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JOHDANTO
Tässä tiivistelmässä esitellään Osaamisen ennakointifoorumille (OEF) toteutun Delfoi-tutkimuksen tuloksena syntyneitä neljää mahdollista tulevaisuuspolkua eli
skenaariota. Skenaarioiden taustalla on eDelphi.org -verkkoympäristössä (https://www.edelphi.org/oef) toteutettu tulevaisuusluotaus, johon vastasi 242
osaamisen ennakointifoorumin jäsentä. Vastausprosentti oli 75,2%. Laadulliseen tutkimusaineistoon kertyi 1600 kommenttia. Yhden kierroksen Real-Time
Delphi -toteutus perustui sosioteknologiselle monitasomallille, jonka eri tasoja kuvataan tulevaisuuksientutkimuksen käsitteillä ajurit (megatrendit, driverit), trendit
ja signaalit. Tutkimuskysymykset ja tulevaisuusväitteet muotoiltiin yhdessä Opetushallituksen osaamisen ennakointiryhmän (AMEN) kanssa. Ensimmäisessä
OEF-raportin osassa (https://sites.google.com/metodix.fi/oef/oef-raportti-1) esitetään asiantuntijoiden vastauksia kvantitatiivisina tuloksina ja jakaumina. Toisessa
osassa kuvataan skenaariot (https://sites.google.com/metodix.fi/oef/oef-raportti-2).
Esiteltävät skenaariot perustuvat Delfoi-tutkimuksen tuloksiin. Tutkimukseen vastanneiden asiantuntijoiden vastaukset luokiteltiin laadullisen sisällönanalyysin
perusteella tulevaisuustaulukkoon, joka tehtiin erikseen jokaisen tulevaisuusväitteen osalta. Skenaarioita muodostettaessa keskityttiin laadullisesti toisistaan
poikkeaviin argumentteihin, joiden kautta kuvataan mahdollisia polkuja neljään erilaiseen tulevaisuudentilaan. Tavoitteena on ollut piirtää sellaista
tulevaisuuksienkarttaa, jonka avulla pystymme näkemään tulevaisuuteen vaikuttavia voimia ja peilaamaan niiden vaikutuksia tulevaisuudessa tarvittaviin
osaamisiin ammatillisessa ja korkeakoulutuksessa. Koska emme voi tietää tulevaisuutta, erilaisten mahdollisten tulevaisuuksien hahmottaminen edistää
herkkyyttä ja ketteryyttä reagoida ja vaikuttaa tulevaisuuden päätöksiin ja ratkaisuihin äkkinäisesti muuttuvassa ja monimutkaistuvassa toimintaympäristössä.
Skenaarioajattelua voi pitää näkökulmana, jossa tulevaisuutta ei nähdä yhtenä jo valmiiksi määrättynä todellisuutena, vaan usean erilaisen vaihtoehtoisen
tulevaisuudentilan mahdollisuutena. Tätä ajattelutapaa perustellaan sillä, että mitä syvemmälle murrosaikaan menemme, sitä nopeammaksi ja
intensiivisemmäksi muutos kasvaa ja sitä vaikeampi on nähdä tulevaisuuteen. Skenaariot1 ovat loogisesti kudottuja tulevaisuuden käsikirjoituksia, joista kukin
kertoo tarinan jostain mahdollisesta tulevaisuudesta. Vaikka skenaarioiden perusta onkin tiiviisti tutkimusaineistossa, tarinoita sitoo tutkijoiden tutkimusaineiston
analyysin kautta luoma kertomus. Anita Rubin (2015)2 määrittelee skenaarion OEF-tutkimuksen kanssa yhteensopivalla tavalla seuraavasti:

1

Rubin, Anita (2015) Skenaariotyöskentely Tulevaisuuksientutkimuksessa. Metodix https://metodix.fi/2015/01/31/skenaariotyoskentely-tulevaisuuksientutkimuksessa/ .
Skenaario on alun perin termi, jota käytetään teatterin ja elokuvan tekemisen yhteydessä ja joka tarkoittaa näytelmän toiminnallista käsikirjoitusta. Tällainen skenaariokäsikirjoitus
ei sisällä pelkästään näyteltävää tekstiä vuorosanoineen, vaan siinä on myös ohjeet näytelmän ohjaajalle, näyttelijöille, kuvaajille ja lavastajille toiminnasta, valaistuksesta ja
kuvakulmista. Lisäksi siinä on kuvailtu yleisellä tasolla näyttelijöiden liikkeet, paikat näyttämöllä, kulissit ja mahdollisesti myös näyttelijöiden asusteita jne.
2

Skenaarioajattelu – monet mahdolliset ja vaihtoehtoiset tulevaisuudet, joista sitten valitaan paras ja toteuttamiskelpoisin – lisää toimijan joustavuutta strategioiden valinnassa ja
antaa siten mahdollisuuden varautua samanaikaisesti moniin erilaisiin tulevaisuuksiin. Skenaarioajattelu onkin nykyisin tulevaisuuksientutkimuksen piirissä yleisimmin vaikuttava
ajattelutapa – monille tulevaisuuksientutkijoille tulevaisuuksientutkimus sinänsä sisältää jo itsessään monien erilaisten, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien lähtökohdan. (Rubin
2015)
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Aito tulevaisuudenskenaario on vapaamuotoinen ja näkemyksellinen, mutta samalla myös vankasti nykyhetkellä saatavilla olevaan tietoon pohjautuva
kertomus jostain mahdollisesta tulevaisuudentilasta. Tämä tulevaisuudentila sisältää nykytilan analyysin lisäksi kuvauksen toimijoista ja niistä loogisista
tapahtumaketjuista ja prosesseista, jotka johtavat vaiheittain nykyhetkestä tulevaisuudentilaan tai tulevaisuudentilasta taaksepäin nykyhetkeen. Kuvaus
purkaa tapahtumien ja niiden seuraamusten ketjun auki.
Tässä esityksessä kerrotaan neljä tarinaa neljästä mahdollisesta tulevaisuudesta tiiviissä muodossa. Skenaarioiden laaja versio3 kuvaa tiivistelmää
perusteellisemmin ja syvällisemmin polkuja, jotka johtavat erilaisiin tulevaisuuksiin. Erot skenaarioiden alkupäässä ovat luonnollisesti vielä vähäisiä, mutta
aikamatkan edetessä polut erkanevat. Tämän tiivistelmän - tai laajan esityksen - skenaariot eivät ole valmiita vaan tarkoitettu jatkotyöstettäväksi Osaamisen
ennakointifoorumin tilaisuuksissa ja jatkokierroksilla. Skenaarioita prosessoidaan ensi kerran kaikkien ennakointifoorumiryhmien seminaarissa 8.11. ja sen
jälkeen ryhmäkohtaisissa Delfoi-prosesseissa, joissa syvennetään tarkastelua ja skenaariokuvausta ennakointi- ja toimialaperustaisesti.

SOSIOTEKNINEN MONITASOMALLI
OEF-Delfoissa ja -skenaroinnissa tarkastellaan tulevaisuuden vaihtoehtoja kolmen keskinäisvaikuttavan toimintatason avulla. Sosiotekninen toimintaympäristö on
systeemin makrotaso, uusia ratkaisuja kehitetään mikrotasolla eli nichessä (esimerkiksi innovaatiot kehitetään tällä tasolla), ja regiimi on näiden kahden välinen
vallitsevan hallinnon ja käytännön taso. Systeemi muuttuu, kun näiden kolmen tason kehityksen ja vuorovaikutuksen seurauksena toimintamalli muuttuu toiseksi,
eli tapahtuu siirtymä regiimistä uuteen regiimiin. Valtaosa OEF-paneelista (tutkimukseen vastanneista asiantuntijoista) edustaa vastaushetkellä regiimiä, jossa ja
jonka kautta vallitseva toimintamalli toteutuu mutta myös vaihtuu mahdollisesti toiseksi.

3

Ks. skenaarioraportti https://sites.google.com/metodix.fi/oef/oef-raportti-2 . Laajassa skenaarioraportissa yleiskuvauksen jälkeen jatketaan Delfoi-tuloksille hyvin uskollisella
kuvauksella, joka perustuu OEF-Delfoin kolmeen kyselyyn ja 25 kysymykseen. Kuvaukset ovat tarinallistettuja tulevaisuuskuvia vuodelta 2035 viideltä PESTEA-luokittelun
mukaiselta tarkastelulohkolta. PESTEANn teemat ovat politiikka, ekonomia eli talous, sosiaali, teknologia, ympäristö (environment), ja arvot (arvostukset, ohjaavat ideat,
mentaalimallit).
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Sosiotekninen monitasomalli jota on sovellettu kyselyiden laadinnassa (geneerinen malli kaikille aloille by Geels & Schot 2007, 2011, kuva by Metodix)4

4

Geels, F. W. & Schot, J. (2007). Typology of sociotechnical transition pathways. Research Policy 36. Geels, F. W. 2011. Kuvassa sosioteknisestä toimintaympäristöstä
kohdistuu muutospainetta niche-tasolle sekä regiimiin, mikä vaikuttaa niche-innovaatioiden kehittämiseen sekä regiimin toimintamallin tasapainon järkkymiseen. Regiimin
epävakaistuminen avaa ikkunoita uusille niche-innovaatioille, jotka saavat mahdollisuuden päästä osaksi uutta regiimiä (Geels & Schot 2007). Regiimi valikoi sopivat ratkaisut ja
ylläpitää valittuja ratkaisuja ottaen ne osaksi vakiintuneita käytäntöjä. Kuvassa on eritelty regiimin ulottuvuudet: markkinat ja käyttäjät, teollisuus, politiikka, tiede, teknologiat ja
kulttuuri. Muutos yhden ulottuvuuden elementissä, kuten teknologiaan liittyvässä laillisesti sitovassa sopimuksessa, johtaa muutokseen toisessa elementissä, kuten
käyttäjätottumuksissa, jotka edelleen aiheuttavat muutoksia toisaalla. Näin uudet regiimit kehittyvät vaiheittain vanhoista regiimeistä
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Sosiotekniseen toimintaympäristöön (landscape) sisältyvät makrotason aineelliset ja aineettomat elementit, kuten infrastruktuuri, luonnonympäristö,
yhteiskunnalliset arvot, poliittiset ideologiat ja demografiset trendit. Toimintaympäristön muutokset on luokiteltu kolmeen tyyppiin. On hitaita muutoksia, kuten
ilmastonmuutos, pitkävaikutteisia yhteiskunnallisia muutoksia, kuten teollistuminen, väestömuutokset, tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen sekä shokkeja,
kuten öljykriisi ja sodat. Tyypillisesti sosiotekninen toimintaympäristö muuttuu hitaasti. Sosioteknisen toimintaympäristön tilaa ja muuttumista kuvataan
megatrendeillä ja drivereilla (ajureilla), jotka edustavat toimintaympäristöstä regiimiin kohdistuvia muutosvoimia.
Sosiotekninen toimintamalli (regiimi) viittaa systeemin taustalla vaikuttavaan syvärakenteeseen eli vakiintuneisiin käytäntöihin, toimintatapoihin ja sääntöihin,
jotka ohjaavat julkista politiikkaa ja yksityisiä toimia. Regiimin elementtejä ovat esimerkiksi lait ja asetukset, sopimukset, institutionaaliset järjestelyt, elämäntavat,
käyttäjätottumukset ja tietotaito. Regiimin toimijaverkosto koostuu tutkittavan ilmiön tuottaja-, hankinta-, rahoitus- ja tutkimusverkostoista, julkisesta sektorista,
käyttäjistä sekä järjestöistä ja liikkeistä. Regiimin sisällä pyritään usein pikemminkin parantamaan jo olemassa olevaa systeemiä kuin korvaamaan se toisella
vaihtoehdolla. Geels jakaa regiimin kuuteen toisiinsa linkittyvään ulottuvuuteen: markkinat ja käyttäjät, teollisuus, tutkimus, politiikka, kulttuuri ja teknologiat.
Regiimin elementit muodostavat toisiinsa punoutuneena verkon, joka tekee normaalioloissa regiimistä vakaan. Regiimit muuttuvat vasta joko regiimin sisäisen
konfliktin tai ulkoisen paineen seurauksena.
Uusien ratkaisujen kehittelykenttä (niche) tarkoittaa mikrotason uusien kokeilujen saarekkeita, kuten tutkimus- ja kehittämislaitoksia tai pieniä markkinarakoja,
joissa kuluttajat ovat halukkaita tukemaan uusia tuotteita tai ratkaisuja. Nichen toimijat, kuten yrittäjät ja erilaiset edelläkävijäryhmät, työskentelevät radikaalien
regiimistä poikkeavien uusien ratkaisujen parissa. Tällä tasolla voi syntyä uutta ja vaihtoehtoista teknologiaa sekä uudenmuotoisia käytäntöjä ja menetelmiä, joita
voi pitää systeemisen muutoksen siemeninä. Nichen toimijoiden tavoitteena on, että heidän keksintönsä tulisivat osaksi regiimiä tai jopa korvaisivat sen. Tämä ei
ole kuitenkaan helppoa, sillä keksinnöt eivät välttämättä istu regiimin infrastruktuuriin, käyttäjätottumuksiin tai sääntelyyn, jotka estävät regiimiä kehittymästä
uuteen suuntaan. Sosiaalisten verkostojen rakentaminen ja uusien toimijoiden mukaan lähteminen on olennainen vaihe nichen kehityksessä. Sen vaiheen
elementtien ja toimijoiden välille ei ole vielä syntynyt yhtä paljon kytköksiä kuin regiimissä ja sosioteknisessä toimintaympäristössä, joten niche on monitasomallin
kolmesta tasosta epävakain ja herkin muutoksille.

NELJÄ SKENAARIOTA
OEF-skenaariot rakentuvat tutkimusaineiston pohjalta neljälle erilaiselle tulevaisuuspolulle. Ne kuvaavat paitsi tulevaisuutta vuonna 2035, myös ja erityisesti tietä
tähän tulevaisuuteen. Kaikissa OEF-skenaarioissa on paljon yhteistä, sillä keskinäiset erot kasvavat suuriksi vasta lähestyttäessä päätevuotta 2035. Se on
luonnollista, kun kaikkien tarinat lähtevät liikkeelle yhdestä ja samasta nykyhetkestä, jossa ovat mukana kaikkien tulevaisuuksien idea-ainekset eli se aineisto,
josta skenaariot on rakennettu.
Mikään skenaarioista ei ole kuvitelma tai ajatelma jostain sellaisenaan toteutettavasta projektista. Skenaariot eivät tässä mielessä kilpaile keskenään. Sen sijaan
kullakin niistä on oma tehtävänsä auttaa hahmottamaan tulevaisuutta niin, että tunnistamme siinä erilaisia polkuja ja vaihtoehtoja sekä niiden yhdistelmiä.
Skenaariot ovat ajatuksen ja keskustelun raaka-ainetta näiden tulevaisuuspolkujen pohtimiseen ja tavoiteltavien reittien etsimiseen. Skenaarioaihioissa on
kommenteista nousevien piirteiden ohella korostettu niiden muotoutumiseen vaikuttavia ohjaavia ideoita ja rationaliteettia (“ajan järki”). Niiden kautta on
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mahdollista paitsi täyttää skenaarioiden aukkokohtia, oivaltaa skenaarion ulkoisia ristiriitaisuuksia. Kehitystä ohjaavat, usein piiloiset, ideat ovat yhteydessä
yhteiskunnan rakenneratkaisuihin. Niinpä jokaisella OEF-skenaarioilla on omanlaisensa toimintaympäristö, joka on suotuisa sen edustamien ideoiden
toteutumiselle.

