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5 Tulevaisuuden muutostekijät
Aluerakenteen ja kehityskuvan laadintaa varten on
tunnistettu megatrendejä sekä ennakointiteemoja,
joiden vaikutuksia on peilattu niin aluerakenteen kuin
liikennejärjestelmän näkökulmasta. Ne on tunnistettu
ALLI-pohjustustyössä pidettyjen asiantuntijatyöpajojen ja asiantuntijahaastattelujen työskentelyssä.

Kuva 5.1. Aluerakenteen ja
liikennejärjestelmän megatrendit
ja ennakointiteemat.

Ennakointiteemojen tunnistamiseen tähdännyt työpajatyö eteni kaksivaiheisesti siten, että aluksi käsiteltiin ja täydennettiin kappaleessa 2 kuvattuja teemakohtaisia toimintaympäristökarttoja ja niissä tunnistettuja muutostekijöitä. Toisessa vaiheessa muutostekijöitä priorisoitiin ja niistä muodostettiin laajempia
aluerakennetta ja liikennejärjestelmää kuvaavia ennakointiteemoja.
Megatrendeinä on ALLI-pohjustustyössä käsitelty
ilmastonmuutosta, globaalia talouskehitystä, teknistä
kehitystä sekä energian saatavuutta. Megatrendit
kuvaavat niitä ilmiöitä, jotka heijastuvat aluerakenteeseen ja liikennejärjestelmään suoraan sekä välillisesti useiden taustamuuttujien kautta.
Ennakointiteemoihin on poimittu aluerakenteen ja
liikennejärjestelmän eri teemojen ja osatekijöiden
joukosta sellaisia ilmiöitä, joiden on ennakoitu vaikuttavan tulevaan kehitykseen eniten.

Ilmastonmuutos

Kaupungistuminen jatkuu

Energian saatavuus

Muuttoliike ja työvoiman
liikkuvuus lisääntyvät

Megatrendit
Ikärakenne vanhenee ja
palvelutarve kasvaa

Globaali talouskehitys

Ennakointiteemat

Riippuvuus ekosysteemien
toiminnasta ja
luonnonvaroista lisääntyy

Tekninen kehitys
Tuotanto ja palvelut
jakaantuvat uudelleen

Ennakointiteemat ovat seuraavat:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Kaupungistuminen jatkuu
Muuttoliike ja työvoiman liikkuvuus lisääntyvät
Ikärakenne vanhenee ja palvelutarve kasvaa
Riippuvuus ekosysteemien toiminnasta ja
luonnonvaroista lisääntyy
Tuotanto ja palvelut jakautuvat uudelleen
Vähähiilisyys ja vihreä talous veturina
Euroopan pohjoisen ulottuvuuden merkitys kasvaa
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Vähähiilisyys ja vihreä
talous veturina

Euroopan pohjoisen
ulottuvuuden merkitys
kasvaa

Ennakointiteemojen yhteenveto

Muuttoliike ja
työvoiman liikkuvuus
lisääntyvät

Kuvassa 5.2 on esitetty ennakointiteemojen kytkeytyminen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän eri teemoihin sekä yhteenveto ennakointiteemojen tärkeimmistä tekijöistä.

Ikärakenne vanhenee ja
palvelutarve kasvaa

Riippuvuus ekosysteemien
toiminnasta ja
luonnovaroista lisääntyy

Kaupungistuminen
jatkuu

Väestörakenne

Henkilöliikenne

Asuminen
ja
muuttoliike

Ympäristö ja
ekosysteemipalvelut

Tavaraliikenne

Kuva 5.2. Ennakointiteemojen linkittyminen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kokonaisuuteen.

Euroopan pohjoisen
ulottuvuuden merkitys
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Lähialueet ja
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toimintaympäristö
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käyttö ja
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vihreä talous veturina
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Ennakointiteema

Kaupungistuminen
jatkuu

Muuttoliike ja
työvoiman liikkuvuus
lisääntyvät

Ikärakenne vanhenee
ja palvelutarve kasvaa

Riippuvuus ekosysteemien toiminnasta
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lisääntyy

Tuotanto ja palvelut
jakautuvat uudelleen

Vähähiilisyys ja vihreä
talous veturina

Euroopan pohjoisen
ulottuvuuden merkitys
kasvaa

Merkittävimmät
ennakoitavat
tekijät

Metropolialueen
merkitys kasvaa

Maaltamuutto alkaa
korvautua kaupunkien
välisellä muutolla

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve kasvaa

Ilmastonmuutos vaikuttaa ekosysteemien
toimintaan

Yrityskenttä on yhä
heterogeenisempi
(PK-yritykset)

Kansainväliset sopimukset voivat merkitä
yhä tiukempia rajoituksia

Pohjois-Euroopan
kilpailukyky kasvaa

Maahanmuutto jatkuu
melko korkeana

Huoltosuhde heikkenee ja väestö polarisoituu

Biomassan ja kaivannaisten hyödyntäminen kasvaa ja monipuolistuu

Eri teollisuusalojen
rakennemuutos

Keskittyminen kasvukeskuksiin jatkuu ja
vaikutusalueet laajenevat
Yhdyskuntarakenteen
toimivuus kasvattaa
merkitystään

Monipaikkaisuus
monipuolistaa käsitystä asumisesta

Julkisten palveluiden
organisointi muuttuu
(digitaaliset palvelut)

Ekosysteemipalvelut
vaativat huomiota
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Palvelusektori kasvaa
ja julkiset palvelut
ovat murroksessa

