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Esipuhe

Tekes kerää ja analysoi omaa strategiatyötään varten jatkuvasti aineistoa toimin-
taympäristön muutoksista ja kehitystrendeistä. Megatrendit ja me -projektissa
haluttiin koota keskeisin tulevaisuuden kehitystä kuvaava aineisto kaikkien suo-
malaisten toimijoiden käyttöön heidän oman tulevaisuustyönsä pohjaksi. Tutki-
jat kokosivat eri aihealueiden trendiaineiston kalvosarjoiksi sekä laativat aineis-
tonsa pohjalta tulevaisuutta kuvaavat artikkelit ja joukon väitteitä, jotka kirkasti-
vat odotettavissa olevia muutoksia.

Hankkeeseen osallistuivat Tekesin (Eija Ahola ja Anne Palkamo) lisäksi Etla-
tieto Oy (Pekka Ylä-Anttila), Kuluttajatutkimuskeskus (Petteri Repo ja Anu Rai-
jas), VTT (tutkijaryhmä Torsti Loikkasen ja Annale Eerolan johdolla) ja Foun-
tain Park Oy (Harri Ruohomäki ja Teppo Nieminen). Hanke suunniteltiin yhteis-
tuumin tässä ryhmässä.

Arviointiin osallistui laaja joukko ennakointi- ja innovaatiotoiminnassa mukana
olevia henkilöitä ja kuluttajia. Aineistoihin on tutustunut ja arviointisivuilla on
käynyt kaiken kaikkiaan yli 6 000 kävijää. Tutkimusryhmä kiittää kollektiivises-
ti kaikkia arviointeihin osallistuneita.
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Johdanto

Tulevaisuuden
hahmottamisen tarve

Tekes kerää ja analysoi omaa strategiatyötään
varten jatkuvasti aineistoa toimintaympäristön
muutoksista ja kehitystrendeistä. Tämänhetki-
nen näkemyksemme tulevaisuudesta sekä Teke-
sin omat valinnat siihen valmistautumista varten
on kiteytetty Tekesin strategiassa ja sen sisältö-
valinnoissa julkaisussa Ihminen – Talous –
Ympäristö: Valinnat tulevaisuuden rakentami-
seksi, Tekes 2008.

Samantyyppistä aineistoa, samaa tietoa ja ym-
märrystä tulevaisuudesta tarvitaan, kerätään ja
käytetään myös muissa organisaatioissa ja yri-
tyksissä. Megatrendit ja me -projektissa haluttiin
koota keskeisin tulevaisuuden kehitystä kuvaava
aineisto kaikkien suomalaisten toimijoiden käyt-
töön heidän oman tulevaisuustyönsä pohjaksi.
Tätä tarkoitusta varten koko trendiaineisto on
saatavissa Tekesin verkkosivuilla.

Megatrendit päätettiin jakaa kolmeen pääryh-
mään:
• Maailmantalous ja Suomi (Etlatieto Oy)
• Kuluttajat ja markkinat (Kuluttaja-

tutkimuskeskus)
• Teknologia ja innovaatiot (VTT)

Tutkijat kokosivat kunkin alueen trendiaineiston
kalvosarjoiksi, sekä laativat aineistonsa pohjalta
tulevaisuutta kuvaavat artikkelit ja joukon väit-
teitä, jotka vielä kirkastivat odotettavissa olevia
muutoksia.

Muutoksia ja kehitystrendejä on nähtävissä pal-
jon, ja niiden merkittävyys tulevaisuuden kannal-
ta vaihtelee. Muutokset vaikuttavat eri aloihin eri
tavoin: mikä on erittäin olennaista toisen alan
kannalta saattaa olla vain vähän tai ei lainkaan
merkittävää jollakin toisella alalla. Megatrendien
merkittävyyden arvioinnista vastasi Fountain
Park Oy, jonka heikkojen signaalien verkkotyö-
kalulla arvioitiin väitteiden merkittävyyttä. Arvi-
ointiin osallistui laaja joukko ennakointi- ja inno-
vaatiotoiminnassa mukana olevia henkilöitä ja
kuluttajia.