Skenaariot voi jakaa karkeasti kahden kriteerin mukaan nelikenttään, jossa kaksi skenaarioista edustaa jatkumoa (BAU = business as usual) ja kaksi
muutosta. Toinen kriteeri erottelee skenaariot sen suhteen, kuinka aktiivista yhteiskunnallinen reagointi on. Keltaisessa skenaariossa ollaan reaktiivisia
suhteessa olemassa oleviin poliittisiin ja taloudellisiin instituutioihin, vihreässä skenaarioissa reaktiivisuus kohdistuu ympäristökysymyksiin5. Sinisessä ja
punaisessa skenaariossa reagointi on ennakoivaa. Ero on siinä, että punaisessa skenaariossa myös toiminnan eetos muuttuu.

5

Reaktiivisuus ei ole paras mahdollinen termi. koska skenaariossa reagoidaan väkevästi ympäristöongelmiin. Termivalinta perustuu siihen, että ympäristötilanne on kehittynyt
sellaiseksi, että on pakko reagoida voimakkaasti.
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Rakenteellisten poliittisten, taloudellisten ja teknologisten tekijöiden lisäksi tässä tiivistetyssä skenaariodokumentissa kuvataan eroja sosiaalisessa ja
mentaalisessa organisoitumisessa ja suhtautumisessa siihen, miten maailma toimii ja miten toimintaa siinä arvotetaan. Kaikki OEF-Delfoin neljä skenaariota
esitellään samalla kaavalla. Ensin yleis- ja polkukuvaus, joka sitten yhdistetään sosioteknisen monitasoteorian mukaiseen tarinakehykseen ja sen
toimintadynamiikkaan. Mukana on sepitemausteita, jotta skenaarioon saadaan kohtalainen konkretian ja syy-seuraus-suhteiden logiikan pitoisuus. Lähtökohtana
ovat silloinkin panelistien esittämät tulevaisuusperustelut, jotka esitetään vielä huomattavasti “pitoisemmin” laajassa skenaarioraportissa.
Tutkimusaineiston pohjalta muodostetut neljä skenaariota ovat:
1. Sitkumutku-Suomi: Suomen-Japanin tie (BAU-)
Sitkumutku-Suomessa varotaan keinuttamasta venettä. Siinä suositaan vakiintuneita toimintatapoja ja perinteisiä instituutioita ja vältetään riskejä, joita
voisi aiheutua yhteiskunnallisten suhteiden liian nopeista muutoksista. Vahva kansallisvaltio on paras instrumentti ylläpitää tasapainoista kehitystä, jossa
Suomen voi nähdä kulkevan samaa polkua kuin Japani 10-15 vuotta aikaisemmin.
2. Turboahdettu Suomi: Euroopan tie (BAU+)
Turbo-Suomessa huomio kiinnitetään ennen muuta tuloksiin, kilpailukykyyn ja tuottavuuteen, joiden saavuttamiseen ei tarvita regiimi-tason mullistuksia.
Sen sijaan siihen tarvitaan vahvaa Euroopan unionia, joka parhaiten turvaa pienen maan edut maailmanmarkkinoilla, ja jonka ytimiin Suomi pikku
valtionakin itseoikeutetusti kuuluu. Oikeutus perustuu menestykseen, joka jaetaan muiden pohjoismaiden kanssa.
3. Ekonologinen Suomi: Yhden maapallon tie (Muutos-)
Ekonologinen Suomi on kehittynyt globaalin ympäristömuutoksen paineesta. Sen idea on ekologian ja ekonomian yhteensovittaminen molempia
hyödyttävällä tavalla. Järjestys on kuitenkin nykyisestä poiketen se, että ekologia määrittää ekonomian. Se ei olisi mahdollista ilman teknologian
ratkaisevaa vetoapua ja mielen ja hallinnon mallia, jossa YK edustaa yhteistä intressiä ja korkeinta päätöksenteon tasoa.
4. Kaupunkiegologinen Suomi: Kaupunkivaltioiden tie (Muutos+)
Kaupunkiegologinen Suomi edustaa hajoavien valtioiden vaihetta, jossa maailmaa organisoidaan alueiden ja verkostojen kautta. Osallisuus- ja
jakamiskokemukset uudistavat demokraattiset instituutiot ja energisoivat alueyhteisöjen toimintaa tavalla, jossa taloudellisen bruttokansantuotteen sijasta
seurataan monia muitakin (laatu)kriteereitä, kun alueet asettavat toiminnalleen tavoitteita, joita sitten demokraattisin instituutioin toteuttavat.
Kaksi kuvattavista skenaarioista edustaa BAU-tyyppistä6 tulevaisuutta, jossa regiimin asema säilyy ja uusiutuu evolutionaarisesti. Kahdessa muutosskenaariossa
tarkasteltavan ajanjakson loppupuolella regiimikerros uudistuu tavalla, joka on luonteeltaan revolutionaarinen. Vallankumous ei välttämättä - tai edes
todennäköisesti - tarkoita “fyysistä” yhteenottoa vaan kyse on mullistavasta (disruptiivisesta) kehityksestä, jossa vanhat osaamiset syrjäytyvät uusilla ja
ympäristösuhteen kannalta pätevämmillä osaamisilla ja ymmärryksillä.

6

BAU tulee sanoista Business as Usual ja on yksi skenaarioiden arkkityyppi kuvaten nykytilan jatkuvuutta.
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SITKUMUTKU-SUOMI
SITKUMUTKU-SUOMI7: SUOMEN-JAPANIN TIE8 (BAU -)
12
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Liikaväestö luo painetta rajoille, vaikka globalisaatio hidastuu
Kansallisen politiikan asema vahvistuu, Suomen suvereenisuus kasvaa
EU kuihtuu sisämarkkinoiden vallattomaksi liitoksi
Omistusoikeus pysyy taloudellisen dynamiikan veturina
BKT:n kasvu vaatimatonta neljästä syystä: väestörakenne, innovaatioiden niukkuus, investoinnit alhaalla, ja velkataakka
Krooninen ja päättymätön liiallisen rikastumisen ja köyhtymisen torjuntataistelu (spiraalikehitys)
Yhteisöelämän ideaali on pyrkimys tasapainoon
“Yhteiskuntarakenteessa hyvä voi tihkua alaspäin, ei koskaan toisin päin”
Työn eetos on ihmisenä olemisen arvopohja: arvosi on tekojesi summa
Menestymisen ideat ovat entiset, menestyjät entistä harvemmassa
“Tekoäly on hyvä renki, mutta huono isäntä”
Koulutus työelämään tapahtuu oppilaitoksissa

“Sitkumutku-skenaario syntyy ja kehittyy ratkaisuista, jotka ovat tuttuja ja turvallisia. Siinä nykyiset toimijat, instituutiot ja niiden
välinen vuorovaikutus ovat enimmäkseen tasapainossa. Valtiolla on kaksi puolustustehtävää, joista toinen on ulkoinen
maanpuolustus ja toinen yhteiskunnallisen koheesion säilyttäminen. Omistusoikeudella turvataan kiinnittyminen isänmaahan ja
rajakontrollilla valtion eheys, mutta se ei pelasta Japanin tieltä mutta onko se tarpeenkaan? Skenaariossa on turvallista elää.”

7

Sitkutellen - sitten kun … - ja mutkutellen- (mutta kun …) skenaario . Löysähkön, sopua hierovan ja ei-niin-johdonmukaisen skenaarion yksi inspiroija on Kaarina Davisin
kolumni http://www.kaarinadavis.com/2011/11/keskiviikkokolumni.html .
8

Teollistuneista länsimaista väestön ikääntyminen on edennyt pisimmälle Japanissa. Suomi tulee perässä kovaa vauhtia, ja väestöennusteiden mukaan ikääntyneiden suuri
osuus jää talouden perusominaisuudeksi jokseenkin pysyvästi. Kun väestö vanhenee, julkiset menot ja valtion velkaantuminen kasvavat samalla, kun kansantalouden
tuotantopotentiaali pienenee. Japani on ollut heikossa tilanteessa kohdatessaan ikääntymisen ongelmat, sillä maan 1990-luvun velkakriisi ja rahoitusmarkkinoiden ongelmat ovat
pitäneet julkisen talouden syvästi alijäämäisenä jo yli 20 vuoden ajan. Tänä aikana maa ajautui myös pitkittyneeseen deflaatioon. (Euro & Talous
https://www.eurojatalous.fi/fi/2016/3/onko-suomi-samalla-tiella-kuin-japani/)

8/47

2020-luvulla globalisaatio alkoi hidastua ja ilmastonmuutoksen torjunnassa edistyttiin. Näin siitä huolimatta, etteivät kaikki maat olleet sitoutuneita päästöjen
vähennyksiin. Sen sijaan väestöongelmaan ei ollut tarjolla nopeita ratkaisuja. Ihmisiä on vielä pitkään liikaa maapallon kantokykyyn nähden. Epätasapainosta on
seurannut kansainvaelluksia ja valtavia kehityseroja eri alueiden välillä. Kahtiajako globaalissa markkinataloudessa on syventynyt. Selvää on että sosiaaliset
ongelmat kasvavat niin kauan kuin vaurautta ei saada jaettua tasaisemmin. Myös demokratiat ovat joutuneet ottamaan taka-askelia, kun maahanmuuttopaine on
kärjistänyt sisäpolitiikkaa ja teknologiavetoiset uudet ilmiöt ovat sekoittaneet valtasuhteita. Sitkumutku-Suomessa perinteiset instituutiot kestävät kuitenkin
toimintaympäristöstä kohdentuvat uudistuspaineet ajanjakson loppuun asti. 2030-luvulla siirrytään vihdoin uudelle tielle, mutta se ei ole edelläkävijän polku vaan
mukautumista siihen, mitä muualla on jo tehty.
Hallitsemattoman maahanmuuton ja terrorismin pelko on vähentänyt kanssakäymistä niin työssä kuin vapaa-ajalla. Turvallisuudesta ja etenkin turvallisuuden
tunteesta on tullut niukkaa, ja se ohjaa ihmisten valintoja. EU:n vaikutusvalta romahti sen jälkeen, kun Brexit oli viitoittanut tietä muillekin eroille. EU on pysynyt
hädin tuskin pystyssä, kun kansallisvaltiot ovat purkaneet EU-sitoumuksiaan. Suomi on muiden jäsenvaltioiden tapaan suvereeni kansallisvaltio, jolle Euroopan
yhteisö on vain väline pitää huolta omista intresseistä. Valtio tarjoaa ihmisten mielessä EU:ta paremmat turvallisuustakuut tilanteessa, jossa keskinäistä
luottamusta heikentää se, että "faktat politisoituvat" ja "poliittiset valinnat esitetään faktoina".

Sitkumutku-symboleita: sähkölinja on modernin teollisen ajan valtasuoni (Flickr-kuva Pirkanmaalta: Karlong Chan), jonka virtauksiin valtion elinvoima perustuu;
yksilötasolla paras polku johtaa ylöspäin (Flickr-kuva Ilkka Jukarainen)
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Sitkumutku-Suomessa omistaminen on perusoikeus, joka organisoi kaikkea talouden dynamiikkaa ja arvonmuodostusta. Epävakaassa ympäristössä pyritään
turvaamaan ylisukupolvisia asemia, mikä kasvattaa vaurautta muttei kaikilla. Valtio puolestaan sinnittelee rikkaiden rikastumisen ja köyhien köyhtymisen
torjuntataistelussa. Valtiolla on kaksi puolustustehtävää, joista toinen on perinteinen ulkoinen maanpuolustus ja toinen sisäisen koheesion säilyttämistehtävä,
jossa operoidaan tulonsiirroilla ja isänmaallisilla ohjelmilla.
Elinkeinoelämän merkitys kasvaa ja julkisen sektorin vähenee. Yrityksiä on kahdenlaisia: suuria kansainvälisiä yrityksiä ja pieniä paikallisia. Suurilla firmoilla
markkina on globaali ja pienet keskittyvät hoitamaan omaa bisnestä. Kummallakaan ei ole intressejä kehittää työntekijöiden osaamista, sen sijaan halutaan yhä
valmiimpia työntekijöitä jotka kouluttautuvat työn ohella. Kyse on perimmiltään siitä, että työvoimaa on enemmän kuin kysyntää. Silti arvonmuodostus seuraa
edelleen työn eetosta. Ihmiset ovat samanarvoisia, kunhan tekevät osansa ja velvollisuutensa, ja mielellään vähän enemmänkin. Arvosi on tekojesi summa.
Skenaarion Suomessa riittävä ammatillinen ja korkea-asteen osaamisen koulutus hoituu oppilaitoksissa, kun työpaikkojen resurssit eivät siihen riitä. Ammatillinen
erikoistuminen hankitaan työssä oppimisen kautta. Työhön siirrytään tutkintojen jälkeen, joskin niiden merkitys on vähentynyt ja uria vauhdittavat jatkuvan
ammatillisen kehittymisen osakokonaisuudet, joissa ajurina on työ.