Uusiutuvien energialähteiden osuus kasvaa ja sijainti hajautuu
alueellisesti
Resurssitehokkuus,
Clean Tech -klusteri

Venäjä avautuu länteen
Arktisten alueiden
luonnonvarapotentiaali ja globaalit kuljetusreitit

5.1 Megatrendit
Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos on tärkeä megatrendi, joka on nostettu
yhdeksi ennakointiteemoista esimerkiksi Suomen aluekehittämisstrategiassa (TEM 2010), tulevaisuusselonteossa sekä Ruotsin aluerakenteen kehityskuvatyössä (Boverket 2012). Ilmastonmuutos heijastuu aluerakenteeseen ja
liikennejärjestelmään toisaalta ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävien politiikkatoimien ja toisaalta
ilmastonmuutokseen sopeuttamistoimien kautta. Pitkällä
aikavälillä ilmastonmuutoksen vaikutukset väestön ja
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ovat huomattavan
suuret.
Aluerakenteen kannalta ilmastonmuutoksen suurimmat
muutostekijät liittyvät vedenpinnan nousuun, joka voi
muuttaa merkittävästi elinkelpoisten maa-alueiden laajuutta maapallolla. Suomessa maanpinnan kohoaminen
vähentää merenpinnan nousun vaikutusta, mutta myös
Suomessa tulvariskin on ennakoitu kasvavan mm. jokisuistojen alueilla. Globaalisti merenpinnan nousu on
vakava uhka asutukselle mm. Aasiassa ja Intian niemimaalla ja maanviljelysmaan vähenemiselle koko subtrooppisella vyöhykkeellä.
Rakennettu ympäristö altistuu vedenpinnan nousun
lisäksi sään ääri-ilmiöille, lisääntyneelle sadannalle,
eroosiolle, maanvyörymille, penkereiden sortumiselle ja
muuttuville routaolosuhteille. (Länsstyrelserna 2012,
Maa- ja metsätalousministeriö 2005)

Kuva 5.3. Megatrendien vaikutuksia – ilmastonmuutos.

Rakentamiskelpoisten
alueiden määrä
vähenee rannikoiden ja
jokivarsien alueilla.

Tulvariskialueilla
rakennuskantaan ja
infrastruktuuria
joudutaan suojaamaan ja
pitkällä aikavälillä
ohjaamaan siten, että
uudisrakentaminen
kohdentuu tulvariskin
ulkopuolisille aluille.

Sadanta vaihtelee
aiempaa enemmän ja
sään ääri-ilmiöt
yleistyvät

Maanviljelyn
mahdollisuudet
subtrooppisilla
alueilla
heikkenevät.

Maataloustuotannon kysyntä
Suomessa voi
kasvaa

Ilmastopakolaisuus
yleistyy
Suurten
kaupunkiseutujen
yhdyskuntarakenne
eheytyy

Energian hinta
nousee
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Vihreä talous nostaa
esille uusia
kasvualoja

Varautuminen tulvariskeihin ja kasvavaan
sadantaan lisää infran
rakentamiskustannuksia

Liikenneinfrastruktuurissa on
varauduttava tulvista ja
lisääntyneestä sadannasta
aiheutuviin pitkäkestoisiin
häiriötilanteisiin ja esimerkiksi rataja tieyhteyksien katkeamiseen.
Merenkulussa myrskyjen
lisääntyminen vaikeuttaa laivojen
kulkua ja satamatoimintoja.

Teknologinen
kehitys

Ilmastopoliittiset
toimenpiteet muuttavat
toimintatapoja ja
kulutustottumuksia

Energiatehokkuus
kasvaa

Energiaintensiivisen
teollisuuden
toimintaedellytykset
heikkenevät

Sähkönjakelussa
saattaa esiintyä
sään ääri-ilmiöiden
pitkäkestoisia
häiriöitä.

Ilmastonmuutos

Muuttoliike
voimistuu

Vedenhankinnassa voi
ilmetä sadannan kasvusta
tai ajoittaisesta kuivuudesta aiheutuvia häiriöitä.

Päästöjen sääntely ohjaa
energiatehokkuuteen,
vähäpäästöiseen liikkumiseen
ja biopolttoaineiden käyttöön
Jalankulun,
pyöräilyn ja
joukkoliikenteen
kysyntä kasvaa
Liikkumisen
kustannukset
kasvavat

Kuljetus- ja
matkustusvirrat
muuttuvat

Ilmastonmuutoksen merkittävimmät välittömät vaikutukset johtuvat lämpötilan ja sadannan muutoksista. On
vielä epävarmaa, kuinka paljon lämpötila maapallon eri
alueilla nousee ja paljonko sadanta eri vuodenaikoina
muuttuu. Ilmastomalleilla onkin tuotettu paljon erilaisia
globaaleja tai maanosan laajuisia skenaarioita. Kuvissa
5.5 ja 5.6 on esitetty viimeaikaisista Euroopan laajuisista
ilmastomalleista poimittuja ennusteita keskilämpötilan ja
sadannan muutoksista. Kuvissa esitetty skenaario edustaa maltillista ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvua.
Kuva 5.4. Merkittävimmät tulvariskialueet Suomessa.
Kartta sisältää vesistöjen tai merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit. (Suomen ympäristökeskus)

Kuva 5.5. Ennuste vuosittaisen keskilämpötilan
muutoksesta vuosina 20712100 verrattuna vuosien
19611990 ajanjaksoon. (Kjellström et al. 2011)

