Keski-Suomen tulevaisuusryhmän etätyöpaja 7.4.2020: Korona ja megatrendit
Työskentelyssä hyödynnettiin Sitran megatrendikortteja

Miten kullekin ryhmälle arvotut trendit / jännitteet jatkuvat tai muuttuvat KORONA-villikortin
myötä? Mitä tämä tarkoittaa Keski-Suomessa?

RYHMÄ 1

Keskustelusta poimittua:
Tyttöjen ja naisten aseman vahvistuminen
-

Verkossa sukupuoli ei ole keskiössä
Suurin osa hoitajista on naisia

Ohjelmoidut organismit yleistyvät tuotannossa
-

Koronan tutkimiseen ja lääkkeiden kehittämiseen löytyy uusia kehittämisalustoja
joukkoistamalla

Ympäristötietoisuus vs. ympäristöteot
-

Yksilön vastuu vs. yhteisön vastuu. Mitä kertoo se, että osa ihmisistä lähti lomalle Lappiin?
Epidemian torjuntaan käytettävät menetelmät sotivat yksilön tekoja vastaan

RYHMÄ 2

Keskustelusta poimittua:
Terveyshaasteet muuttuvat
-

Ilmastoahdistuksen rinnalle pandemia-ahdistus
Terveyshaasteista tulee osa kokonaisturvallisuutta
Antibioottiresistenssin kasvaminen havaittukin ongelmaksi

Kaupunki vs. maaseutu vs. monipaikkaisuus
-

Monipaikkaisuus työssä vauhdittuu

Talouskasvu siirtyy pois länsimaista
-

-

Valtioiden itsekäs toiminta → voiko lisätä nationalistista ajattelua?
Tuotannon kotiuttaminen: ratkaisut tämän suhteen tehtäneen kriisin jälkeen
Itsemääräämisoikeus vs. valtion kontrolli
Aasian nousu talousmahdiksi (Kiina hieman kysymysmerkki?)
Maailman talouksien toipumiskyky → miten koronakriisistä voidaan nousta, kun yritykset,
kunnat, valtiot sakkaavat. Mikä on talouskasvun tulevaisuus ylipäätään - onko talouskasvu
tavoiteltava asia?
Maailmankuvan muutos: ollaan kaikki yhteydessä toisiimme → ajatus myyttisestä
Impivaarasta jonne paeta maailmaa ei ole enää relevantti.

RYHMÄ 3

Keskustelusta poimittua:
Vahvojen johtajien ihannointi
-

Korona-tilanne vahvistaa tätä trendiä, myös Suomessa
Vaaditaan todella nopeita ratkaisuja
Mielenkiintoista miettiä, että milloin ja kenen päätöksellä ruvetaan puuttumaan kansalaisten
liikkumiseen jne.
Edustuksellinen demokratia on toiminut joustavasti ja suhteellisen nopeasti kriisitilanteessa
Maailmalla mielenkiintoinen tilanne, esimerkkeinä USA ja Trumpin suosio sekä Unkarin tilanne
Uskomme demokraattiseen tulevaisuuteen Suomessa kriisin jälkeenkin
Jos kriisi pitkittyy, niin on mahdollista, että ääriajattelu voisi nostaa vahvoja johtajia ja yksinkertaisia
ratkaisuja voimakkaasti suosioon

Muuttoliikkeet kasvavat
-

Tuleeko koronatilanteen jälkeen maiden välistä syyllistämistä?
Miten kriisi vaikuttaa asenteisiin esimerkiksi maahanmuuton suhteen?
Globaali liikkuminen ja matkustaminen saattavat muuttua merkittävästi → Keski-Suomelle
mahdollisuus
Työelämän siirtyminen digiympäristöön, jolloin ihmiset kykenevät työskentelemään mistä vain,
minne vain

Vaurauden keskittyminen
-

Haaste kasvaa
Suomessa valtiojohto pyrkii tekemään kaikkensa, ettei eriarvoistuminen lisääntyisi. Tässäkin iso
haaste, jos kriisi pitkittyy
Aluepolitiikalla lisähaaste, miten pidetään eri alueita elossa Suomessa ja maailmalla.
Kuka selviää nopeimmin koronakriisistä? Kilpajuoksu siitä, kuka pääsee ensimmäisenä luomaan
talouskasvua

RYHMÄ 4

Keskustelusta poimittua:
Populismin nousu
-

Paljon kysymysmerkkejä: Globaali yhtenäisyys vai eriytyminen? Miten käy EU:n
yhtenäisyyden? Tarjoaako tilanne maaperää kansallisvaltiokehityksen nousulle?
Valtaisa tietotulva ja kaikkien 'asiantuntijuus', esim. some-kanavissa → kenellä on oikea
tieto, oikean tiedon tunnistamisen haasteet
Keskinäinen auttaminen noussut arvoonsa; 'samassa veneessä ollaan' -ajattelua → onko
populismille tilausta näissä olosuhteissa?
Kriisiytyvä talous saattaa ruokkia populismin nousua → leikkauslistat

Tekoälysovellukset läpäisevät yhteiskunnan
-

-

-

Korona-tilanne vauhdittaa trendiä
Tekoälypohjaisten laskelmien / ennusteiden tarve, mobiilisovellusten yleistyminen ja
kiinnostus itsensä mittaamiseen → tarjoaa myös yrityksille kasvun ja uuden kehittämisen
mahdollisuuksia ja kysyntää (onko Keski-Suomi mukana?)
Onko data siinä kunnossa ja onko sitä saatavilla niin, että se mahdollistaa valmiuden
hyödyntää tekoälyä, esim. terveydenhuollossa? (mm. Jyväskylän yliopiston osaaminen, uusi
sairaala)
Kysymys datan omistajuudesta (yksityisyydestä) korostuu, esim. liikkuminen, terveys
Yhteisöllisyyden rakentaminen tekoälyn ja algoritmien valtavirtaistuessa