UUSINTAVAA POLKUA PITKIN (BAU-)
Sitkumutku-skenaario syntyy ja kehittyy ratkaisuista, jotka ovat tuttuja ja turvallisia. Siinä nykyiset toimijat, instituutiot ja niiden välinen vuorovaikutus ovat
enimmäkseen tasapainossa. Skenaariossa on ripaus paluuta menneeseen, kun yhteiskunnallisen toiminnan ideaalimallina monelle näyttäytyy teollistumisen
menestymistarina. Lähtötilanteessa toimintaympäristöstä ei kohdistu sietämätöntä painetta vallitsevaan tapaan valmistella ja tehdä päätöksiä, vaikka ulkoinen
toimintaympäristö onkin Suomen ulkopuolella kriisiytymässä. Siksi regiimin - politiikka, talous, kulttuuri - on ollut helppo pysyä vakaana ja uusia itse itseään oman
aikataulunsa mukaisesti. Tällaista toimintapolkua Geels & Schot (2007) kutsuvat uusintamisprosessiksi. Muutos tapahtuu regiimin toimintamallin raameissa ja
etenee ennakoitavaa polkua pitkin.
Aivan näin stereotyyppiseen staattiseen uusintamistulevaisuuteen OEF-aineisto ei anna tukea. Ajanjakson loppupuolelle latautuu muutospainetta, joka johtaa
siirtymiseen muuntautumispolulle. Paine regiimiin on ollut olemassa skenaarion alusta alkaen, mutta se ei ole aikaisemmin uhannut regiimiä siksi, että Nicheinnovaatiot eivät olleet riittävän kehittyneitä vastaamaan toimintaympäristön “kutsuun”. 2030-luvulla paine muuttuu kestämättömäksi, ja regiimin toimijat ovat
pakotettuja muuntamaan kehityspolun suuntaa toimintaympäristöön sopeutuvaksi. Sitkumutku-Suomi on samalla tiellä, mitä Japani kulkee 10-20 vuotta edellä.
Muutos ei ole kivuton, koska reagointia ovat edeltäneet pitkitetyt vastustukset, konfliktit ja valtakamppailut. Osa regiimistä menettää asemansa ja tilalle tulee
uuden toimintatavan mukaista väkeä.
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Keltainen skenaario kulkee uusintamispolkua pitkin ja hyppää ajanjakson loppupäässä muuntautumispolulle9

Demos Helsingin10 työn tulevaisuuden tutkimuksessa Sitkumutku- skenaariota vastaa “Kunnialliset puurtajat”-niminen skenaario. Siinä vallitsee maailma, jossa
työ kaikkea muuta keskeisemmin kuuluu ja jäsentää hallittua arkea. Työ on kohtuullisen vakaata ja työsuhteet tasaisia. Tässä mielessä Demoksen malli poikkeaa
OEF- skenaariosta, jossa epävarmuus tulevasta on alati läsnä. Yhteistä molemmille on hidas talouskasvu ja matalat sijoitustuotot. Eläkemaksujen taso nousee ja
keskieläke laskee. Kestävyysvaje on kroonista ja velkaantuminen kiihtyy. Tiukassa tilanteessa kaivetaan tulopoliittiset neuvottelut käyttöön, jotta sopu säilyy.
Antiikin filosofeista Parmenides sopii tämän skenaarion suojelijaksi. Hänen näkemyksensä mukaan mikään maailmassa ei ole muuta kuin vanhan kertausta.
Parmenides (n. 510 eaa.) tunnetaan siitä, että hän katsoi moneutta ja liikettä koskevien aistihavaintojen olevan pettäviä, ja todellisuuden olevan yksi,

9

Tapahtumalistassa osaamistypologialla tarkoitetaan toimintamallia, jossa osaamisista on tehty kansallinen luokittelu, jota käytetään työntekijöiden ja työnhakijoiden
profiloinnissa ja rekrytoinnissa.
10

Työ 2040 - Skenaarioita työn tulevaisuudesta. http://www.demoshelsinki.fi/julkaisut/tyo-2040-skenaarioita-tyon-tulevaisuudesta/ . Demoksen skenaariossa kuvitellaan uusi
kansallisvaltioiden aika, korkea työllisyys, pienet palkkaerot, yleisesti matala palkkataso, eläkkeelle siirrytään joustavasti ja palkkatulo ei nouse.
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jakautumaton ja liikkumaton.11 Parmenides vaikutti Platoniin ja erityisesti hänen ideaoppiinsa. Molempien maailman- ja ihmiskuvaa voi nykykatsannossa
luonnehtia sukupuolittuneeksi ja konservatiiviseksi. Skenaarion vahvuuksia on se, että tämä tie ei voi päätyä päin seinää. Sen takaavat varovaiset valinnat.
Vaikka suhteellisia asemia ajan kuluessa voidaan menettää, nopeita muutoksia kumpaankaan suuntaan ei ole odotettavissa. Sitkumutku-skenaarion tulevaisuus
on suhteellisen helppo hahmottaa, koska siihen riittää nykytilanteen projisointi. Toimijat ja toimintalogiikka säilyy entisellään kuten BAU-skenaarioissa
yleisemminkin. Toki muutoksia tapahtuu, mutta ne johtuvat ennen muuta toimintaympäristön muutoksista, joihin reagoidaan varovasti reagoiden ja muiden
ratkaisuja benchmarkaten.
Kaikkien skenaarioiden kohdalla voidaan ajatella että skenaario tapahtuu tietyssä tulevaisuuden aikaraamissa, jonka jälkeen saatetaan hypätä toiseen
kehitysvaiheeseen ja skenaariologiikkaan. Tätä ajatusta seuraten sinnittelevä vaihe saattaa olle optimi tietyissä olosuhteissa ja onneton toisissa. Sama
suhteellisuus ja tilannekohtaisuus koskee kaikkia skenaarioita.

11

Parmenideeltä tunnetaan vain yksi teos, jossa on kaksi osaa “Totuuden tie” (aletheia) ja “Mielipiteen tie” (doksa, luulo). Kaikkeus koostuu kahdesta vastakkaisesta
alkuperusteesta, jotka hallitsivat kaikkia olioita. Nämä kaksi prinsiippiä olivat ”eetterimäinen tulenliekki”, joka on lempeä, mieto, pehmeä, ohut ja selkeä, ja itseidenttinen kuin
miehinen prinsiippi, ja toinen oli ”tietämätön yö”, paksu ja painava kappale kuin naisellinen prinsiippi. (ks. Wikipedia https://fi.wikipedia.org/wiki/Parmenides).
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TURBOAHDETTU SUOMI

TURBOAHDETTU SUOMI: EUROOPAN TIE (BAU +)
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Vastoinkäymisten kautta poliittiseen, taloudelliseen ja puolustukselliseen Euroopan liittovaltioon
Pohjolan liitto syntyy, syvenee ja vaikuttaa EU:n ytimessä
Lobbarien EU hoitaa globaalin edunvalvonnan ja asettaa taloudelliset reunaehdot
Yhteiskunnalliset palvelut on ulkoistettu markkinoille, politiikka epäsuosiossa
Teollisuus on muuttunut palveluksi kuten maatalous aikaisemmin vaihtui logiikaltaan teollisuudeksi
Kilpailu takaa tehokkuuden ja kansainvälisen menestyksen
Paikallinen sopiminen lisää yhteisvastuuta ja tulevaisuusajattelua
Ilmastonmuutos käännetään voitoksi
SOTE-uudistus on laskenut kustannuksia ja lisännyt tyytyväisyyttä
Ammattiin ja identiteettiin kasvetaan työpaikoilla
Lähi- ja työyhteisöt elämän suolana ja pehmentäjinä
Menestyksen meritokratia: arvosi on saavutustesi summa

“Turboahdettu Suomi on maailmalla pärjäävä kilpailuyhteiskunta, joka on sisältä puolipehmeä. Turbomoottorin ei anneta ylikuumeta
saati leikata kiinni. Menestymiseen riittää se, että systemaattisesti parannetaan toimintaa joka sektorilla. Ollaan kerta kerralta vähän
parempia, karsitaan turhia kuluja, oikaistaan prosessia, otetaan koneita käyttöön ja puretaan huonoja käytäntöjä. Suomen menestyksen
kannalta välttämätön ehto on Euroopan unionin integraation syventäminen.”

EU kulki 2020-luvulla vastoinkäymisten kautta kohti entistä tiiviimpää yhteisöä ja liittovaltiota. Päätös etenemisestä poliittiseksi ja puolustukselliseksi liittovaltioksi
tehtiin v. 2026 kymmenen vuoden siirtymäajalla. Populistiliikkeet ja brexit-ilmiö saivat aikaiseksi vastavoimia, jotka jarruttivat mutteivät keskeyttäneet kehitystä.
Komission vallan lisääminen on ohentanut demokratiaa, mutta vahvistanut taloutta muttei kaikilla EU-mailla. 2020-luvun lopulla ajauduttiin pysyvään
kahtiajakoon, jossa EU:n keskusvallat kuuluvat sisä- ja Itä-Eurooppa ulkokehälle. Suomen kannalta tärkeä vuosiluku oli 2024, jolloin talous notkahti pahasti
alijäämäiseksi, minkä seurauksena työmarkkinamekanismit uusittiin “talvisodan” hengessä. Suomi kuului ja kuuluu EU:n menestyjiin ja on vahvistanut asemiaan
myös epävirallisen mutta vaikuttavan Pohjolan liiton jäsenenä. Liitto sai alkunsa Pohjoismaiden pääkaupunkien yhteistyöstä.
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Vuonna 2035 ei enää erotella toisistaan teollisuutta ja palvelua. Kauppaa käydään palveluilla, joilla tuotetaan kokonaisratkaisua ja elinkaaripalvelua
täsmätarpeisiin. Teho-Suomen kuten muidenkin voittajavaltioiden menestys nojaa palveluvientiin, ja kilpailu asiakkaiden positiivisista palvelukokemuksista
vaikuttaa kaikkeen taloudelliseen toimintaan. Kansalaisilla on niin vahva usko markkinatalouteen ja kilpailun myönteisiin vaikutuksiin, että julkinen sektori on
lähes kokonaan väistynyt palvelujen tuottamisesta. Sote-kustannukset on saatu kuriin ja ihmisten palvelukokemus on muuttunut myönteiseksi. Se on työntänyt
politiikkaa talouden tieltä ja entisestään vähentänyt luottamusta poliitikkojen kykyyn kehittää yhteiskuntaa. Ajatusten näkymätön ohjuri on menestyksen
meritokratia. Se joka eniten antaa myös ansaitsee ansaita eniten. Arvosi on saavutustesi summa.
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Turbo-Suomen symboleita: vitaalinen kudos (elämä) on evolutionaarisen kilpailun tulos ja biologinen metafora turboyhteiskunnalle (ks. Kudos by Juho
Ruotsalainen)12, ks. myös The Challenge of Meritocracy (by Roland Yongyora)13
Tehostuva Suomi on teknologian läpitunkema. ICT-teknologian kehittyminen on muuttanut yhteiskuntaamme tavoilla, joita emme 2010-luvulla voineet edes
ymmärtää. Tuotannon, palveluiden ja sovellusten tehokkuus on kaksinkertaistunut 15 vuodessa. Digitalisaatio on arkipäiväistynyt niin, että palveluita ja ratkaisuja
ei enää erotella erilaisilla liitteillä kuten äly, digi ja tekoäly. Tekniikan kehitys on vuorostaan kiihdyttänyt globalisaatiota ja madaltanut maiden välisiä rajoja
kulttuurin, kielen ja valuuttojen suhteen. Onneakin on matkassa. Ilmaston lämpeneminen on muuttanut viljelyolosuhteita pohjoisella pallonpuoliskolla. Vastaavasti
Välimeren aluetta kiusaa kuivuus ja sadot ovat pienentyneet. Pohjolan merkitys laadukkaiden maataloustuotteiden tuottajana on tuplaantunut. Teho-Suomi on
kääntänyt globaalin uhan lokaaliksi mahdollisuudeksi. Pohjoismainen brändi on maailman kymmenen tunnetuimman joukossa.
Pinnalta kovaa skenaarioimagoa pehmentää ihmisten tukeutuminen identiteettiyhteisöihinsä. Lähiyhteisöjen merkitys on kasvanut, kun “iso demokratia” on
liittovaltiollistumisen ja globaalistumisen myötä etääntynyt. Vaikka se merkitsee myös asuinalueiden eriytymistä, niin yhteisölliset arvot kuitenkin hillitsevät
intressipohjaista harvainvaltaistumista, johon taloudellinen ylärakenne muuten tarjoaa runsaasti tilaisuuksia. Yhteisöllistä kehityssuuntaa vahvistaa se, että työ
perustuu vahvaan vuorovaikutukseen ja matalaan hierarkiaan työtovereiden kanssa. Ammattiin oppiminen tapahtuu enimmäkseen työpaikoilla. Työnantajat
ostavat työntekijöille tarvittavan koulutuksen siihen erikoistuneilta yrityksiltä, mikä on johtanut julkisen koulutuksen surkastumiseen. Kaikki ammatit eivät suinkaan
ole kadonneet. Rutiinit tekee kone, ihminen hoitaa analyyttisemmat ja monimutkaisemmat hommat.

MUUNTAUTUMISPOLULTA UUDELLEENASETTAUTUMISPOLULLE (BAU +)
Turboahdettu Suomi synnyttää mielikuvan suorituskykyisestä kansasta. Mielikuva ei ole väärä, mutta sen ei tarvitse merkitä ylikuumenemista ja riskiä siihen, että
moottori leikkaa kiinni. Menestymiseen riittää se, että systemaattisesti parannetaan toimintaa. Ollaan kerta kerralta vähän parempia, leikataan kuluja, oikaistaan
prosessia, otetaan koneita käyttöön ja puretaan huonoja käytäntöjä. Teknologia tuottaa riittävästi innovaatioita, jotta tämä on mahdollista ilman mittavia
“ihmisuhreja”. Pelkkä parantaminen ei aivan riitä, vaan kilpailu ja markkinat pakottavat pysymään parhaiden joukossa. Siihen tarvitaan turboahdinta
(suorituskykyä) ja nopeaa reagointia. Ensimmäiseen mutkaan pitäisi ehtiä eturyhmässä. Jatko on aina helpompaa, jos pääsee lähtemään paalulta. Toinen kovaa
yhteiskuntaa pehmentävä ja teknologian mahdollistama tekijä on se, että tehoja saa skenaariossa irti myös uusiutuvan energialähteen keinoin. Turboahdettu
Suomi ei ole synonyymi riistoyhteiskunnalle, vaikka sen arvopohja onkin selvästi utilitaristinen. Se yhteiskunta on paras, josta lähtevät parhaat tehot. Iso kysymys
on se, milloin “diesel kannattaa vaihtaa sähkömoottoriin”? Skenaariossa halutaan tehdä muutokset tehokkaasti ja hallitusti, mutta onnistutaanko siinä on eri asia.
Se tiedetään varmasti vasta jälkikäteen.

12

Kuva teoksen “Heinonen, Sirkka & Ruotsalainen, Juho (2015) Kudos - Median ja journalismin viriäviä tulevaisuuksia. MEDEIA-hankkeen loppuraportti. Tutu-keskus 4/2015.”
kannesta. Turbo-Suomi-skenaarion taustalla vaikuttavat elinvoimaan ja kelpoisuuteen liittyvät evolutionaariset ideat. Evoluutio suosii vahvaa suhteessa ympäristöönsä.
Menestyjien kohtalo on menestyä siinä kuin vähemmän kelpoisten menehtyä tai ainakin menettää mahdollisuuksiaan jatkaa sukua.
13

Ks. myös http://kansojenherra.puheenvuoro.uusisuomi.fi/154861-tasa-arvo-heikentaa-suomen-taloutta .
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Sininen skenaario matkaa muuntautumispolulta uudelleenasettautumispolulle vuoteen 2035 mennessä

Turbo-skenaariossa kuljetaan monitasomallin14 mukaista muuntautumispolkua, jossa niche-innovaatioilla on symbioottinen suhde regiimiin.
Skenaarionmuodostuksen alkupäässä suurin osa regiimin säännöistä pelkistyy ja uusintuu muttei uudistu. Vasta vähitellen sääntönormiston purkautumisen
myötä polku vaihtuu uudelleenasettautumispoluksi, joksi kutsutaan prosessivaihetta, jossa regiimin ongelmanratkaisussa entistä runsaammin hyödynnetään
niche-innovaatioita. Sen seurauksena innovaatiot aiheuttavat myös muutoksia regiimissä. Yrityksissä kyse ei ole kummemmasta kuin strategian uudistamisesta
ja sen johdonmukaisesta jalkauttamisesta organisaatioon. Se ei edellytä ihmisten vaihtamista, vaikka niin usein tapahtuu varsinkin, jos toiminnan suunta ja
logiikka vaihtuvat olennaisesti. Uudelleenasettautumispolulla regiimiä täydentävien innovaatioiden sarjat saavat ajan myötä toimintaympäristön paineen alla
aikaan suuria muutoksia regiimissä. Kyse on kuitenkin ennemmin evoluutiosta kuin revoluutiosta. Uudet toimintatavat sulautuvat ihmisten arkeen suhteellisen
huomaamattomasti.