Kuva 5.6. Ennuste vuosittaisen sadannan muutoksesta
vuosina 20712100 verrattuna vuosien 19611990 ajanjaksoon. (Kjellström et al. 2011)

Suomen aluekehittämisstrategia (TEM 2010) linjaa, että
Suomi pyrkii aktiivisesti pysäyttämään ilmastonmuutoksen tai sopeutumaan sen tuomiin muutoksiin ottamalla
ilmastonmuutoksen huomioon kaikessa päätöksenteossa
ja kehittämistoimenpiteissä. Ilmastonmuutos on nostettu
aluekehittämisen yhdeksi tärkeäksi reunaehdoksi. Suomen virallinen päästövähennystavoite vuodelle 2020 on
EU-tasolla sovittu 16 prosentin vähenemä vuoden 1990
tasoon verrattuna. Kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan Suomi tukee päästövähennystavoitteen
nostamista 30 prosenttiin vuodelle 2020, jos muut teollisuusmaat sitoutuvat vastaaviin päästövähennyksiin.
(TEM 2013a).

VTT:n Low Carbon Finland 2050 -visiossa tavoitteeksi on
vuonna 2050 asetettu 80 prosentin päästövähenemä
vuoden 1990 tasoon verrattuna (VTT 2012). Myös EU:n
vuoteen 2050 ulottuvissa matalahiili- ja energiatiekartoissa on kuvattu 8095 prosentin vähennystavoite vuoden 1990 tasoon verrattuna. Tavoitteen saavuttamisen
on arvioitu edellyttävän siirtymistä jo päätettyjen toimenpiteiden toteuttamista kuvaavaa ns. perusskenaariota huomattavasti kunnianhimoisemmalle kehityspolulle.
(TEM 2013a)
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Kuva 5.7. Megatrendien vaikutuksia – energian saatavuus.

Energian saatavuus
Energian saatavuus ja sen hinta vaikuttavat suuresti
ihmisten arkeen sekä tuotantotoiminnan mahdollisuuksiin. Esimerkiksi Suomen aluekehittämisstrategiassa
2020 (TEM 2010) energian saatavuus nostetaan ilmastonmuutoksen rinnalla merkittäväksi tulevaisuuden
megatrendiksi: energian käyttö linkittyy päästövähennystavoitteisiin ja on siten merkittävä läpileikkaava
teema. Energian saatavuuteen vaikuttavat sen globaali
kysyntä ja tuotanto sekä hinta. Energiamarkkinoihin
vaikuttavat myös erilaiset kansainväliset ja kansalliset
säädökset, joiden kautta pyritään rajoittamaan energiantuotannon haittavaikutuksia.
Suomen aluekehittämisstrategian 2020 (TEM 2010)
mukaan energian tuotanto on Suomessa melko hajautunutta. Erityisesti uusiutuvan energian tuotannossa
avautuu alueille uusia mahdollisuuksia ja taloudellisesti
kannattava kuljetusetäisyys tukee paikallisen ja hajautetun energiahuollon rakentamista. Energian hinnan
noustessa biopolttoaineita, tuulivoimaa, maalämpöä ja
osin aurinkoenergiaa hyödyntävät pienimuotoiset
lämmitysratkaisut tulevat kannattaviksi myös ilman
tukea.
Suomen kansallisen energia- ja ilmastostrategian taustaraportissa (2013) todetaan, että varmuus energian
saatavuudesta ja edullisesta hinnasta ovat nykyisenkaltaisen globaalitalouden keskeisiä kasvun edellytyksiä.
Kehityskuva on kuitenkin tässä suhteessa epävarma.
Muun muassa Kiinan ja Intian vaurastuminen pitää
fossiilisten polttoaineiden kysynnän korkealla. Kansainvälinen energiajärjestö IEA ennakoi öljyn korkean hinnan reaalisesti säilyvän ja jopa nousevan edelleen, mikä
heijastuu myös muihin energiatuotteisiin.

Energiatehokkuus
paranee
Energian saatavuus
heikkenee globaalin
energiankulutuksen
kasvaessa.

Lokaalisti syntyvien
biojätteiden käyttö
energianlähteenä
yleistyy

Kuljetusintensiivisen
perusteollisuuden
kilpailukyky heikkenee

Kuljetuskustannukset
kasvavat

Energiantuotanto
muuttuu aiempaa
hajautuneemmaksi

Maataloustuotannon
kysyntä Suomessa voi
kasvaa

Pidentää
kuljetusaikoja

Peltobiomassan
käyttö
energianlähteenä
kasvaa

Uusiutuvan energian
kysyntä kasvaa

Energian hinta
nousee
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Uusiutuvien
liikennepolttoaineiden ja uusien
energialähteiden
osuus kasvaa
Joukkoliikenteen
kysyntä kasvaa

Ruuantuotanto
vähenee globaalisti

Energiaintensiivisen
teollisuuden
toimintaedellytykset
heikkenevät

Kuljetuskysyntä
vähenee

Kuljettamisessa
suositaan
energiatehokkaita
kuljetusketjuja ja
suuria
kuljetuseriä

