
• Joustavien työtapojen ja -tilojen kehittäminen ja etätyön mahdollistaminen
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Lisää skenaariomateriaalia löydät:
http://keskisuomi.info/skenaariot-2050/