14

Geels, F. W. & Schot, J. (2007). Typology of sociotechnical transition pathways. Research Policy 36. Geels, F. W. 2011.
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Työn tulevaisuuden Demos-kuvauksista lähelle tulee “Taipuisat tekijätyypit”-skenaario15. Siinä esitellään maailma, jossa työ on episodista, työaika vähenee ja
työsuhteita on paljon. Yrittäjyys yleistyy huomattavasti, työsuhteiden profiili muuttuu, ja talous on vahva. Maailma ympärillä on rikas, jolloin utelias ja aktiivinen
toimija saa elämälleen hyvän ja antavan vasteen.
Skenaarion filosofinen kotipesä on von Hayekin ja Milton Friedmanin määrittelemä uusliberalismi16, joka korostaa taloudellista vapautta ja luottamusta
markkinoiden itseohjaavuuteen. Keskeistä on suhde instituutioihin, joilla säädellään taloudellisen toiminnan ehtoja. Demokratiaa ei tarvita talouden säätelyyn,
mutta kylläkin siihen, että valta ei pääse keskittymään tavalla, jossa vapaat markkinat häiriintyvät. Ihmisen itsekkyys on kaiken toiminnan - myös poliittisen ja
aatteellisen - perusta, minkä vuoksi valtio on pidettävä mahdollisimman ohuena. Skenaariota voi ja pitääkin lukea menestyskertomuksena, mutta siinä on
riskinsä. Skenaarion perusnarratiivi on ohut ja relatiivinen. Jos “venettä keikutetaan” - eriarvoistuminen lisääntyy, yhteisösuoja ohenee tai kilpailumenestystä ei
tulekaan - liikaa niin tarina voi suistua toiselle skenaariopolulle.

15

Työ 2040 - Skenaarioita työn tulevaisuudesta. http://www.demoshelsinki.fi/julkaisut/tyo-2040-skenaarioita-tyon-tulevaisuudesta/ .

16

Räsänen, Petri (2015) Uusliberalismi. Filosofia.fi. Portti filosofiaan.
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EKONOLOGINEN SUOMI

EKONOLOGINEN17 SUOMI: YHDISTYNEEN MAAPALLON TIE (MUUTOS -)
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Afrikan sarvessa kaatuu aavikoitumisen vuoksi ensimmäinen dominopalikka, josta seuraa muita
20-luku on reagoivaa ja kaoottista aikaa, jonka pahimmilta vaikutuksilta Suomen pelastaa etäinen sijainti
30-luvulla suunta kääntyy ja päästään sekasorrosta kohti uutta järjestystä
YK vahvistuu globaaliksi kehityksen koordinaattoriksi kohti maailmanhallintoa
“Ajan järki”18 vaihtuu: kasvuton talousjärjestelmä
Suomesta kiertotalouden edelläkävijä
Teknologia valjastetaan ympäristökysymysten lisäksi sosiaalisten ratkaisujen käyttöön
Tavoitteena kymmenys-talous: joka kymmenes vuosi vähennetään resurssien käyttöä kymmenenteen osaan
Perusansiot turvaa vastikkeellinen - kansalaisvelvollisuuspalvelu - kansalaispalkka
Ihmisten rinnalla koulutetaan koneita, joita myös verotetaan enemmän kuin ihmisiä
Voittoa tavoittelemattomat toimijat dominoivat alustataloutta

Ekologinen on ekonomista.

18

“Ajan järki (ks. http://oraakkeli.blogspot.fi/2007/10/murroksessa-jrki-menee-ja-toinen-tulee.html) on synonyyminen kunkin aikakauden ohjaaville ideoille ja/tai rationaliteetille.
Ilman sen ymmärtämistä historioitsija ei kykene oivaltamaan tutkimuskohteensa luonnetta. Vastaavasti muutostulevaisuutta ei voi oivaltaa ilman, että kuvittelee toisella logiikalla
toimivan maailman. “Tulevaisuus pitää nähdä, jotta sen voisi rakentaa.” (Risto Linturi) Pelkistetysti kuvattuna “ajan järki” on kulloinenkin käsitys siitä, miten maailma toimii. Uusi
aika haastaa aina aikanaan vanhan, kunnes ajat sulautuvat toisiinsa. Murroksessa toiminnan perustelut muuttuvat eli ajan ideat ja järki vaihtuvat. Otetaan esimerkki!
Maatalousyhteiskunnan aikaan - Suomessa vielä 50-luvulla - ajateltiin, että talonpojat elättävät kaupunkilaiset. Leipä on kotoisin pellolta ja maito navetasta, ja kaikki niitä
tarvitsevat ja monille ruoka oli niukkaa. Teollisuusyhteiskunnassa ymmärrys kääntyi päälaelleen. Kaupunkilaiset elättävät tukiaisillaan maalaiset. Näin siitä huolimatta, että
maanviljelijät tuottavat kymmenesosalla väkeä kymmenen kertaa enemmän hyödykkeitä kuin pari-kolmekymmentä vuotta sitten. Maataloudesta on tullut logiikaltaan teollisuutta.
Muutos ei näy DNA-koodissa. “Hartioiden välissä keikkuva pää on sama, mutta järki sen sisällä on toinen.” Ilmiö on analoginen tietokoneelle ja sen käyttöjärjestelmälle. Paolo
Freire on atk-termejä runollisempi kuvatessaan sitä, miten ajasta toiseen siirtyminen vaatii ”joustavaa, kriittistä mieltä huomaamaan esiin nousevien, hyväksyntää ja toteutumista
etsivien arvojen ja itsensä säilyttämistä etsivien vanhojen arvojen ristiriita, huomisen ja eilisen ristiriita ... " Skenaariossa erilaistuminen, erikoistuminen ja vaihdanta ovat tärkeitä
ohjaavia ideoita. Jokainen niistä on tuttu vanhastaan mutta niiden merkitys moninkertaistuu, kun yhteisöjen infrastruktuuri uudistuu.
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● Arvonmuodostus on kollektiivista: arvosi on siinä, mitä teet ympäristölle ja yhteisöillesi

IDEA

“Ekonologinen Suomi”- skenaariossa eko-etuliitteellä on kaksoismerkitys. Se tarkoittaa sekä ekologista että ekonomista eikä niitä aseteta
vastakkain. Ohjaavin idea kiteytyy muotoon ekologinen on ekonomista. Kyseessä on muutosskenaario, jossa Suomessa vallitseva
toiminnan logiikka ja idea vaihtuu. Kasvuttomaan talouteen sopeutuminen on avain uuteen yhteiskuntakehitysvaiheeseen, joka edellyttää
maailman hallintoa. Tähän haasteeseen vastaa uudistettu YK. Kun isoihin ongelmiin löydetään ratkaisu, pienet selviävät itsestään.”

Ilmastonmuutos aiheutti 20-luvun alussa ekokatastrofien ketjun ja epäjatkuvuuden tilan, jonka seurauksilla on pitkä häntä. Afrikan sarvi on kuivunut autiomaaksi
ja muuttunut kokonaan asuinkelvottomaksi. Ilmiö on eriasteisesti yhteinen koko Pohjois-Afrikalle rannikkoseutua lukuunottamatta. Kansat lähtivät liikkeelle ja
rajoille syntyi ghettoja, joissa kytee edelleen fundamentalismin ja terrorismin pesäkkeitä. Paine Etelä-Euroopan rajoilla kasvoi sietämättömäksi, eikä
ihmisoikeuksia valvonut juuri kukaan. On kuin antiikin tarujen jumala Nemesis olisi palannut synnyinmailleen pahat mielessä. Myyttitarinoissa väitetään niin
tapahtuneen ennenkin kostoksi siitä, että ihminen on syyllistynyt hybrikseen eli pyrkinyt jumalaksi jumalan paikalle. Ajat ovat kovat Suomessakin, vaikka
pahimpia asioita pääsemme kauhistelemaan turvallisesti Pohjolan katsomosta. Vaikeaa toimintaympäristöä heijastavat tiheään vaihtuvat hallitukset ja
hallituskokoonpanot.
Ekonologinen Suomi on hyötynyt pohjoisesta ja syrjäisestä sijainnistaan siitä huolimatta (ja sen takia), että maailma on yhä keskinäisriippuvampaa ja
teknologiakehitys yhä vaikuttavampaa. Kansallisten instituutioiden voimat eivät riitä ongelmien ratkaisemiseen, kun valtiot pyrkivät varmistamaan oman lyhyen
tähtäimen etunsa. Nopea muutos on synnyttänyt uusia vastuu- ja työasetelmia sekä painetta niiden reguloimiseen, eivätkä muutostarpeet pysähdy valtiorajoille.
Tarve maailmanhallinnointiin on huutava ilman ilmeisiä resursseja. Matka kaaoksesta uuteen järjestykseen käynnistyi vasta, kun jo kertaalleen marginalisoitunut
YK kaivettiin olosuhteiden pakottamana esiin.19 Ns. kaksoisstrategia alkoi purra 30-luvulla, kun yhtäältä alettiin saada akuutteja mutta toistaiseksi vielä alueellisia
katastrofeja hallintaan jakamalla vastuita kansakuntien kesken, ja toisaalta pitkän tähtäimen kiihdytetty ympäristöohjelma valoi uskoa siihen, että ympäristökriisit
saadaan hallintaan. Suomella on molempien strategioiden toteutuksessa kokoaan suurempi asema, vaikka täälläkin oli vielä 20-luvulla suuria ongelmia
yhteiskunnan panosten ja tuotosten tasapainottamisessa.

19

2030-luvulla on käynnistynyt kehitys, jonka toisessa päässä odottaa maailmanhallitus. Sillä tarkoitetaan maailmanlaajuista “valtiota”, joka kattaa koko ihmiskunnan. Matka
maailmanvaltiota kohti on alkanut valtiosopimusten kautta. Vähitellen sen uskotaan johtavan maailmanlaajuiseen toimeenpanevaan hallitukseen, lainsäädäntöön,
oikeuslaitokseen, armeijaan, poliisiin ja perustuslakiin. Yhdistyneet kansakunnat on tähän asti ollut enimmäkseen neuvonantajan asemassa ja sen asiakirjoissa todettu tarkoitus
on edistää olemassa olevaa valtioiden välistä yhteistyötä.
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Skenaarion symboleita: YK:n logo ja ilmastoasiantuntijoiden tulevaisuuskartta kuivuuden muutoksista kuluvalla vuosisadalla (Jokimäki 2010)20

Ekonologia-skenaarion Suomi on edelläkävijä ekologisuudessa ja kiertotaloudessa. Etsimme pragmaattisia ratkaisuja unohtamatta eettisiä arvoja ja näkökulmia.
Tuotteita uusiokäytetään ja yritykset ovat pakotettuja markkinoimaan ja kehittämään uusia kiertotuotteita. Kiertotalouden ydinajatus on se, että meillä ei enää
synny jätettä vaan ainoastaan materiaalia johonkin toiseen - taloudellisesti kannattavaan - tarkoitukseen. Digitalisaation, automatisaation, robotisaation ja
keinoälyn avulla on viety läpi kiertotalouden vaatimat kokeilut, mallintamiset, testit ja tiedonhallinta niin, että idea toimii myös käytännössä. Toimivassa
kiertotaloudessa hyödynnetään sekä jakamis- että alustatalouden välineitä sekä tekoälyn ohjaamana avointa dataa optimaalisten palvelu- ja materiaalivirtojen
ohjaamisessa. Tavoitteena on saavuttaa 40-luvulta alkaen ns. kymmenys-talous, jossa joka kymmenes vuosi vähennetään resurssien käyttöä kymmenesosaan
aikaisemmasta. Ilman syvää liittoa teknologian kanssa se ei olisi mahdollista.
YK ei ole millään muotoa demokraattinen elin, mutta ihmiset tunnistavat sen välttämättömyyden ja hakevat vaikutusmahdollisuutensa muulla tavoin. Vuonna
2035 ihmiset haluavat taas olla ihmisten kanssa tekemisissä, ei koneen. Pääsystä sosiaalisiin verkostoihin tulee osallisuuden ja asiantuntijuuden tunnusmerkki.
Vaikka yksilöistymiskehitys jatkuu palveluiden ja tuotteiden muokattavuudessa (esim. räätälöidyt lääkkeet, yksilölliset tavarat ja henkilökohtainen 3D-tulostus)
nousee rinnalle väkevä yhteisöllisyyden tarve ja kokemus. Monet toimivat kansalaisyhteiskunnan aktivisteina ilman pysyvää nykymuotoista työtä sen jälkeen, kun

20

Ks. Ilmastotieto https://ilmastotieto.wordpress.com/2010/10/22/kuivuus-vaivaa-maapalloa-tulevaisuudessa/ .
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perusansiot takaa vastikkeellinen kansalaispalkka. Kansalaispalkan maksavat yhteiskunnallisia tehtäviä hoitavat yhteisöt, joiden suhteen ihmisillä on valinnan
vapaus ja pakko. Joku on valittava mutta vaihtoehtoja on useita.
Yksi suosituimmista kansalaispalvelun tehtäväkentistä on yleissivistävä koulu. Peruskoulu ja lukio olivat niitä instituutioita, jotka kestivät 20-luvun sekasorron
vuodet. Toiminnallisella yleissivistyksellä ja ymmärryksellä on tilausta, kun “älykkäätkään” koneet eivät siihen vielä 30-luvulla taivu. Perinteiset ammatilliset
koulutusputket ovat sen sijaan lähes kadonneet, kun koneiden opettaminen on tuottavampaa. Onneksi koneet eivät ole vallanhaluisia, vaan ihmiset voivat
keskittyä kehittämään yhteisöjään kunhan ensin säätävät elonsa maapallon kestäväksi. Vuonna 2035 useimmat työskentelevät jossain muualla kuin
työyhteisössä. Perusosaamisten päälle muut taidot kerrytetään osaajien yhteisöissä, joita yhteiskunta tukee. Kaikki osaamiset ja osaamisten näytöt kootaan
“omakantaan”.