Energian
saatavuus

Primäärienergianlähteet
monipuolistuvat ja
kotimaisuusaste
kasvaa

Ajoneuvojen
ominaisenergiankulutus vähenee

Vihreä talouden
merkitys kasvaa

Liikkumisen
kustannukset
kasvavat

Henkilöauto- ja
lentoliikenteen
kysyntä vähenee

Maailman energian kokonaiskulutus painottuu tulevaisuudessa voimakkaasti kehittyviin talouksiin. Kehittyvistä maista voimakkainta kasvu on Aasiassa. Tulevaisuuden energiamarkkinoiden kehitystä ohjaavat sekä
hinta- että teknologiakehityksessä nykyistä selvästi
enemmän Aasian maat, kuten Kiina, Intia ja EteläKorea. (Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, taustaraportti)
U.S. Energy Information Administrationin (EIA) mukaan
energian tarve kokonaisuudessaan kasvaa noin 1,6 %
vuodessa. Öljyn hinnan oletetaan pysyvän kohtalaisen
korkeana, minkä vuoksi öljy ja muut nestemäiset polttoaineet (ei sisällä paineistettua tai nestemäistä maakaasua) ovat EIA:n perusskenaariossa hitaimmin kasvavia energianlähteitä noin 1 %:n vuotuisella kasvulla.
Uusiutuvien energianlähteiden oletetaan kasvavan
nopeimmin, noin 2,8 % vuodessa. Korkea öljyn hinta,
huoli fossiilisten polttoaineiden ympäristövaikutuksista
sekä hallitusten vahva ohjaavuus kohti uusiutuvia energialähteitä parantavat uusiutuvien energiamuotojen
mahdollisuuksia. (EIA 2011)

Kuva 5.8. Sähkön hankinta- ja tuotantomahdollisuudet
perusskenaariossa, TWh. (Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, taustaraportti)

Kuva 5.10. Maailman energiankulutus energialähteittäin 1990–2035, 1000 biljoonaa BTU:ta*. (EIA 2011)
bilj. BTU

TWh

*)1000 biljoonaa (1015) BTU:ta (British thermal unit) on
noin 293 TWh.
Kuva 5.9. Maailman sähkönkulutus energialähteittäin
2008–2035,
biljoonaa
kWh
(EIA
2011)
bilj. kWh

Ilman merkittäviä uusia politiikkatoimia globaali energiankäyttö kasvaa niin, että ilmaston lämmönnousun
rajoittaminen kahteen asteeseen käy mahdottomaksi.
Kaikki mahdolliset energiantuotantoon ja -käyttöön
liittyvät keinot on otettava käyttöön, mikäli tavoite
halutaan saavuttaa: energiankäyttöä on tehostettava ja
energiantuotannon on pääosin perustuttava hiilettömyyteen. Energiantuotanto uusiutuvilla energialähteillä
olisi kytkettävä osaksi rakennustekniikkaa ja energiajärjestelmiä ja liikenteessä on mahdollisimman nopeasti
päästävä eroon öljystä. (Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, taustaraportti)

Suomen energia- ja ilmastostrategiassa on linjataan,
että mineraaliöljyn käyttöä pyritään vähentämää noin
viidenneksellä vuoteen 2025 mennessä. Myös kivihiilen
ja turpeen voimalaitoskäyttöä pyritään vähentämään
merkittävästi ja maakaasusta noin 10 % korvataan
biomassapohjaisilla uusiutuvilla energianlähteillä. Tuulivoiman tuotantotavoitteeksi vuodelle 2012 on asetettu 9 TWh. Jätteiden hyötykäytön lisääminen on energia- ja ilmastostrategiassa sisällytetty osaksi maakunnallista suunnittelua. (TEM 2013a)
Sähkönjakelun kantaverkkoa on Suomessa linjattu
kehitettävän siten, että koko maa säilyy jatkossakin
yhtenäisenä hinta-alueena. Myöhemmin vuonna 2013
annettavassa sähkömarkkinalakiesityksessä määritetään periaatteet jakelu-, alue- ja kantaverkon toimitusvarmuudelle sekä varautumiselle poikkeustilanteisiin.
(TEM 2013a)
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Globaali talouskehitys
Kansalliset taloudet ovat yhä tiiviimmin linkittyneet
toisiinsa ja niiden markkinat yhdentyneet yli rajojen.
Kaupan vapautuminen on tuonut taloudellista kasvua
ja vakautta niin kansantalouksille, kansalaisille kuin
yksittäisille yrityksille. Samaan aikaan keskinäinen
riippuvuus on osoittanut talousjärjestelmien haavoittuvuuden. (EK 2013)
Globaalitalouden haasteet Suomelle vuoteen 2030
-raportissa (Lahtinen et al. 2012) todetaan, että maailmantalous on hyvin mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa. Teknologinen kehitys ja sen mahdollistama
globalisaatio ovat vaurastuttaneet ihmisiä ympäri
maailmaa ennennäkemättömällä tavalla. Talouskasvua ylläpitävä teknologinen kehitys tulee edelleen
jatkumaan, kunhan yhteiskunnissa on riittävät edellytykset ja kannusteet sekä työnteolle että yrittämiselle. Vaurauden lisääntymisen ohella talouden kasvuvauhdin vaihtelut tulevat kuitenkin kasvamaan. Tämä
on seurausta sekä yksittäisten kansantalouksien että
koko maailmantalouden sopeutumisesta globalisaation asettamiin uusiin haasteisiin. Haasteet liittyvät
ensinnäkin tuloerojen kasvuun, joka on seurausta
teknologisesta kehityksestä ja globalisaatiosta. Toisekseen talouksien globaali integraatio on edennyt
viime vuosikymmeninä nopeammin kuin sen hallintaan tarvittavien instituutioiden rakentaminen. Globaalitalous ja globaalit ongelmat tarvitsisivat globaaleja ratkaisuja, mutta nykyisillä instituutioilla niiden
löytäminen on hyvin vaikeaa. Mikäli näihin haasteisiin
ei pystytä vastaaman, talouksien epävakauden lisääntyminen voi lopulta hidastaa talouskasvua. (Lahtinen
et al. 2012)

Kuva 5.11. Megatrendien vaikutuksia – globaali talouskehitys.