Megatrendien tärkeyttä päädyttiin arvioimaan
Tekesin sisältövalintojen näkökulmasta, jotka
valmistuivat juuri ennen tämän megatrendihank-
keen käynnistymistä. Sisältövalinnoissaan Tekes
oli päätynyt kuvan mukaisiin innovaatiopotenti-
aaliltaan tärkeisiin teemoihin.

1



Megatrendit ja me -projekti haastoi kaikki suo-
malaiset rakentamaan näkemystä tulevaisuudes-
tamme. Tekesin tehtävänä yhteisessä hankkeessa
oli suunnitella, ohjata, sparrata ja julkaista aineis-
tot ja viestiä hankkeesta. Projektin jokaisesta vai-
heesta kirjoitettiin asiantuntija-artikkeli, joka uu-
tisoitiin ja julkaistiin Tekesin sähköisenä uutise-
na. Koko laaja trendiaineisto julkaistiin ja sen ar-
viointi toteutettiin Tekesin verkkosivuilla.
Aineisto ja arviointiin osallistuminen olivat avoi-
mia kaikille. Lisäksi arviointiin kutsuttiin sähkö-

postitse mukaan laaja joukko Tekesin ennakointi-
työhön aiemminkin osallistuneita yrityksiä, jul-
kisia organisaatioita ja yksityishenkilöitä sekä
joukko VTT:n asiantuntijoita. Näin tavoitettiin
pääasiassa innovaatiotoimintaan eri rooleissa ja
tehtävissä osallistuvia ihmisiä. Tämän lisäksi
hankkeeseen saatiin mukaan Kuluttajatutkimus-
keskuksen noin 1500 henkilöä kattava kuluttaja-
paneeli, joka muodostaa edustavan otoksen suo-
malaisista, paitsi alueellisesti ja koulutuksellises-
ti, myös töiltään ja toiminnaltaan.
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Aineistoihin on tutustunut ja arviointisivuilla on
käynyt kaiken kaikkiaan yli 6 000 kävijää. Eri ai-
healueilla väitteitä on arvioitu noin 2 940 kertaa.

Koottu aineisto antaa kuvan keskeisistä odotettavis-
sa olevista muutoksista ja arvioinnit niiden suh-
teellisesta merkittävyydestä eri alojen kannalta.
Tähän raporttiin on päivitetty tutkijoiden näke-
mykset oman aihealueensa keskeisistä muutoksis-
ta ja merkittävimmistä trendeistä sekä maailmanta-

louden viimeaikaisten muutosten että arvioinnin
tulosten pohjalta. Lisäksi raportissa esitellään
kootusti Tekesin eri teema-alueiden kannalta kes-
keisimmät muutostekijät ja yhteenvetona koko
Suomea eniten askarruttavat asiat tulevaisuudessa.

Koko megatrendiaineisto löytyy Tekesin verkko-
sivuilta osoitteesta www.tekes.fi seuraavaa pol-
kua: Tekes – strategia – ennakointi – Megatrendit
ja me.
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Maailmantalous ja Suomi
Pekka Ylä-Anttila, Etlatieto

Talouskasvun ja tuotannon maantiede muuttuu. Suunta vie lännestä ja
pohjoisesta itään ja etelään. Tuotannon kasvun painopiste on siirtynyt
Aasiaan ja kehittyviin maihin. Miten käy Suomen?

Globaalit megatrendit

Maailmantalous ajautui vuoden 2008 aikana krii-
siin, jota voi syvyydeltään ja vaikutuksiltaan ver-
rata vain 1930-luvun lamaan. Taantuman raken-
teelliset seuraukset ovat mittavia: rahoitussekto-
rin sääntelyä ja valvontaa tiukennetaan sekä kan-
sallisesti että kansainvälisesti, tuloerot maiden
välillä ja niiden sisällä kasvavat, yritys- ja toimi-
alarakenteiden muutos nopeutuu.

Kriisiä edelsi 1990-luvun puolivälissä alkanut
maailmantalouden nopean kasvun kausi, joka
erityisesti 2000-luvun alun jälkeen oli poikkeuk-
sellisen voimakasta. Tämä aikakausi jää talous-
historiaan ”kultakautena”, joka edelsi ennen ko-
kematonta globaalia talouskriisiä.