UUTTA POLKUA RAIVAAMAAN (MUUTOS -)
“Ekonologinen Suomi”- skenaariossa eko-etuliitteellä on kaksoismerkitys. Se tarkoittaa sekä ekologista että ekonomista eikä niitä aseteta vastakkain kuten usein
tehdään. Ohjaavin idea on kiteytetty muotoon “ekologinen on ekonomista”. “Ekonologia” on muutosskenaario, jossa yhteiskunnissa vallitseva toiminnan logiikka
ja ohjaava idea vaihtuu. Kun isoihin ongelmiin löydetään ratkaisupolku, pienet selviävät itsestään. Kasvuttomaan talouteen sopeutuminen on avain uuteen
yhteiskuntakehitysvaiheeseen.
Skenaario on sukua monille aikaisemmille ekologisille ja vihreille skenaariokuvauksille, mutta poikkeaa niistä moniulotteisuuden ja ratkaisujen suhteen. Yksi
ilmeinen syy siihen on, että samaan aikaan kun regiimiin kohdistuu tarkasteltavan ajanjakson alussa toimintaympäristöstä painetta niin niche-innovaatiot ovat jo
päässeet kehittymään ja kypsymään pitkälle. Jos edessä onkin giganttisia ongelmia niin myös ratkaisukeinot ovat moninaistuneet. Kymmenen vuoden ajan 20luvulla uusia keinoja ei kuitenkaan otettu käyttöön, koska regiimi oli pitkään vahva, vakaa ja torjuva.
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Vihreä skenaario etsiytyy korvaantumispolulle, skenaariossa turvataan integraatioon ja lopulta maailmanhallintoon YK:n kautta

Vaikka regiimiin kohdistui ympäristöpainetta ajanjakson alusta alkaen niin sen toimijat eivät osoittaneet riittävästi huomiota niche-innovaatioihin, vaan pyrkivät
ratkaisemaan eteen tulleet ongelmat vakiintuneen toimintamallin varassa. Kun ilmastonmuutoksen aiheuttamat ympäristökriisit pahenivat, vastustus alkoi vähä
vähältä murtua. Kehitystä vauhditti se, että niche-innovaatioiden vauhti ja vaikutus selvästi kiihtyivät ajanjakson lopulla. Vauhdin parantuessa vanha regiimi joutui
puristuksiin ja enemmistö siitä korvattiin uudella väellä, kun nichen ja regiimin välinen vuorovaikutus muuttui vastakohtaiseksi ja kilpailulliseksi. Vuoteen 2035
tultaessa regiimin entinen establishment on saanut tehdä tilaa uudelle. Monet vanhat toimijat ovat menettäneet virkansa, samoin useat perinteiset yritykset ovat
kaatuneet. Monitasomallissa tätä polkua nimitetään korvaantumispoluksi.
Muutosskenaarioiden olemukseen ei pääse kiinni pelkästään projisoimalla nykyhetken instituutioita, toimijoita ja tapahtumia eteenpäin tulevaisuuteen. Niiden
“todellisuuden” oivaltamiseen vaaditaan mielikuvittelua ja sellaisen toiminnan simulointia, joka olennaisesti poikkeaa siitä, miten nyt toimitaan. Sellainen
kehityskulku ei voi koskaan olla yhteiskunnallisesti täysin “kivuton”, koska murrosvaiheessa vanhat ja uudet intressit asettuvat vastakkain. Vihreässä
skenaariossa ei kuitenkaan ole sisäisiä väkivaltaisia elementtejä, koska ulkoinen paine ja kokemus kypsyttävät uusiin niche-ratkaisuihin, joiden ajoitus on
skenaariossa optimaalinen.
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KAUPUNKIEGOLOGINEN ”SUOMI”

KAUPUNKIEGOLOGINEN “SUOMI”: KAUPUNKIVALTIOIDEN TIE (MUUTOS +)
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Kriisit pakottavat tarkistamaan ja muuttamaan toiminnan perusteita
Kaupungistumisen myötä siirrytään alueiden ja verkostojen hallintoon (verkkolokalismi)
Osallistuva ja osallistava aluedemokratia (osallisuustalous, osinkoperustulo)
Kansainväliset metropoliverkostot ekosysteemin huipulla
Alustatalous automatisoi globaalin kaupankäynnin
Jakamistalous päivittää ajatuksemme mielekkäästä toiminnasta
Tieto-ohjaus organisoi ylialueellista toimintaa itsenäisesti
“Ajan järki” vaihtuu: merkityksellistä on kulttuurin moninaisuus (diversiteetti), vaihdanta (dialogi) ja syvyys (aikaperspektiivi)
Alueverkostojen puolustusvoimat
Ihmisen ja koneen syvenevä liitto
Transhumanismi valtaa alaa: uusi kerros Dennettin evoluutiotorniin21 (ihminen ylittää nykyihmisyyden rajoitukset ja kehittää itseään
tieteen ja teknologian avulla paremmaksi)
● Matkalla jumalien rinnalle: arvojen muodostamisen arvostus (riskiskenaario)

“Kaupunkiegologinen Suomi on väkevä muutosskenaario, jossa poliittinen ohjaus ja päätöksenteko on pudotettu alueille ja kaupungeille,
kun valtiojohtoinen kehitys on ajautunut umpikujaan. Autonomisilla alueyhteisöillä on lupa, halu ja resurssit pyrkiä omaan parhaaseensa,
mitä se ikinä kullekin onkaan. Se energisoi ja motivoi ihmisiä vähintään yhtä paljon kuin omien intressien edistäminen 2000-luvun
alkupuolella. Erot alueiden välillä kasvavat, kun yhdet rakentavat syvenevää ihmisen ja koneen integrointia, ja toiset keskittyvät hyvän
yhteisöelämän kehittämiseen. Kun pieniin ongelmiin löydetään ratkaisu, isot selviävät itsestään.”

21

Daniel Dennett kuvaa evoluutiomekanismia torni–vertauksessaan (Darwin´s Dangerous Idea, ks. http://oraakkeli.blogspot.fi/2007/11/test-of.html), jonka alimmassa
kerroksessa sijaitsevat darwinilaiset luontokappaleet kuten kasvit, joiden kehitys perustuu DNA-informaatioon. Kasvien yläpuolella ovat yrityksestä ja erehdyksestä oppivat
“skinneriläiset” eläimet kuten madot. Kolmannessa kerroksessa asustavat “popperilaiset” fiksummat eläimet (varikset, apinat), jotka hallitsevat mielikuvittelun ja ennakoinnin,
kyvyn harkita ennen toimintaa. Ylintä kerrosta hallitsevat gregoriaaniset ideointiin kykenevät ihmiset, joiden menestystarina perustuu siihen, että luonnonvalinta alkoi suosia yhä
enemmän ajattelijoita atleettien sijasta. Perimän ohella kulttuuri-informaatio vaikuttaa yhä väkevämmin evoluutioon. Ihmiset kykenevät kielen, työkalujen ja ideasiirron keinoin
siirtämään parhaita temppujaan toisille. Aikanaan syntyy Dennettin mukaan evoluution viides kerros, jonka käyttövoimana todennäköisesti on eksosomaattinen eli ihmiskehon
ulkopuolella tuotettu informaatio. Avoin kysymys on se, varataanko viides kerros koneihmisille, ihmiskoneille vai pelkille koneille?
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Entäpä jos isopyörä kääntyykin kohti lokalisaatiota globalisaation sijasta? Niin käy viimeisessä skenaariossa, jonka mukaan tapamme ajatella ja kohdata maailma
muuttuu perusteellisesti jo parinkymmenen seuraavan vuoden aikana. Tarina käynnistyy eräänlaisesta paluusta menneisyyteen ja Antiikin Hellakseen.
Kaupunkivaltiot palaavat! Tosin varsin eri-ilmeisinä kuin aikoinaan Peloponnesoksella. Missään mielessä punainen skenaario ei hae inspiraatioitaan vain
historiasta, vaan sitä voi pitää neljästä tulevaisuudenkuvasta futuristisimpana. Se näkyy siinä, että sen logiikkaa on paikoin hankala sanoittaa. Uusi aika luo
kuosinsa rationaliteettiä myöten. Lähtötilanteessa ei kuitenkaan ole mitään uutta ja yllättävää. Se on hyvin samantapainen kuin edellisessä muutosskenaariossa.
Ajanjakson alku on rauhatonta aikaa, joka kriisien kautta pakottaa uudelleen arvioimaan poliittisia ja taloudellisia instituutioita. Kun “vihreän” muutoksen
perusratkaisu oli turvautua laajeneviin hallintoratkaisuihin, “punaisessa” skenaarioissa suunta on päinvastainen.
Kaupungistuminen johti jo 2010-luvulla löysiin valtiorajat ylittäviin kaupunkiliittoihin, jotka alkuun olivat enemmänkin yhteisiä julkilausumia hyvistä tavoitteista
kuten hiilineutraalista keskustasta kuin varsinaisia toiminnallisia yhtymiä. 20-luvun puolivälissä solmittiin yleisesti astetta vakavampia teknologia-, koulutus- ja
yrityskumppanuussopimuksia, joilla edistettiin kaupankäyntiä, kansalaisten kanssakäymistä ja yhteisten foorumien kehittämistä. Metropoleista oli jo kehittynyt
taloudellisen ja kulttuurisen vuorovaikutuksen keskuksia (“hubeja”), joiden merkitys havainnollistuu, kun tarkkaillaan maapallon pimeän puolen valoja. Metropolit
erottuvat mustasta taustasta kuin kaukainen ilotulitus. Vielä parempi metafora on aivojen neuroverkko. Alueiden elinvoiman edellytys on se että ne ovat mukana
kaltaistensa verkostoissa.
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Skenaarion symboleja: Neural Network of Brain (Kyriaki 2016)22, NASA Visible Earth: Nordic Lights23, ja Dennettin evoluutiotorni, jossa on käynnistynyt uuden
kerroksen työmaa

22

Kyriaki, M. (2016) Enhancing Learning - Study of Mind´s Responses to External Stimuli Interfacing wit Brain Wave Sensors. Technological Educational Institute of Crete.
Greece.
23

Ks. Nordic lights https://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=84468 .
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Vuonna 2035 kansallinen valtiorakenne on purkautumassa, kun kaupunkien ja alueiden valta suvereenistuu. Alueiden asemaa vahvistaa sekin, että teknologian
kehitys on purkanut teollisen logiikan mukaista keskittämistarvetta, ja lokaali tuotanto on vahvistunut kaikilla toimialoilla. Muutos siirtää myös poliittisen fokuksen
alueille, joissa mahdollistuu myös uskonpalauttaminen demokratiaan. Pitkän keskittävän kehityksen jälkeen monista tuntuu voimauttavalta organisoida
yhteisöelämää tavoin, joissa syntyy suora kokemus osallistumisesta ja vaikuttamisesta. Alueiden autonomistumisen rinnakkaisilmiö on niiden verkottuminen
toisten alueiden kanssa, jotka ensimmäisen kerran maailmanhistoriassa eivät välttämättä sijaitsekaan samalla maantieteellisellä ja valtiollisella alueella, vaan
liittoutumiset ylittävät sekä poliittisia että maantieteellisiä rajoja.
Alueiden EU24 on pohjustanut 1990-luvun loppupuolesta alkaen punaisen muutosskenaarion kehitystä, jonka läpimurrossa Suomessa maakuntauudistuksella ja
vuoden 2018 vaaleilla oli iso merkitys. Tosin päinvastoin kuin kansallisesti suunniteltiin pääkaupunkiseutu irtautui omaksi alueekseen, joka on mukana sekä
kansallisessa että kansainvälisessä yhteistoiminnassa. Eniten vaikutusvaltaansa ovat lisänneet merkittävimmät kansainväliset kaupunkiverkostot. Ne
houkuttelevat asukkaita yli kaikkien rajojen.
Hajautuvan aluehallinnon on mahdollistanut se, että globaali taloudellinen toiminta on rakentunut uudelleen kaikille tuottajille ja kuluttajille avoimen alustatalouden
kautta. Se ei edellytä merkittävää regulointia sen jälkeen, kun kuluttajien toiminta on organisoitunut yhtä reaaliaikaiseksi ja kattavaksi kuin on palveluiden ja
hyödykkeiden vaihdantakin. Itseorganisoitumisen kannalta merkittävää on ollut jakamistalouden ideoiden vahvistuminen mainstreamiksi. Uudet sukupolvet
vahvistavat identiteettiään muilla keinoin kuin omistuksella. Omistus ja markkinat eivät ole mielenmaiseman keskiössä kuten molemmissa BAU-skenaarioissa.
Digitalisaation ja automaation vauhdittama jakamis- ja alustatalous koetaan myös eettisesti ja ekologisesti kestäväksi tavaksi. Uusi talous häivyttää toimialarajoja
mutta samalla sulaa myös perinteinen työnantaja-työntekijäsuhde. Ajatuksen nyrjäytyksen takana on idea kaikkien kansalaisten vastikkeettomasta perustulosta,
joka ymmärretään osingoksi “sellaisesta taloudellista arvoa tuottavasta resurssista, joka voidaan katsoa ihmiskunnan (tai yhteisön) yhteiseksi omaisuudeksi”25.
Kukaan ei kaupunkiegologisessa skenaariossa tee yksinään - eikä edes toisten kanssa - maailman kattavia päätöksiä, kun päätöksenteon monopoli on alueilla.
Globaali toiminta on silti rationaalista, koska aluepäätöksiä hallitaan tiedolla. Ilmiöitä havainnoidaan systeemisesti kompleksisina järjestelminä, joiden ymmärrys
vaatii laajaa ja syvää tietoa, osaamista sekä sivistystä nähdä asiat riittävän suurena kokonaisuutena, jolla on pitkä ajalliset vaikutukset. Siinä digitalisaatio,
robotisaatio ja tekoäly tulevat apuun niin, että tiedolla johtaminen ei ole enää vain demagogiaa. Kaikilla elämänkentillä data ja siitä jalostettu tieto ohjaavat
päätöksentekoa ja se prosessi vuorostaan ohjaa ratkaisuihin, jotka ovat kokonaisuuden kannalta kestäviä ja hyödyllisiä. Samalla tavalla eliminoidaan kaikkia
yhdistäviä vitsauksia kuten muistisairauksia, jotka on taltutettu tiedolla, lääkkeillä ja osaamisella. Fossiilitalouden alasajo ja uusiutumattomien luonnonvarojen
luonnosta saatavien resurssien ehtyminen - esimerkkinä fosfori - ovat johtaneet uudenlaisiin teollisiin rakenteisiin, jotka perustuvat paikallisuuteen, uusiutuviin

24

Ks. Euroopan alueiden komitea (AK) https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-committee-regions_fi ja EU:n rakennerahastot
https://www.rakennerahastot.fi/ .
25

Perkiö, Johanna (2017) Perustulo tuo oikeuden yhteiseen varallisuuteen. HS 14.10.2017.
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raaka-aineisiin ja biotalouteen. “Ekoilusta” kasvaa punaisessa kuten vihreässäkin skenaariossa maailmanmittakaavainen osaamisala, jonka avulla opitaan
torjumaan ja hallitsemaan alueellisia ympäristökatastrofeja.
Kaupunkiegoihmisen mieli on avoin suhteen syvenemiselle koneen kanssa. Kyborgeja olemme jo nyt, kun jatkamme itseämme keino-osilla. Osa roboteista
kurkottuu kohti ihmisen mallisia androideja, mutta syvin liitto saattaa sittenkin olla jotain enemmän ja arkeen sulautuvampaa kuin osaamme nyt kuvitella. Botit
“juoksevat” asioillamme ja ehkä joskus toisinkin päin. Henkilökohtainen 3D-printti sylkee lääkkeet ja biologiset varaosat. Tekoälyyn on v. 2035 yhdistetty intuitio,
kehollisuus, kinesteettisyys ja tunnealueet. Ihminen kurottuu sekä biologisten että fyysisten rajoitusten tuolle puolen. Yhteisöjen hyvinvoinnin takaa oppiva
tekoäly. Kaiken datan imevänä, globaalina, väsymättömänä, oivaltavana ja objektiivisena bittien pilvenä se tunnistaa riskit ja ohjaa sosiaalisesti ja ekologisesti
kestäviin ratkaisuihin.
Oppiminen syntyy luonnollisessa ja autenttisessa "oppimismaisemassa" joka muodostuu yksilön valveillaoloaikana kohtaamista tilanteista. Osaamista hankitaan
monin tavoin (työssä, vapaa-ajalla, e-oppimisena) ja siksi koulutusjärjestelmän olennaiseksi osaksi on kehitetty osaamisen arviointi- ja dokumentointikeskuksia.
Työtä haetaan arvioinnista saatujen osaamismerkkien avulla. Ammattinimikkeiden merkitys on vähäinen. Tutkintoihin johtavat koulutusputket ovat kadonneet ja
vastuu oppimisesta on oppijalla, joka voi olla myös kone.
Kiihkein 30-luvun kiistakysymys koskee transhumanismia, joka on kannatustaan lisännyt ajatussuuntaus, jonka mukaan ihminen voi järkevästi ohjatun tieteellisen
ja teknisen kehityksen kautta ylittää nykyihmisyyden rajoitukset ja kehittää itseään paremmaksi niin ruumiillisesti, mielellisesti kuin yhteisöllisestikin. Tekoäly ja
geeniteknologia ovat jo muokanneet yksilöitä ja yhteisöjä. Se on muuttanut ja ohjannut tarpeita ja unelmia tavalla, jossa aukeaa kehityshypyn mahdollisuus.