Tuloerot
kasvavat

EU-talouden
kilpailukyky
heikkenee

Muuttoliike
kasvaa EU:n
rikkaimmille
alueille

Aasia ja EteläAmerikka
talouskasvun
keskiössä
Perusteollisuuden
kuljetuskysyntä
vähenee

Perinteisen teollisuuden
kilpailukyky heikkenee
Rakennemuutosalueiden määrä
Suomessa kasvaa

Perusteollisuuden
uudistumistarve kasvaa

Elinkeinorakenne
palveluvaltaistuu
entisestään
Supistuvien
alueiden määrä
kasvaa

Lähtökohdiltaan
alueellisesti rajatut
häiriöt voivat levitä
nopeasti ja laajentua
globaaleiksi.

Uusia
osaamiskeskittymiä
syntyy

Aluerakenne
kehittyy yhä
selvemmin kohti
Verkosto-Suomea
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Globaali
talouskehitys

Alueelliset
erot
kasvavat

Globaalitalous lisää
maiden riippuvuutta
toisistaan. Talouden
vaihtelut välittyvät
nopeasti maasta ja
maanosasta toiseen

Perinteiset markkinaalueet Euroopassa
supistuvat ja siirtyvät
yhä useammin
kehittyville markkinoille

Tarve joustaville
kuljetusketjuille
kasvaa

Globaalien
kuljetusketjujen
kysyntä kasvaa

Kansainvälisten
kuljetuskäytävien
merkitys korostuu

Ihmisten
liikkuvuus maiden
ja maanosien
välillä kasvaa

Globaalitalous yhdistää
maanosat ja maat
Yritysverkostojen
merkitys kasvaa ja
sijainnista tulee
toisarvoinen tekijä

Lentoliikenteen
kysyntä kasvaa

Aasian ja Latinalaisen Amerikan maiden painoarvo maailmantaloudessa on kasvanut. Niinpä EU onkin tiivistänyt
suhteitaan näihin alueisiin ja niiden keskeisiin talouksiin.
Aasia on maailman taloudellisesti nopeimmin kasvava
alue. Kiinan ja Intian johdolla siitä on tulossa maailman
laajuisen kasvun moottori, jonka merkitys sekä kaupankäynnissä että sijoituskohteena tulee kasvamaan. (Euroopan komissio 2013)
Talouskasvun on Aasiassa ennakoitu jatkuvan kasvavan
siten, että Kiinan on arvioitu olevan ostovoimalla mitattuna maailman suurin talousalue vuoteen 2030 mennessä (kuva 5.10). Yhdysvaltojen, EU:n ja Japanin osuuden
globaalitaloudesta on ennakoitu hieman pienenevän ja
EU:n jäävän vasta kolmanneksi suurimmaksi talousalueeksi. (ESPAS 2012)
Valtiovarainministeriö ennustaa, että maailmantalouden
ja maailmankaupan vaimeasta kehityksestä johtuen myös
Suomen talouskasvu tulee lähivuosina olemaan vaatimatonta. Erityisesti euroalueen talouskehitys tulee olemaan
heikkoa, joskin ennuste pitää sisällään oletuksen euroalueen hitaasta toipumisesta. (VM 2012)

Kuva 5.12. Bruttokansantuotteen keskimääräinen kasvuvauhti 1991–2010, prosenttia. (Pohjola 2012)
%

Kuva 5.13. Bruttokansantuote asukasta kohden eri maissa 1870–2008, $, ostovoimakorjattu. (Pohjola 2012)
$

Maailmantalouden kasvu hidastui vuoden 2011 loppupuolella ja kasvun hidas vaihe jatkuu vielä ainakin vuoden
2013 alkupuolella. Kasvun hidastumisen taustalla ovat
hallitusten elvytystoimien päättyminen, julkisten talouksien vakauttamistarpeet sekä yksityisen kysynnän hauraus. Useassa teollisuusmaassa julkisen talouden, kotitalouksien ja rahoituslaitosten on yhtä aikaa vahvistettava
rahoitusasemaansa, jolloin kysyntä heikkenee ja kasvu
hidastuu. Maailman ostovoimakorjatun bruttokansantuotteen kasvu palaa noin 4 prosentin vauhtiin vuoden
2013 jälkimmäisellä puoliskolla. Kasvun painopiste on
edelleen kehittyvissä talouksissa, vaikka niissäkin kasvu
pysyy aiempaa vaimeampana. (VM 2012)
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Kuva 5.14. Maailman 15 suurinta talousaluetta vuosina
2010 ja 2030. (ESPAS 2012)

