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Kesk i -Suomen skenaariot 2050
Turvaton ja suojautuva
yhteiskunta

Yksilöiden maailmat

Paikalliset arvoyhteisöt

Tekoälyn, rahan ja idän
dominanssi

• Ilmastonmuutos ja konfliktit
aiheuttavat voimakasta
maahanmuuttoa Suomeen.

• Yksilöiden välinen sopiminen
(lohkoketjut) muuttaa radikaalisti
yhteiskuntaa.

•

Informaatiovaikuttaminen lisääntyy
voimakkaasti ja luottamus julkisiin
instituutioihin rapistuu.

• Data keskittyy kiinalaisten
teknologiajättien käsiin, jotka
levittäytyvät myös länsimaihin.

• Kyberhyökkäykset yleistyvät
ja luottamuspulaa paikataan
julkisella valvonnalla.

• Ihmiset aktivoituvat datan
omistajina ja yksityisyydensuoja
korostuu.

•

Valtion ja suurten alueiden rooli
päätöksenteossa vähenee ja
arvoyhteisöt korostuvat.

• Länsimainen arvomaailma ja
demokraattinen yhteiskuntamalli
kyseenalaistetaan.

• Kasvava protektionismi heikentää
EU:ta ja euroalue hajoaa.

• EU lähtee uuteen nosteeseen
positiivisen talouskehityksen
tukemana.

•

Luottamuspula ja hallitsematon
teknologiakehitys aiheuttavat
maailmanlaajuisen rahoituskriisin.

• Suurkaupunkien välille syntyy
alueellisia alliansseja, mikä
heikentää EU:n ohjausvoimaa.

• Suomen talous kasvaa. Uusia
digialoja syntyy ja julkisia
toimintamalleja uudistetaan.

•

Suomi vajoaa lamaan. Etuuksia
leikataan rankasti, mutta heikko
tilanne synnyttää uusia
innovaatioita.

• Suomen talous ei kykene
uudistumaan ja työvoimaa muuttaa
ulkomaille.

•

Palkkatyö vähenee automaation
kiihtyessä ja työ muuttuu
yhteisölliseksi tekemiseksi.
Vapaaehtoistoiminta korostuu.

• Suomen taloutta kannattelevat
rakenteelliset uudistukset. Julkisten
palveluiden legitimiteetti säilyy.
• Työn murroksessa palkkatyöhön
perustuva malli pyritään
säilyttämään.
• Heikentynyt tietoturva ja siitä
aiheutuneet skandaalit vähentävät
yksityisen sektorin luotettavuutta
terveyspalveluiden tuottamisessa.
• Julkinen sektori kasvattaa rooliaan
hyvinvoinnin ja terveyden
edistäjänä.
• Väestö keskittyy suuriin kasvukeskuksiin. Energiatehokkaat
joukkoliikenneratkaisut korostuvat.

KANSALLISVALTIOT

• Keikkatalous ja mikroyrittäjyys
syrjäyttävät perinteiset työsuhteet.
Perustulo otetaan käyttöön.
• Julkisten palvelujen rahoitus
perustuu enemmän yksilöiltä
kerättäviin käyttömaksuihin.

•

• Yksilöt ovat aiempaa enemmän
vastuussa omasta terveydestään,
mikä eriarvoistaa väestöä.
• Väestö keskittyy pk-seudulle ja
suurten kaupunkien välisiä
yhteyksiä kehitetään erityisesti
elinkeinoelämän tarpeisiin.

YKSILÖT JA ASIANTUNTIJAT

Kansalaisten hyvinvointi- ja
terveyserot kasvavat ja hyvinvointi
on yhä riippuvaisempaa yhteisön
keskinäisestä huolenpidosta.

•

Teknologiakehitys ja tuotannon
hajautuminen mahdollistaa pienet
kylämäiset yhdyskunnat.

•

Liikkumisen tarve vähenee.

YHTEISÖT

• Yritykset kasvattavat rooliaan
palveluiden rahoituksessa.

Kättä päälle -diplomatia

•

Kansainvälisten instituutioiden
asema vahvistuu ja suuryritysten
valtaa rajoitetaan kansainvälisillä
sopimuksilla.

•

Ihmiset suhtautuvat luottavaisesti
datan keräämiseen ja
hyödyntämiseen. Tietokantoja
avataan kyberuhkien vähetessä.

•

EU:n liittovaltiokehitys syvenee.

•

Suomi pääsee mukaan
maailmantalouden kasvuun ja
nousee jälleen teknologian
kärkimaaksi.

•

Avoin data luo mahdollisuuksia
työlle ja elinkeinoelämälle.
Palkkatyö säilyy toimentulon
lähteenä.

•

Terveydenhuollon osalta pääpaino
on sairauksien ennaltaehkäisyssä.

•

Aasiasta nouseva maahanmuuttoaalto ja energian
varastoinnin vallankumous
mahdollistaa monikeskuksisen
aluerakenteen.

•

Sähköinen liikkuminen yleistyy
voimakkaasti.

• Robotisaatio vähentää työvoiman
tarvetta ja huippuosaajista
kilpaillaan.
• Julkisen sektorin rooli
terveydenhuollossa vähenee
merkittävästi.

• Suurkaupunkien välinen kilpailu
kiihtyy ja väestö pakkautuu pkseudulle.
• Digitaaliseen infrastruktuuriin ja
kansainvälisiin liikenneyhteyksiin
panostetaan.

TEKNOLOGIA JA YRITYKSET

EU JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
© COPYRIGHT CAPFUL

TURVALLINEN TASKU

Keski-Suomessa näet tähdet ja kuulet, kun lehdet tippuvat puista

ARVOT
Ihmisyys ja empatia
Edistyksellisyys, uteliaisuus ja rohkeus
Oikeamielisyys ja vastuullisuus

Elämme yhä pelottavammassa maailmassa, jossa tuntuu
ettei kauheuksia pääse enää mihinkään pakoon. Kenties
on kuitenkin yksi poikkeus: Keski-Suomi.
Se on rauhallinen ja syrjässä. Niin lintukoto, että sinne
kannattaa yhdysvaltalaisen konsultin matkustaa jopa
viikonloppumatkalle.
Tietyllä tavalla koko Suomi on tällainen turvallinen tasku.
Mutta jos Keski-Suomi niin haluaa, se voi vahvistaa omaa
mainettaan ja antiaan tällä saralla. Sillä sen vetovoima
vain kasvaa. Tarvitsemme henkisiä ja fyysisiä
hengähdystaskuja, joissa voimme helliä hermojamme ja
eheyttää itsemme toimintakuntoon. Mikäli
keskisuomalaiset suorastaan elävät sellaisessa, he voivat
onnitella itseään. Sillä uusi ei synny pelosta. Sitä paitsi
ainakin puolet maailman viisaudesta jää käyttämättä,
mikäli kaikkien pitää olla kaikkialla kaikkien kanssa, nyt ja
aina.
Keski-Suomen arvotyöpaja 31.1.2019, Superson
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