HENKINEN UUDELLEENJÄRJESTÄYTYMISPOLKU (MUUTOS +)
Kaupunki- tai alue-egologinen skenaario on väkevä muutosskenaario, jossa moderni teollisen ajan intressiegoismi korvataan aivan toisen tyyppisellä ohjaavalla
idealla. Egoismi-sana on valittu tarkoituksellisesti suistamaan ajatusta pois vanhoilta raiteilta. Uudessa ajassa egoismille annetaan sisältö, joka edellyttää
vanhojen poisoppimista. Ihmisenä olemiseen ja elämiseen liittyy väistämättä kapeus, joka johtuu siitä, mistä asemasta havainnoimme maailmaa. Historiallisella
ihmisellä on siinä suhteessa kaksi isoa rasitetta. Yhtäältä olemme kiinni ajassa ja paikassa, ja toisaalta myös instituutioissa, jotka rajaavat käsityksiämme siitä
miten maailma toimii ja miten sen haluttaisiin toimivan. 2010-20-luvun työmarkkinapolitiikassa järjestelmän joustavuuden tarve johti keskitetyistä ratkaisuista
paikallisiin sopimisiin. Muilla intressipolitiikan alueilla päädyttiin samantapaiseen kehitykseen ja samoista syistä.
Kaupunkiegologisessa ajattelussa ideat nyrjäytetään kahdella päätavalla. Toisaalta yksilöegoismi korvataan yhteisöegoismilla. Yhteisöillä on lupa, halu ja
resurssit pyrkiä omaan parhaaseensa, mitä se ikinä kullekin onkaan. Se energisoi ja motivoi ihmisiä vähintään yhtä paljon kuin omien intressien edistäminen
2010-luvulla. Ero on siinä, että yhteisöjen hyvää rakennetaan itsesäädellyssä ympäristössä, jossa (ego)yhteisöltä edellytetään toiminnassaan systeemistä
laajuutta ja syvyyttä. Laajuudella tarkoitetaan yhteisön moniaineksisuutta useiden sosiaalisten ja väestöllisten taustamuuttujien osalta. Syvyys tarkoittaa yhteyttä
omaan menneisyyteen ja tulevaisuuteen ideoina, traditioina ja pyrkimyksinä. Tällaisissa kaupunki- ja alueyhteisöissä “egoismi” ja intressit tulevat kuvatuiksi ja
sovituiksi moninaisuudessa ja dialogeissa aivan erilaisiksi kuin yksityisten intressien ja eturyhmien ohjaamassa valtataistelujen maailmassa. Yhteisöt pyrkivät
haluamaansa tunnistamalla tilanteensa, asettamalla tavoitteensa ja kehittämällä keinot tavoitteiden saavuttamiseen.
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Ihmisen arvostus on yhteydessä hänen yhteisörooleihinsa. Kaupunkien ja kaupunkiverkostojen toimintaa (itse)organisoivat havainnot ja tiedot siitä, mitä muut
tekevät. Ihmisen havainto- ja tiedonkäsittelyrajoittuneisuudesta johtuvia pullonkauloja puretaan konevoimin. Sen kehityksen jatkopolku on tuntematon, mutta yhä
useammat tunnistavat siinä merkkejä siitä, että ihmisen ja koneen liiton syveneminen voi tuoda seuraavan murroksen etuajassa. Näkymä ei ole ristiriidaton.
Ideaalimallissa ei ole operaattoria, joka aktivoitaisiin, jos joku poikkeaa “yhteisen hyvän” tieltä. Ennaltaehkäisevänä alueet ja alueliittoutumat ylläpitävät
teknologiapitoisia puolustusvoimia, joiden tuhovoima on suuri vaikka varsinaisten massatuhoaseiden kuten ydinpommien alasajosta on sovittu.

Punainen skenaario etsiytyy uudelleenjärjestäytymisen polulle, skenaariossa palataan kaupunkidemokratiaan ja hallitaan maailmaa koneiden ja tiedon avulla

Monitasomallissa sen käynnistäjänä on toimintaympäristössä tapahtuva laaja-alainen ja voimakas mullistus tai oikeastaan mullistusten sarja, joka tässä
skenaariossa aiheuttaa vyöryviä ongelmia regiimissä ja heikentää sitä. Niche-innovaatiot eivät kuitenkaan olleet ympäristöpaineen lisääntyessä riittävän
kehittyneitä, jotta uuden toimintatavan suora läpimurto olisi ollut mahdollista ja että se olisi johtanut regiimin vaihtoon. Siihen tarvittiin aikaa. Vähitellen Nicheinnovaatioiden välille syntyi kilpailua, ja lopulta yksi innovaatio tai oikeastaan innovaatiorypäs selviytyi voittajaksi muodostaen ytimen uudelle regiimille. Tätä
polkua Geels & Schot (2007)26 nimittävät uudelleenjärjestäytymispoluksi. Polun päässä odottaa maailma, jossa on paljon tuttua mutta vielä enemmän sellaista,

26

Esimerkiksi siirtymä hevosvaunuista henkilöautoihin Yhdysvalloissa eteni uudelleenjärjestäytymispolkua pitkin vuosina 1860–1930. Muutospaineita hevosvaunuliikenteelle
aiheuttivat kaupungistuminen, teknologian kehittyminen ja keskiluokan vaurastuminen. Toimintaympäristön muutokset tekivät tilaa uusille niche-innovaatioille, ja raitiovaunut,
polkupyörät sekä henkilöautot pääsivät kehittymään ja kilpailemaan keskenään. Raitiovaunut nousivat hallitsevaksi kulkutavaksi, jonka kohtaloksi koitui Fordin
massatuotantoinnovaatio. Infrastruktuuria alettiin kehittää autoilun ehdoilla, raitiovaunuliikenne väheni, ja hallitsevan aseman otti henkilöauto.
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jonka kuvittelu ei ole tyhjentävästi mahdollista, koska kaikkia kuvittelun elementtejä ei ole vielä olemassa. Niitä ei ole vielä keksitty tai niiden merkitystä ei ole
oivallettu.

SKENAARIOIDEN LUOKITTELUA JA POHDISKELUA
KAHDEN DIMENSION NELIKENTTÄ
Skenaariot voidaan kuvata skaalautuvalla nelikentällä, jonka ensimmäisen ulottuvuuden origo-päässä on BAU (business as usual) eli pyrkimys ja taipumus
pysyttää tilanne mahdollisimman saman muotoisena kuin alkutilanne. Se ei suinkaan tarkoita, etteikö muutosta tapahtuisi, vaan sitä, että muutos ei ulotu
yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja instituutioihin. Toisessa päässä on selkeä muutos (muutosskenaario) suhteessa alkutilaan, jolloin muutokset kurottuvat myös
sosiaalisiin ja taloudellisiin rakennetekijöihin. Toisella dimensiolla on poliittinen reaktiivisuus (mukautuvuus, konservatiivisuus) versus proaktiivisuus
(muutoshalukkuus, tavoitteellisuus).
Skenaarioista Sitkumutku ja Ekonologinen Suomi ovat lähtökohtaisesti yhteisöperustaisia, ja vastaavasti Turboahdettu ja Kaupunkiegologinen Suomi korostavat
enemmän yksilölähtöisyyttä, vaikka viimemainitussa on vahva eetos yhdistää molemmat motiivitekijät. Jos tulevaisuutta tarkastellaan organisaatiopsykologi
Adam Grantin termein - takers, givers, matchers27 - niin eri skenaarioiden välillä on eroja siinä, miten niissä on tilaa kullekin tyypille. BAU-skenaarioissa takers rooli on tärkeä energian tai rakenteen tuoja. Tosin niillä on eroa siinä, miten ottaminen tapahtuu. Turboahdetussa Suomessa se sallitaan yksilötoiminnan
motiiviksi, kun taas Sitkumutku-Suomessa ottaminen ja “itsekkyys” on ulkoistettu intressiryhmille. Ekonologisessa Suomessa korostuu givers-rooli, jotta
ihmiskunta pääsisi tasapainoon maapallon resurssien kulutuksen suhteen. Kriisipolku edellyttää myös vahvaa johtamista ja yhteensovittamista, joka on
luonteenomaisinta kaupunkiegologiselle skenaariolle.

27

Adam Grant https://www.ted.com/talks/adam_grant_are_you_a_giver_or_a_taker . Termit voi kääntää suomeksi: ottajat, antajat ja yhteensovittajat. Stereotyyppisesti
kuvattuna ottaminen on perinnekulttuureissa maskuliininen ja antaminen feminiininen ominaisuus.
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Skenaariosta on mahdollista siirtyä toisiin skenaarioihin, jos aikajänne pitenee.
Koska ihmiset voivat kolmiulotteistaa ajan menneeseen, nykyiseen ja tulevaan, heidän historiansa kehittyy jatkuvana muutoksen prosessina, jonka tulkinta
muuttuu, kun etäisyys tapahtumaan kasvaa. Tulkinnat voivat esiintyä myös samaan aikaan, jolloin ne muistuttavat skenaarioita, joissa erilaiset tapahtumat ja
motiivit työntyvät esille. Siinä suhteessa ero menneen ja tulevan välillä voi joskus olla vähäisempi kuin ajatellaan. Toki menneet tapahtumat eivät uudesta
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tulkinnasta toisiksi muutu. Tulevaisuus on tässä suhteessa taipuisampi. Kaksi skenaariota kuvaa “vääntävää” tulevaisuuden tekemistä, jolle on luonteenmukaista
vahva ihmisen vaikutus. Turbo-skenaariossa vaikutetaan rakenteita säilyttävästi ja Kaupunki-skenaariossa hallintoa ja instituutioita murtaen. Mukautuvat
skenaariot ovat luonteeltaan ympäristöön sopeutuvia tai sopeuttavia. Sitkumutku-skenaariossa reagoidaan etusijassa sosiaaliseen ympäristöön ja
ekonologisessa skenaariossa pyritään tasapainoon luontoympäristön kanssa.
Modernin ajan viimeistä aaltoa dominoi teollisuustalous. Uutta aikaa määrittää skenaarioidenkin mukaan informaatio- ja palvelutalous. Tätä murrosta Pentti
Malaska profetoi vuosituhannen taitteessa sattuvasti: ”Ennen pitkää yhteiskunnalle rationaliteetin antava tuotantomuoto tulee olemaan luonteeltaan enemmän
palvelua kuin teollisuutta. Siinä missä teollinen talous rakensi teitä, siltoja, rautateitä, lentokenttiä ja satamia saadakseen tavaran kulkemaan nopeasti,
turvallisesti ja halvalla paikasta toiseen, siinä palvelutalous tarvitsee tietoverkkojen, tiedon valtaväylien, intra- ja internettien, palvelimien, asemien ja ohjelmien
muodostamaa tietoyhteiskunnan infrastruktuuria.” Tiedon on kuljettava varmasti ja nopeasti elektronisesti pakattuna koneelta toisille koneille ja myös ihmiseltä
toiselle halvemmin kuin teollisen talouden keinoilla ihmisen mukana ”läskiin pakattuna”.
Kaikki skenaariot pitävät sisällään uusiintumista ja toiminnan infrastruktuurin teknologisia ja sosiaalisia muutoksia. Eroa on siinä, missä määrin uusiintumisen
rinnalla tapahtuu myös uudistumista, jolloin muutokset ovat niin radikaaleja, että “ajan järki ja käyttöjärjestelmä” vaihtuu. Uusi infrastruktuuri luo mahdollisuuksia
uudenlaisten palvelujen tuottamiseen ja hyväksikäyttämiseen. Fysiikassa murrosmuutos on aineen olomuodon muuttuminen kiinteästä juoksevaksi tai
juoksevasta kaasuksi. Jäästä tulee fysiikan lakien mukaan vettä ja vedestä kaasua, kun ympäristöolot muuttuvat. Sosiaalisille muutoksille osuva metafora on
myös kulkutautien epidemiologia.28 Murroksen juuret ovat aina sekä toimintaympäristön muutoksessa että toimintaa ohjaavien ideoiden vaihtumisessa. Vasta
niiden tapahtumisten jälkeen vanha näkemisen tapa voi haihtua kaasuna ilmaan. Uusi mentaalinen ”käyttöjärjestelmä” työntyy entisen tilalle. Muutosskenaariot
purkavat ja uudelleenorganisoivat hierarkiaan ja erikoistumiseen perustuvat matriisimaiset instituutiorakenteet verkoiksi, verkostoiksi ja klustereiksi. Muutos on
paljon huomaamattomampi BAU-skenaarioissa, joissa kyse on enemmänkin pitoisuuksien trendinomaisista vaihteluista kuin dramaattisista käännöksistä yhdestä
ajasta toiseen. Tulevaisuus on avoin kaikille neljälle tulevaisuuden käsikirjoitukselle ja niiden yhdistelmille, joissa erilaiset ideat kamppailevat keskenään.