Finanssikriisin jälkeen maailmankauppa ja globalisaation
eteneminen ovat hidastuneet. Kun 1990- ja 2000-luvulla
kauppa kasvoi selvästi tuotantoa nopeammin, nyt kauppa ja tuotanto kasvavat suunnilleen samassa tahdissa.
Lisäksi Suomen markkinaosuus maailman tuonnissa jatkaa laskuaan, päinvastoin kuin esimerkiksi Saksan ja
Ruotsin. Yhdysvaltain elpyminen on historiallisen hidasta.
Kasvua rajoittaa ennen kaikkea kotitaloussektorin taseiden tervehdyttäminen. Maltillisen kulutuskysynnän
vuoksi myös työllisyys kohenee hyvin hitaasti. Euroalue ja
EU ovat kääntyneet lievään taantumaan, jonka on ennakoitu oikenevan hitaaksi kasvuksi vuoden 2013 lopulla.
Kasvua hidastavat useiden jäsenvaltioiden heikko kilpailukyky, julkisten talouksien mittavat vakautustarpeet,
kuluttajien ja yritysten epäluottamus sekä teollisuusmaiden tuontikysynnän heikkous. Venäjän talous on kasvanut korkeana pysyneen öljyn hinnan ansioista. Jatkossa
korkeana pysyttelevä öljyn hinta ei kuitenkaan enää tuo
vastaavaa kasvua kapasiteettipulan ja vähäisten investointien vuoksi. Pidemmällä aikavälillä kasvua hidastaa
maan talousjärjestelmän ja markkinoiden toiminnan
kankeus sekä kasvua tukevien rakenneuudistusten puuttuminen. Toisaalta maan WTO-jäsenyys saattaa keskipitkällä aikavälillä piristää aktiviteettia, investointeja ja
kansainvälistä kauppaa. Kiinan kasvua hidastaa teollisuusmaiden laimea kysyntä. Kasvu pysyttelee kuitenkin 8
prosentin tuntumassa koko ennusteperiodin, jos maan
elvytyspolitiikka onnistuu. (VM 2012)
Maailmantalouden kehitykseen vaikuttavat huomattavasti kriisien ja konfliktien esiintyminen ja vakavuus.
Aasiassa valtioiden välisiä konflikteja on viime vuosikymmenten aikana ollut eniten (kuva 5.17). Eteläisessä
Amerikassa ja Lähi-Idässä konfliktit ovat olleet pääosin
maan sisäisiä valtataisteluja. Afrikassa levottomuuksien
on ennakoitu jatkuvan kolonialismin väistymisen jälkimaininkeina.

Kuva 5.15. Bruttokansantuotteen muutos eri alueilla
ja BKT:n globaali kasvu (%). (IMF 2012)

Kuva 5.17. Kriisien ja konfliktien määrä eri maanosissa
vuosina 19462010. (ESPAS 2012)

Emerging and developing economies = nousevat ja
kehittyvät taloudet
Advanced economies = kehittyneet taloudet

Kuva 5.16. Suomen Pankin BKT-ennusteet. (Suomen
Pankki 2012)
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Kuva 5.18. Megatrendien vaikutuksia – tekninen kehitys.

Tekninen kehitys
Teknistä kehitystä tarkastellaan tässä yhteydessä erityisesti tietoteknisen kehityksen kautta. Digitalisaatio muuttaa tapaamme toimia arkipäivässä ja tietointensiiviset
kasvualat nähdään merkittävänä työllistäjänä ja viennin
edistäjänä Suomessa. Yhteyttä matkapuhelinverkkoon ja
internetiin pidetään kansalaisen perusoikeutena ja Suomi
onkin ottanut useita askelia kohti hyvin toimivaa tietoyhteiskuntaa esimerkiksi Laajakaista kaikille -hankkeen
myötä.
Edistynyt teknologia mahdollistaa ihmisten ja tavaroiden
tehokkaamman liikkumisen ja säästää näin energiaa sekä
mahdollistaa vähäisemmät päästöt. Älykkäät ratkaisut
sekä liikenteessä että työelämässä vähentävät liikkumistarvetta ja tehostavat infrastruktuurin käyttöä. Samalla
kun liikenteen pullonkauloja voidaan purkaa, on kuitenkin huolehdittava tiedonsiirron kapasiteetin riittävyydestä. Tietoyhteiskunnan infrastruktuurin pullonkaulat voivatkin olla digitaalisia esimerkiksi aamun ja iltapäivän
käyttöpiikkien aikaan.
Elämme tietoyhteiskunnassa, jossa keskeiset prosessit ja
ihmisten välinen vuorovaikutus perustuvat pitkälti sähköisen viestinnän ja tietotekniikan hyödyntämiseen.
Tietotekniikkaa soveltamalla voidaan tehostaa tuotantoa,
parantaa palveluja, luoda uusia toimintatapoja ja synnyttää uutta osaamista. Tällä voidaan puolestaan parantaa
yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä, avata uusia markkinoita ja löytää lisää liiketoimintamahdollisuuksia. (EK
2013)

Kotimainen teknologiaosaaminen ja kansainväliset yritysverkostot
nostavat uusia kasvualoja teknologia-aloille

Teollisuusyritykset
erikoistuvat korkean
lisäarvon tehtäviin
osana kansainvälistä
arvoverkostoa.

Tiedonsiirtoteknologian
innovaatiot mahdollistavat tuotantoprosessien
pilkkomisen pieniin osiin
ja osien siirtämisen sinne
missä ne tuotetaan
pienimmin kustannuksin

Suomi on globaalitaloudessa
erikoistunut korkeaa
koulutusta vaativaiin
tehtäviin arvoketjun alku- ja
loppupäissä.

Älyliikenteen
sovellukset tasaavat
ja tehostavat
liikenneverkon
kapasiteetin käyttöä

Tekninen
kehitys

Tuloerot kasvavat
Teknologian siirto
ja käyttöönotto
nopeutuvat
Etätyö yleistyy
Työmarkkinat
polarisoituvat: korkeasti
koulutettujen ja
matalapalkkaisten osuus
kasvaa, keskipalkkaisten
vähenee

Teknologian kehitys
ja toimintojen
ulkoistaminen
synnyttävät uusia
pienyrityksiä
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Tietoverkkojen
kehittämistarve
kasvaa

Digitalisaatio ja
tietoyhteiskuntakehitys

Tiemaksujärjestelmä
ohjaa liikenteen
kysyntää
joukkoliikenteeseen
kaupunkiseuduilla.

Tieto- ja sähköverkon
toimintahäiriöt
kasvattavat liikenteen
häiriöherkkyyttä

Ajoneuvoteknologian
kehitys lisää liikenteen
turvallisuutta ja
energiaratkaisuja

Matka-ajan hyödyntäminen
työntekoon etäpalveluiden
avulla kasvaa

Tietointensiiviset
kasvualat kehittyvät

Osaamispohjan ja
innovaatiotoiminnan
ylläpito ja
kehittäminen
kohdistaa paineita
koulutusrakenteisiin
Pienyritysten
määrä kasvaa

Tarve joustaville
kuljetusketjuille
kasvaa

Globaalien
kuljetusketjujen
kysyntä kasvaa

Jotta tietoyhteiskunta voi edetä, tulee informaatioteknologian käytön olla luonnollista ja helppoa. Tämä tulee
ottaa huomioon koulussa, jossa lapset oppivat yhteiskunnassa tarvittavia taitoja. Arjen tietoyhteiskunnan
neuvottelukunnan sivuilla todetaankin, että tarkoituksena on, että suomalaisilla lapsilla ja nuorilla olisi yhtäläiset
mahdollisuudet kehittää tietoyhteiskunnan kansalaistaitojaan ja saada työelämän edellyttämiä valmiuksia. (Sverige 2025, ATN 2013) Internetin käytössä tällainen osaamispohja on ainakin teknisen käytön osalta saavutettu,
sillä Tilastokeskuksen mukaan kaikki 16–24-vuotiaat ovat
käyttäneet verkkoa. Tietoyhteiskuntaan liittyy kuitenkin
myös vaatimus ymmärtää käyttämänsä teknologian sisältöä eikä ainoastaan teknistä osaamista.
Suomea on totuttu pitämään yhtenä maailman johtavista
tietoyhteiskunnista. Suomi nousi vuosituhannen vaihteessa tietoyhteiskuntakehityksen mallimaaksi, mutta nyt
olemme pudonneet kehityksen aallonharjalta.
Suomen kanssa vertailukelpoiset yhteiskunnat ovat kiirehtineet Suomen edelle ja ovat nyt etenemässä yhteiskunnan digitalisaation seuraavaan vaiheeseen. Tuottavuutta ei voida lisätä ilman digitalisaatiota. Sekä taloutemme sisäiset että sille ulkoiset tekijät uhkaavat painaa
talouskasvua, eivätkä työllisyysasteen noston kaltaiset
vanhat lääkkeet enää yksin riitä. Talouskasvun elpyminen
edellyttää sekä julkisella sektorilla että yrityksissä tuottavuushyppäystä, jonka digitalisaatio voi antaa. Kysymys ei
ole teknologiasta tai yhteyksien kehittämisestä. Kysymys
on dramaattisesti aiempaa tehokkaamman ja elämän
laadun uudelle tasolle nostavan yhteiskunnan perusarkkitehtuurista, alustasta, jonka varaan yhteiskunta jatkossa
rakentuu. (Turkki et al. 2009)

Kuva 5.19. Internetin käyttö ikäryhmittäin, osuus väestöstä prosentteina. (Tilastokeskus)
Käyttää päivittäin tai lähes päivittäin
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Kuva 5.20. Maat, joissa julkinen hallinto on digitalisaation edelläkävijä. (Turkki et al. 2009)

Indeksi arvioi maan julkisen hallinnon digitaalisten palvelujen saatavuutta ja tasoa sekä julkisen hallinnon kykyä johtaa yhteiskunnan
digitalisaatiokehitystä.
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16-24v 25-34v 35-44v 45-54v 55-64v 65-74v