28

Kulkutautien leviämisen matematiikka on samanlaista luonnossa kuin virtuaalimaailmassa. Jos infektoitunut olio levittää taudin keskimäärin useampaan kuin yhteen uuteen
uhriin, epidemia käynnistyy ja leviää. Muuten se surkastuu ja kuolee pois. Ideat, meemit, virukset ja kulkutaudit tarttuvat saman logiikan mukaisesti. Jossain kohdassa niiden
kulussa on käännepiste (tipping point), joka ratkaisee kehittyykö yksittäisestä ajatuksesta yhteinen eli jaettu idea.
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PUOHINIEMEN ARVOKARTTA

Skenaariot heijastettuna dynaamiseen arvokarttaan (ks. Puohiniemi ja Arvot 36029)

29

Tutkimus perustuu 4000 suomalaisen haastatteluaineiston analysointiin, jonka on tehnyt profilointiin erikoistunut Insight360-yhtiö (ks. https://ihminen360.fi/fi/etusivu/).
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Skenaarioita on mahdollista vertauttaa myös Schwartzin (2011)30 kehittämään arvojärjestelmään, jonka dimensiot luontevasti sopivat skenaarioiden typologiaan.
Arvokartta - Puohiniemen Suomen oloihin soveltamana (1995)31 - kuvaa arvojen keskinäisiä suhteita. Kartalla lähelle toisiaan, samalle puolen keskipistettä
sijoittuvat arvo-osiot ovat merkityksiltään toisiaan täydentäviä. Vastaavasti kartan vastakkaisille puolille sijoittuvat arvo-osiot ovat keskenään ristiriidassa.
Yksilöiden arvoja arvioidaan kymmenen arvon muodostaman “arvokehän” (dimensiot itsensä korostaminen vs. ylittäminen, ja säilyttäminen vs. avoimuus
muutoksille) kautta. Yksilöllisten arvojen lisäksi erotetaan seitsemän kulttuurista arvo-orientaatiota. Schwartz näkee kulttuurit ja yksilöt erillisinä, itsenäisinä
kokonaisuuksina. Hän lähtee siitä, että erilaiset periaatteet organisoivat yhteiskuntien normatiivisia kulttuurisia järjestelmiä ja yksilöiden motivaatioon perustuvia
arvojärjestelmiä. Kuviossa molemmat arvoerittelyt on sijoitettu skenaarioihin.
Tuoreessa Arvot 360-tutkimuksessa32 suomalaiset jakautuvat kuuteen asenne- ja arvoryhmään. Ryhmät ovat suuruusjärjestyksessä kokeilunhaluiset
individualistit (KI: 23%), hyväntahtoiset hengelliset (HH: 19%), yhteisen hyvän puolustajat (YH: 17%), turvallisuushakuiset patriootit (TP: 15%), passiiviset
minäkeskeiset (PM: 14%) ja tiedonhaluiset vetäytyjät (TV: 12%). Skenaarioiden arvonelikenttään sijoitettiin myös nämä ryhmäprofiilit.
Kokeilunhaluiset individualistit asuvat isoissa kaupungeissa. Helsingissä heitä on reilu kolmannes kaikista. He ovat avarakatseisia ja ajatusmaailmaltaan
liberaaleja. Kokeilunhaluisia esiintyy kaikissa ikäluokissa ja digitaalisuus on heille tärkeää kaikissa ilmenemismuodoissaan. Individualistit ovat kiinnittyneet
urbaaniin ympäristöön samoin kuten myös kolmanneksi yleisin arvoryhmä yhteisen hyvän puolustajat, jotka ovat usein korkeakoulutettuja ja kokoomuslaisia
kaupunkilaisia. He ovat peruspositiivisia ja usein myös helsinkiläisiä.
Hyväntahtoiset hengelliset ovat maakuntien vastine yhteisen hyvän puolustajille. He asuvat pienissä kaupungeissa ja maaseudulla. Nämä järjestöaktiiviset ja
naisvaltaiset kirkon kannattajat huolehtivat muista ja elävät elämäänsä periaatteidensa mukaan kestävästi ja perinteisesti. Itsekeskeisyyttä heissä ei ole
tippaakaan ja melkein yhtä vähän on pelkoa nettiriippuvuudesta. Itsestä eivät sen sijaan pääse eroon tiedonhaluiset vetäytyjät, joita yhdistää pessimismi ja
kokemus epätasa-arvosta. Kokemuksen takana on usein yksinäisyyttä ja työttömyyttä, muttei avuttomuutta. Monet ovat tiedonhaluisia ja ahkeria lukijoita. Kaikista
muista ryhmistä poiketen he kokevat, että Suomi 1980-luvun jälkeen kehittynyt yksinomaan huonoon suuntaan.

30

Ks. Schwartz, Shalom (2011): Kulttuuriset arvo-orientaatiot: Kansallisten erojen luonne ja seuraukset. Limor kustannus. Schwartzin ajattelussa kulttuuri ei paikallistu
yksittäisten ihmisten mieliin eikä tekoihin. Ennemmin se on yksilön ulkopuolella ja viittaa paineeseen, jolle yksilöt altistuvat siitä hyvästä, että elävät määrätyssä sosiaalisessa
järjestelmässä.
31

Puohiniemi, Martti (1995) Values, attitudes and consumer behaviour. University of Helsinki. Puohiniemi, Martti ja Selosmaa, Jenni (2009) Murrosajan arvot. Limor kustannus.

32

Juusela, Pauli (2017) Suomalaisten kuusi ryhmää. Kirkko ja kaupunki 5.10.2017.
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Turvallisuushakuiset patriootit ovat isänmaallisia ja nuukia ikämiehiä, jotka usein asuvat maaseutukaupungeissa kuten Mikkelissä ja Joensuussa.
Äänestyskopissa he piirtävät useimmiten kokoomus- tai demariehdokkaan numeron. Patriootit eivät ole muukalaisvihamielisiä eivätkä suhtaudu kielteisesti
vieraisiin uskontoihin kuten passiiviset minäkeskeiset, joilla on kaunaa moneen mutta etenkin pakolaisten suuntaan. Vähän medioita seuraavat minäkeskeiset
asuvat enimmäkseen pienillä paikkakunnilla ja äänestäessään kannattavat perussuomalaisia. “Ympäristökohkaaminen” harmittaa heitä ja sitäkin enemmän
pahansuopa puhe autosta.

PESTEA
Viimeisessä vertailutaulukossa skenaarioiden avainpiirteet on pelkistetty PESTE(A)-mallin mukaiseksi taulukoksi. Yksi tapa tarkastella skenaarioiden tilannetta
on bongata (heikkoja) signaaleita niiden kehkeytymisestä. Avoimissa yhteiskunnissa on aina virtauksia moneen suuntaan. Näitä toimintaympäristön ääniä
kuulostellaan herkällä korvalla. Monen tulevaisuuden kannalta on hyödyllistä mielikuvitella, missä erilaisissa konteksteissa tulevia päätöksiä tullaan mahdollisesti
tekemään. Eri tulevaisuuksien (OEF-teemat ja -skenaariot) osalta seurattiin lokakuun ajan kahta kansallista mediaa: Helsingin Sanomat ja Kauppalehti.33 Niistä
seulottiin kymmeniä merkitykselliseksi arvioituja juttuyhteyksiä OEF-aineistoon. Rima asetettiin siinä mielessä korkealle, ettei uutisjuttuja otettu mukaan elleivät
ne kertoneet suoraan johonkin skenaarioon liittyvästä tärkeästä kehityskulusta. Valitut jutut ovat valintakriteeristä johtuen enimmäkseen joko makrotason
analyysejä tai signaalitason ilmaisimia (signaaleita) tulevan kehityksen potentiaaleista. Tulevaisuuskartasta on yhdessä muiden havaintojen kanssa mahdollista
löytää niitä toisiinsa linkittäviä ideoita, motiiveita ja veto- tai työntövoimia, jotka signaloivat tulevaa muutosta tai muuttumattomuutta.
Matti Kalliokoski (HS 12.10.2017) pohtii kolumnissaan “Maailma muuttuu mutta vasta ylihuomenna” yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan ajoituksen
merkitystä. Viimeiset parikymmentä vuotta on kohtuullisen hyvin osattu ennustaa mitkä teknologiat tulevat syrjäyttämään vanhat, mutta epäonnistumme
toistuvasti sen ennakoinnissa milloin se tapahtuu. Nokian menestystarinassa ajoitus osui nappiin aivan samoin kuin myöhemmin mentiin metsään seuraavan
kehitysvaiheen tunnistamisessa. Lähitulevaisuutta on usein turvallisinta arvioida ennakoimalla entisen menon jatkuvan. Niin toimivat trendeistä maailmaa
ennustavat taloustietäjät, jotka toki säätieteilijän tavoin tunnistavat myös epäjatkuvuuden “lainalaisuuksia”, jotka liittyvät “suursäätilan” muutoksiin eli taloudellisiiin
konjunktuureihin.
Skenaarioiden tarkasteluun on tarjolla muutoksen ajoituksen suhteen mielenkiintoinen tutkimuslöydös. (Adner & Kapoor 2016)34 Jos uusi muutosta aikaansaava
teknologia on riippuvainen kokonaisen uuden ekosysteemin kehittymisestä niin käännekohta (turning point) sijoittuu myöhäisemmäksi, ja päinvastoin jos
ekosysteemi on jo valmiina ja vanhan teknologian keinot parantaa toimintaa ovat rajalliset. Esimerkki suhteellisen nopeasta disruptiosta ovat GPS-navigaattorit
suhteessa paperikarttoihin. Jakelutie verkossa oli jo kunnossa kun digitalisoidut kartat saatiin käyttöön niinpä siirtymäkin oli suhteellisen nopea. Myös
navigointilaitteet yleistyivät ja halpenivat vauhdilla. Kytkentä matkapuhelimeen viimeisteli muutoksen. Selvästi verkkaisempaa on ollut

33

Helsingin Sanomat ja Kauppalehti 1.-30.10.2017. Ks. http://bit.ly/2ylEzAo .

34

Adner & Kapoor (2016) Right tech, wrong time. HBR 11/2016
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polttomoottorikulkuneuvojen korvaaminen sähköautoilla35, vaikka sen tapahtumisesta vallitsee laaja konsensus. Jakelun ekosysteemi ei ole kunnossa eikä
myöskään hintakilpailukyky ainakaan ilman subventioita. Kaikki teknologiat eivät tarvitse uutta ekosysteemiä, jolloin muutos on helpompi ennakoida. Sellainen on
esimerkiksi pilvitallennus suhteessa kovalevymuistiin. Tässä siirtymässä ei ole ollut tarvetta radikaaliin teknologian vaihtoon vaan muutos on saanut tapahtua
asteittain kahden rinnakkaisen teknologian kesken, joista toinen on nouseva ja toinen väistyvä. Tulevaisuudentutkimuksen apukäsitteitä muutoksen ja ajoituksen
problematiikkaan ovat hindsight (jälkiviisaus), foresight (ennakointi), insight (näkemys) ja outsight (kuvittelu).

Skenaariot ovat näkemysten (insight) muodostamisen työkaluja

35

Ajankohtainen energiateknologioihin liittyvä case on Fortumin ostoaie itseään isommasta Uniperistä. Siinäkin on kyse ajoituksen arvioinnista tunnetun mutta hitaan muutoksen
asetelmassa. “Uniper-kauppa ei välttämättä ole täyskäännös Fortumin strategiassa.” HS 28.9.2017 (pääkirjoitus)
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Pörssit ovat tulevaisuudentekemisen keskuksia, joissa maailman suurin ja väkevin “tulevaisuudentutkijoiden” joukko päivittää käsityksiään muutoksesta,
muuttumattomuudesta ja ajoituksesta. OEF-skenaariot ovat välineitä pohtia samoja ilmiöitä aikavälillä, johon mahtuu useampia “konjunktuureja”, mutta myös niitä
ylempitasoisia systeemisiä “ilmaston” muutoksia. Yhdistämällä jälkiviisauteen (hindsight) oivallus ja ymmärrys (insight) siitä mitkä ovat ilmiöiden väliset
riippuvuussuhteet (syy ja seuraus, vaikutus) päästään arvioimaan ja keskustelemaan siitä, mikä on tulevaisuudessa mahdollista ja haluttavaa (foresight). Uuden
ennakointiin tarvitaan myös kykyä (mieli)kuvirtell (outsight) sitä, mitä ei vielä ole mutta voisi olla.
Edellä kuvattiin teknologian kehitykseen liittyviä muutosten ennakointeja ja ajoituksia. Asetelma on samantapainen poliittisen, taloudellisen, ekologisen ja
sosiaalisen muutoksen suhteen, joskin niissä ei vallitse ekologiaa lukuun ottamatta samanlaista konsensusta siitä, mihin tullaan ennen pitkää päätymään. Tässä
suhteessa skenaariot hakeutuvat selvästi eri tulevaisuuspoluille. Arvot edustavat syvintä muutoksen kerrostumaa ja niiden kautta voidaan arvioida, mikä
arvojärjestelmä on kulloinkin dominoiva. Kaikki arvot esiintyvät kaikkina aikoina, mutta eroa on siinä, minkä arvojärjestelmän kautta myös kilpailevat systeemit
tulevat selitetyiksi.

PESTEALUOKITELLEN

”VITKUTELLEN”

”TEHOILLEN”

”EKOILLEN”

”EGOILLEN”

POLITIIKKA
(HALLINTO)

Kansallisvaltio-Suomi (**)

Integraatio-Suomi

Liittovaltio-Suomi (YK)

Alueiden Suomi

EKONOMIA
(TALOUS)

Säädelty markkinatalous

Uusliberalistinen markkinatalous

Kierto- ja jakamistalous

Alusta- ja jakamistalous

SOSIAALI

Sosiaalinen koheesio

Perustulo (insentiivi)

Kansalaistulo

“Kultainen leikkaus”
(rotaatio)

TEKNOLOGIA

Automaatio ja robotisaatio

Automaatio ja robotisaatio

Vihreä ja sosiaaliteknologia

Ihminen + kone

EKOLOGIA
(YMPÄRISTÖ)

Se tehdään mitä sovitaan

Kriiseistä hyötyminen

Katastrofien ennakointipolku

Ongelmat on tehty
ratkaistaviksi

ARVOT (OHJAAVAT
IDEAT)

Konservatismi (jatkuvuus
ensin)

Liberalismi (kilpailu ensin)

Ekologismi (ympäristö
ensin)

Edistysusko
(paras ensin)
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Poliittisesta nykytilanteesta voi signaaliperustein haarauttaa kehitystä kaikkien skenaarioiden suuntiin. EU:ssa Brexit, Puola ja Unkari viitoittavat kansallismielistä
suuntaa, joille on myös vastinparinsa kaikkien muiden EU-maiden sisäpolitiikassa. Moni uskoo suunnan kuitenkin vaihtuneen Ranskan vaalien jälkeen, kun
Macronin EU-visionaarinen ohjelma menestyi vaalissa ja on jatkunut politiikkatekoina niiden jälkeen.
Toistuvat luonnonkatastrofit ja väestösiirtymät ovat luoneet painetta valtioyhteenliittymiä laajempaan globaaliin yhteistyöhön ja pitkän “kuivan” kauden jälkeen
myös YK:n aseman vahvistumiseen. Jokerikortti on nykyistä hajautuneempi maailmanhallinto, jossa suvereeneja olisivatkin erilaiset ja erikokoiset alueet ja niiden
hybridit yhteenliittymät. Sellaisen kehityksen heikoiksi signaaleiksi voi arvailla esimerkiksi Helsingin kaupunginjohtajan kokoonkutsumaa C21-kokousta, ja
toisaalta myös sen kritisoimaa maakuntauudistusta. Näitä väkevämpi ilmentymä on Katalonia, jolla on nykyvaltioiden kannalta pelottavan monia vastinpareja eri
puolilla maailmaa.
Talouden retoriikassa korostuu regulaation vähentäminen ja kilpailun vapauttaminen yhteiskunnan elinvoiman lisäämiseksi, mutta tilastoista saa yhtä lailla tukea
sille, että monimutkaistuvassa maailmassa säätely lisääntyy, kun kilpailuympäristöä on mahdoton pysyvästi vakioida edes kohtuullisen reiluksi varsinkaan
aluerajojen yli. Alustatalous muuttaa kilpailuasemia globaalisti. Kymmenen vuoden aikana on tapahtunut mullistus, jonka seurauksena maailman suurimmat
palvelut monilla aloilla ovat alustoja36 kuten matkustamisessa Booking, majoituksessa AirBnb ja mediassa Facebook. Kaupassa kilpailevat maailman
mittakaavassa kirjakauppana aloittanut Amazon ja kiinalainen uuden ajan raketti Alibaba. Hieman heikompia signaaleita lähettää jakamistalous, joka tekee
tuloaan suuriin kaupunkeihin esimerkiksi yhteiskäyttöautojen tai laajemmin liikkumispalveluiden kuten MaaS (Mobility as a Service) kautta. Historiallisesti
tarkasteltuna “jakamistalous” on ollut käytössä ennenkin varsinkin kovina aikoina. Virallisen talouden katveissa tapahtuva vaihto- ja vertaistoiminta on edelleen
elinvoimaista maaseudulle, jonne kyllä uudetkin muodot kurottuvat.37
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus liittyy horisontaaliseen ja vertikaaliseen kokemukseen reiluudesta. Missä määrin oma asema on fyysisen ja sosiaalisen
hyvinvoinnin kannalta riittävän hyvä eri elämäntilanteissa, ja kuinka paljon itse kullakin on mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäntilanteeseen tulevaisuudessa?
Objektiivisen tilanteen lisäksi vaikuttaa suhteellinen kokemus siitä, minkälainen on oma asema suhteessa toisiin. Työn tulevaisuuden muutokset ovat nostaneet
kysymyksen työn merkityksestä arvon ja arvokkuuden lähteenä esiin puhtaasti taloudellisten kysymysten lisäksi. Reiluus-kokemuksella on merkitystä
yhteiskunnan koheesion kannalta samoin kuin yhteiskunnallisella liikkuvuudella, aikoinaan puhuttiin säätykierrosta38. Skenaarioilla on eroa siinä, missä määrin
niissä korostetaan turvallisuutta lisäävää koheesiota, ja missä määrin sosiaalisesta liikkuvuudesta syntyvää dynaamisuutta. Helposti tunnistettavia signaaleita

36

Alustoja yhdistää se, ettei niillä ole omistuksessaan yhtään sellaista fyysistä palvelua, jota ne tarjoavat.