Kun uusia asuin- tai työpaikka-alueita rakennetaan, on
tietoliikenneyhteyksien suunnittelu yhtä lailla itsestään
selvää kuin sähkön- tai vedenjakelun järjestäminen. Internet on mullistanut sekä ostoskäyttäytymistä, työelämää että sosiaalista kanssakäymistä; lähes kaikki ovat
päivittäisessä elämässään jollakin tavoin riippuvaisia
digitaalisista palveluista. IT on muokannut sitä, kuinka ja
missä töitä tehdään. Etätyöt ja web-kameran välityksellä
tapahtuvat kokoukset vähentävät matkustustarvetta ja
rasittavat näin työntekijää ja luontoa vähemmän. (Sverige 2025)
Suomen kansallisessa digitaalisessa agendassa todetaan,
että työllisyyttä ja kasvua voidaan edistää digitaalisen
tiedon tehokkaammalla käytöllä palvelu- ja tuotekehityksessä yhteiskunnan eri sektoreilla. Tämä vaatii kuitenkin
organisaatioiden toimintatapojen uudistamista. Tieto- ja
viestintätekniikkaa hyödyntävien valmiiden ratkaisujen
käyttöönoton edistäminen ja uusien käytänteiden omaksuminen mahdollistavat tuottavuuden ohella palvelun
paremman laadun. Puutteelliset tiedot tarjonnasta hidastavat nyt digitaalisten palvelujen käyttöönottoa enemmän kuin tarjolla olevat ratkaisut. (LVM 2010)
Suomen ammattirakenteen muutos kohti tietointensiivistä työtä on ollut nähtävissä jo vuosikymmenien ajan,
(kuva 5.21). Tietotyön lisääntyminen lisää palkansaajien
mahdollisuutta vaikuttaa omaan työaikaansa ja fyysiseen
sijaintiin, jossa työ tehdään. Tämä purkaa painetta liikenneinfrastruktuurilta, mutta asettaa vaatimuksia tiedonsiirtoinfrastruktuurille. Samaten työn johtamisen ja hallinnan vaatimukset muuttuvat haastavammiksi, kun fyysinen sijainti ei enää määrittele työaikaa tai sen seurantaa.
Siirryttäessä maataloustyöstä teolliseen työhön, luovuttiin myös yksilön osaamisesta ja kokonaisuuden hallintakyvystä menestyksen keskeisinä tekijöinä. Uusiksi ihan-

teiksi tulivat työn osittaminen ja tehokas toistaminen.
Teollistumisen edustama konekeskeisyys merkitsi samalla ajattelutapaa, jossa työ nähtiin ensisijassa elannon
hankkimisena ja välinearvona, ei elämäntapana kuten
maatalousyhteiskunnassa. Siirtyminen tietointensiivisen
työn tekemiseen on kuitenkin merkinnyt teolliselle työlle
ominaisten oletusten murtumista. Siinä missä teollisen
työn arvona oli prosessin tehokas osittaminen, on tietotyössä keskinäinen vuorovaikutus, oppiminen ja yhdessä
luominen arvokasta. Silti tietointensiivistä työtä ajatellaan, sitä johdetaan ja se organisoidaan edelleen teollisen työn ihanteiden ja ajatusmallien kautta. (Kilpi ja Puutio 2006)
Kuva 5.21. Palkansaajat ammatin mukaan. (Tilastokeskus/Lehto ja Sutela 2008)

Tehokkaalle tietotyölle on ominaista se, että työtä tehdään harrastajan innolla ja paneutumisella. Tietotyössä
ratkaisevassa asemassa eivät ole yksilöt vaan vuorovaikutuksen laatu ja luovuus. (Kilpi ja Puutio 2006)
Ohjelmistoala ja erityisesti peli- ja tietoturvatuotanto
ovat nousseet vahvasti keskusteluun Suomen tulevaisuuden aloina. Ohjelmistoalan toimialaraportin (TEM 2012e)
mukaan liike-elämän palvelut, joihin myös ohjelmistoala
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kuuluu, ovat olleet jo noin kolmen vuosikymmenen ajan
ripeimmin kasvava toimiala niin Suomessa kuin muissakin
länsimaissa. Kasvun on ennustettu jatkuvan selvästi keskitasoa nopeammin myös tulevina vuosina. Taloudellisella taantumalla voi olla jopa alaa edistävä vaikutus, kun
yritykset tehostavat ja kehittävät toimintaansa.
Ohjelmistoalan kasvavia osa-alueita ovat (TEM 2012e):
 Internet-palvelut
 Älypuhelinohjelmistot
 mobiiliteknologian tarvitsemat tekniset ratkaisut
 Tietokantaratkaisut ja palvelujen tarjonta-alustat
 Paikantamispalvelut ja paikkatiedon hyödyntäminen
 Puheen ja kuvan käsittely sekä kieliteknologia
 Avoimen lähdekoodin ratkaisujen yleistyminen tuotekehityksessä ja asiakassovelluksissa
 Varmenne- ja tietoturvapalvelut
 Järjestelmien testaus, testauksen ja suunnittelun
yhteistyö
 Toiminnan- ja prosessinohjausjärjestelmät
 Management- ja laatujärjestelmät
 Projektinhallintajärjestelmät
 Ohjelmistojen isännöinti- ja vuokrauspalvelut
 Ohjelmistojen yhteentoimivuus, esitystapastandardit
 Yhtenäinen tunnisteteknologia
 IP-tietoliikenteen yhdentävä vaikutus
 Ohjelmistojen ja tukipalvelujen asiakasvaatimusten
kasvu
 Sähköinen asiointi
 Käyttöliittymien käyttöominaisuuksien kehittäminen
 Verkko-oppimisympäristöt
 Viihde- ja vapaa-ajan palvelut

Tietojenkäsittelypalvelut painottuvat selvästi pääkaupunkiseudulle (kuva 5.22). Alan työllistävyydestä liki 60 %

kohdistuu pääkaupunkiseudulle. Vaikka alaa voidaankin
pitää esimerkkinä tietointensiivisestä, ketterästä ja paikkaan sitomattomasta työympäristöstä, ei se ainakaan
vielä tunnu siirtyneen Ruuhka-Suomesta maaseudulle.
Tosin tilastoissa henkilöstön määrä kirjautuu toimipaikan
mukaiselle alueelle vaikka työntekijällä olisikin mahdollisuus työskennellä etäyhteydellä myös muualta Suomesta.
Kuva 5.22. Tietojenkäsittelypalveluiden toimipaikat, henkilöstö ja liikevaihto vuonna 2010 ELY-keskuksittain. (TEM
2012e)
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