37

Mobility as a Service http://www.its-finland.fi/index.php/fi/palvelut/mobility-as-a-service.html ja MaaS maaseudulla http://www.vtt.fi/sites/maaseutumaas/tulokset .

38

Eino Jutikkala solmi aikoinaan yhteen suomalaisen talonpojan historian ja itsenäisen Suomen menestystarinan. Suomeen ei koskaan juurtunut samanlaista maaorjuutta kuin
Tanskaan vaan autonomia säilyi ja sen mukana kehittyi myöhemmin koulutusmyönteinen asenna, jossa varsinkin varakkaat talonpojat laittoivat nuorempia lapsia opintielle. Näin
kehittyi yhteiskunta, jossa säätykierron kautta saatiin talenttia väkeä kansakunnan voimavaraksi. Tätä kautta Suomi oli jo ennen itsenäistymistään koulutusmyönteinen alue, jota
ensimmäisen kerran kyseenalaistetaan vasta nyt kun subjektiivinen kokemus koulutuksen ja menestymisen yhteydestä on muuttunut epävarmaksi.
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sinkoilee kaikkiin suuntiin. Sitkumutku- ja ekonologinen Suomi-skenaarioissa korostuu tasapainoa korostava koheesio (kansalaistulo, arvonmuodostus) ja
kahdessa muussa skenaariossa sosiaalinen liikkuvuus (perustulo, rotaatio).
Teknologinen kehitys on mukana kaikissa skenaarioissa, mutta painotusten lisäksi tavoitteet erottavat skenaarioita toisistaan. BAU-skenaarioissa sopeudutaan
automaation ja robotisaation mukanaantuomiin muutoksiin etenkin työelämässä. Tällä pelikentällä ei ole muutossignaaleista puutetta. Haasteina ovat ihmistyön
tulevaisuus ja konetekemisen tuottavuus sekä niiden kautta muotoutuva yhteiskuntarauha ja kansallinen kilpailukyky tai niiden puute. Muutosskenaarioista
avautuu BAU-tulevaisuudenkuvia laajempi teknopanoraama, jossa teknologia asettuu selkeästi palvelemaan sitä itseään suurempaa muutosprosessia.
Ekonologinen Suomi-skenaariossa teknologialla ratkotaan kaikkia maapallolla yhdistäviä ympäristökysymyksiä, on kyse sitten ilmastonmuutoksesta, energiasta,
raaka-aineista tai ravinnosta. Kaupunkiegologisessa skenaariossa teknologia kiinnittyy yhä enemmän ihmisen ja muidenkin luonnoneliöiden evoluutioon ja sitä
kautta on oletettavaa, että muutosprosessin logiikka vaihtuu muutoksen myötä.
Teknologialla on vahva yhteys ekologiseen tulevaisuuteen etenkin muutosskenaarioissa. Vain Sitkumutku-Suomessa pidetään riittävänä, että Suomi tekee
ympäristökysymyksissä sen mitä lupaa. Turbo-Suomessa ekologisia ongelmia luetaan niin, että niistä on mahdollista hyötyä. Pontimena on Suomen perifeerinen
asema, joka rintamaiden aseman kriisiytyessä muuttuu suhteellisesti ottaen kilpailukykyisemmäksi alueeksi sekä fyysisessä että sosiaalisessa mielessä.
Ekologinen muutosskenaario korostaa tarvetta ottaa ympäristökriisit ennakoiden hallintaan ja alueiden maailmassa ongelmat ratkotaan paikallisesti ja
edistysuskoisesti toki hyötyen ja hyväksikäyttäen verkostoja ja muita samassa asemassa olijoita.
Arvodimensio kokoaa skenaarioiden perusluonteen ja kaikista ohjaavimman (ja myös piiloisimman) idean. Konservatiivi-Suomea luonnehtii päätösten ja
ratkaisujen varovaisuus ja perinteisyys sekä pysyttäytyminen samoissa instituutioissa kuin nykyäänkin. Liberaali-Suomessa pyritään tehokkuuteen ja
menestykseen kilpailun keinoin mahdollisimman avoimilla markkinoilla. Ekologisessa Suomessa globaalisti tasapainoinen ympäristösuhde ja kriisien ennakoiva
hallinta määrittelevät sekä demokratian että hallinnon tavoitteet ja päätökset. Alueiden maapallolla tavoitellaan ja toteutetaan omaa parasta maailmassa, jossa
erilaisuus on hypännyt toiseen potenssiin. Alueet eivät enää tavoittele samoja asioita kuten taloudellista menestystä vaan myös monia muita laatuja
onnellisuudesta ekologisesti kestävään elämäntapaan. Muiden laatujen edellytyksenä on tilanne, jossa elämä on perustarpeiden tyydytyksen suhteen turvattua.
PESTE-ulottuvuuksia läpikulkevista analyyseistä otetaan esimerkiksi Sixten Korkmanin globalisaatiopuheenvuoro (2017)39, joka kutoo ilmiöt keskinäisriippuvaksi
tulkintavyyhdeksi, jossa on samanlaisia piirteitä kuin 30-luvun Euroopassa. Se inspiroi Korkmania pohtimaan globalisaation suhdetta suvereenisuuteen ja
demokratiaan, joiden suhteen hän mukauttaa ajatteluaan Robert Mundellin trilemmaan: vain kaksi kolmesta voi toteutua samanaikaisesti. (Väyrynen 2017)40
Historiallisesti kiikkulautaväitteelle voi löytää paljonkin vastetta mutta muutostulevaisuutta se ei välttämättä determinoi. OE-skenaarioissa väite “toteutuu” siten,
että Sitkumutku- skenaariossa arvostetaan suvereenisuutta ja demokratiaa, Turbo-Suomessa globalisaatiota ja demokratiaa, mutta muutosskenaarioissa

39

Korkman, Sixten (2017) Globalisaatio koetuksella. Otava. Helsinki.

40

Väyrynen, Raimo (2017) Sixten Korkman kirjoitti terveen järjen puolustuksen. KL 18.10.2017.
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tapahtuu logiikan vaihdos. Ekonologisessa Suomessa käsitekarttaan tuodaan neljäntenä käsitteenä ekologisuus41, jota priorisoidaan globalisaation lisäksi.
Toinen muutosskenaario eli Kaupunkiegologinen Suomi pyrkii integroimaan kaikki neljä ominaisuutta samaan sosioekonomiseen järjestelmään.
“Protesti vallitsevaa tilannetta vastaan kumpuaa aidoista ja kiistattomista ongelmista.” (Korkman, Social Europe42) Populistit esittävät tässä suhteessa oikeat
kysymykset, vaikkeivat kykenekään antamaan oikeita vastauksia. Oikea vastaus ei Korkmanin mukaan ole myöskään säätelemättömyys. Ilman säätelyä ei saada
verokilpailua ja finanssimarkkinoille tyypillistä epävakaisuutta kuriin. Rahoitusmarkkinoiden itsesäätely on “perusteita vailla oleva illuusio”. Vaikka globalisaatio on
monin tavoin siunaus varsinkin pienten ja kehittyvien talouksien vaurastumisen kannalta niin se luo myös häviäjiä ja voittajia. “Jos kukaan ei ole kiinnostunut
häviäjien kohtalosta, niin ajaudutaan päin helvettiä kuten 1930-luvulla. Syntyy umpikuja, katkeruutta ja vihamielisyyttä. Sitähän me nyt elämme.”
Kolmikymmentäluvun lisäksi historiavertailun voisi laajentaa teollistumisen ajan alkuvaiheisiin sata vuotta aikaisemmin. Skenaariot edustavat erilaisia
ratkaisupyrkimyksiä Korkmanin kuvaamaan lähtöasetelmaan. Tosin on huomattava se, että eri skenaarioissa Korkmanin analyysi tulkittaisiin eri tavalla.

41

Ekologisuus on vastuuta ympäristöstä, muista ihmisistä sekä tulevaisuudesta.

42

Pickett, Kate & Wilkinson, Richard (2017) The True - and False - Costs of Inequality. Social Europe https://www.socialeurope.eu/the-costs-of-inequality . “Countries with bigger
income differences between rich and poor tend to suffer from a heavier burden of a wide range of health and social problems. Physical and mental health are worse, life
expectancy is lower, homicide rates are higher, children’s maths and literacy scores tend to be lower, drug abuse is more common and more people are imprisoned. All these
are closely correlated with levels of inequality both internationally and among the 50 states of the USA.“
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LIITTEET
LIITE 1: OEF-DELFOIPROSESSI

OEF-Delfoiprosessi sisältää kaksi Delfoi-kierrosta, joista ensimmäisellä kierroksella muodostetaan skenaariot kaikille yhteisessä työvaiheessa. Toinen Delfoikierros on ennakointiryhmittäinen (yhdeksän ennakointiryhmää) ja siinä suorien jakaumatulosten lisäksi täydennetään, muokataan ja syvennetään
ensimmäisellä kierroksella muotoutuneita skenaariota.
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LIITE 2: TAPAHTUMAKALENTERI 2020-2035
SUOMI-SKENAARIOT

SITKUMUTKU

TURBOAHDETTU

EKONOLOGINEN

KAUPUNKIEKOLOGINEN

VUOSI 2020

MAAHANMUUTTOPAINETTA RAJOILLA

EUROOPAN ERIPURA

AFRIKANSARVEN
DOMINO

KANSAINVÄLISTEN
SUHTEIDEN KRIISI

VUOSI 2021

EU HEIKENTYY KUN EI
SYNNY PÄÄTÖKSIÄ

2. PERUSTULOKOKEILU

VAIHTUVAT
HALLITUKSET

EKOKATASTROFIT

VUOSI 2022

OSAAMISEN TYPOLOGIA

EU:N KAHTIAJAKO

KIINAN TAANTUMA

ERIARVOKEHITYS

VUOSI 2023

KOULUTUSOHJAUS
TYÖELÄMÄLLE

3. PERUSTULOKOKEILU

KANSALAISPALKKA

RATKAISUJA ALUEILTA

VUOSI 2024

TUPOT PALAAVAT

TALOUDEN NOTKAHDUS

VUOSI 2025

POPULISMIN
KULTAKAUSI ON OHI

STARTUP-VIISUMI

KORKEA-ASTEEN 60%:N
TAVOITE

EU-LIITTOVALTIOPÄÄTÖS

KONEVEROTUS

JULKISIA KOULUJA
YKSITYISIÄ ENEMMÄN

VUOSI 2026

KÄÄNTEINEN ELÄKE

VUOSI 2027

EU-EROOSIO

TALENT-BOOST

KIELET KÄÄNTYVÄT

JAKAMISTALOUDEN
SYSTEEMI

VUOSI 2028

ELÄKELÄISISTÄ PUOLET
TÖISSÄ

ILMASTONMUUTOS
HYÖTYBRÄNDIKSI

VIRTUAALIRAHA
VALLITSEVAKSI

LOHKOKETJUTEKNOLOGIA

VUOSI 2029

VÄKILUKU LASKEE

KIINA-BUUMI

POHJOISMAINEN
EKOBRÄNDI

ALUEIDEN SUOMI
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VUOSI 2030

VIIHDEKULTTUURIN
KUKOISTUS

VUOSI 2031

EU-VAALIT ÄÄNESTYSPROSENTTI ALLE 50

VUOSI 2032

CO2-PÄÄSTÖT
PUOLITTUVAT

VUOSI 2033

POHJOLAN LIITTO

EUROOPAN
LIITTOVALTIO

ELINIÄN ODOTE LASKEE
JOILLAKIN ALUEILLA

KASVUTON TALOUS

MIELENTERVEYSONGELMIA

KESKILUOKAN
RENESSANSSI

PUOLITTUNUT
LIHANKULUTUS

ALUSTATALOUSMONOPOLIT

15% DIGITAIDOTTOMIA

PRIVAATTIVAKUUTUS

YK:N
PUOLUSTUSVOIMAT

TYÖAIKAVÄHENNYS,
RAJASODAT

VUOSI 2034

PANKIT DISRUPTIOON

ELINIÄN ODOTE YLITTÄÄ
SATA VUOTTA

MASENNUKSEN “LOPPU”

ALUEIDEN EUROOPPA

VUOSI 2035

SUOMEN-JAPANIN TIE

EUROOPAN TIE

YHDISTYNEEN
MAAPALLON TIE

KAUPUNKIEN TIE
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LIITE 3: PESTEA-PROFIILIT
SUOMISKENAARIOT

SITKUMUTKU

miinus

neutr.

TURBOAHDETTU

plus

miinus

neutr.

EKONOLOGINEN

plus

miinus

neutr.

KAUPUNKIEGOLOGINEN

plus

miinus

neutr.

plus

DEMOKRATIA
INTEGRAATIO
MARKKINAT
OMISTUS
LÄPINÄKYVYYS
TASA-ARVO
LIIKKUVUUS
TEKNOLOGIA
TYÖORIENTAATIO
MONIARVOISUUS
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LIITE 4: SWOT

Sitkutellen43
43

(2) “Tukholman elitistisimmässä alakoulussa luokkahuoneilla on kuninkaallisten nimet ja oppilailla MacBookit – Ulos jääneiden vanhemmat juoksevat rehtoria kiinni kaupungilla
ja itkevät” HS 23.10.2017. (4) “Wahlroos vaatii: Presidentille pitää antaa lisää valtaa” KL 23.10.2017
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Tehoillen
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Egoillen
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Ekoillen
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