Maailmantalouden rakenteellinen muutos jatkuu
taantumasta huolimatta, osin kriisi sitä nopeut-
taakin. Globalisaatiokehitys hidastuu maailman-
kaupan ja kansainvälisten investointien supistu-
misen johdosta, mutta mahdollisesti myös kasva-
van protektionismin seurauksena. Globalisaatio
ei kuitenkaan pysähdy. Globalisaatiota ajava kan-
sainvälisen työnjaon syventyminen jatkuu.

Aasian – Kiinan ja Intian – talouskasvu on maail-
mantalouden taantumasta huolimatta kohtuullista,
vaikka hidastuukin merkittävästi. Koska Euroo-
pan ja Yhdysvaltain taloudet supistuvat, Aasian
suhteellinen osuus maailmantaloudesta kasvaa to-
dennäköisesti entistä voimakkaammin.

Maailmantalouden kokonaistuotannossa – ja sen
seurauksena vauraudessa ja markkinoiden osto-
voimassa – onkin meneillään selkeä alueellinen

siirtymä. Euroopan osuus pienentyy ja Aasian vas-
taavasti kasvaa. Pohjois- ja Etelä-Amerikan osuus
on säilynyt jokseenkin ennallaan. Etelä-Amerikan
maista kuitenkin monet – ennen muuta Brasilia
kokonsa takia – ovat jo merkittäviä alueita maail-
mantaloudessa. Afrikka kokonaisuutena katsoen
on toistaiseksi jäänyt lähes kokonaan globalisaati-
on ja talouskasvun ulkopuolelle, globaalin talous-
kriisin vuoksi sen yhdentyminen maailmanta-
louteen ilmeisesti hidastuu.

Taloudellisen toiminnan maantieteellisen jakau-
man muutoksissa kyse on pitkästä historiallisesta
kehityksestä. Vielä 1800-luvun alkaessa Kiina oli
maailman suurin talous, mutta eristäytynyt muusta
maailmasta. Yhteiskunta oli byrokraattinen ja hie-
rarkkinen. Kiinassa oli tehty kaikki teollisen val-
lankumouksen edellyttämät keksinnöt jo 1300-lu-
vun lopulla. Tieto ei kuitenkaan liikkunut maan si-
sällä eikä maan ja muun maailman välillä. Kiina
oli sulkeutunut vuosisatojen ajan, mutta on viime
vuosikymmeninä tullut osaksi globaalitaloutta.
Historiallisesti tarkastellen se on siis ottamassa
uudelleen kokoaan vastaavaa osuutta maailmanta-
loudessa. Sama pätee Intiaan, vaikkakin sen histo-
ria poikkeaa monilta osin Kiinan historiasta.

Aasian taloudellinen kasvu perustuu suurelta
osin teollisuustuotannon laajentumiseen. Aasias-
ta on tullut selvästi maailman suurin teollisuus-
tuotteiden tuottaja: sen osuus koko maailman
teollisuustuotannosta on jo noin 40 prosenttia,
Euroopan ja Pohjois-Amerikan kummankin noin
25 prosenttia. Globaalimittakaavassa teollisuus-
tuotannon painopiste on siirtynyt lännestä ja poh-
joisesta itään ja etelään.
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Aasian merkitys on suuri jo lähes kaikilla teolli-
suuden aloilla, ei pelkästään mataliin kustannuk-
siin perustuvassa, työvaltaisessa teollisuudessa.
Aasia on maailman suurin elektroniikan tuottaja,
mutta suurin myös teräksen tuottajana. Autoteol-
lisuus kasvaa nopeasti, samoin esimerkiksi pape-
riteollisuus.

Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että teollinen tuotan-
to sellaisena kuin sitä harjoitetaan Euroopassa ja
Pohjois-Amerikassa olisi siirtynyt tai siirtyisi
Aasiaan. Muutos on paljon mutkikkaampi. Suuri
osa prosessiteollisuudesta (terästeollisuus, pape-
riteollisuus, kemian teollisuus) on luonnollisesti
samankaltaista kaikkialla, mutta esimerkiksi
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elektroniikka- ja koneteollisuus ovat hajautuneet
tuotantoketjuiksi, joiden osat sijoittuvat kukin
oman suhteellisen etunsa mukaan. Maat ja alueet
erikoistuvat ketjun eri vaiheisiin. Vaikka Kiina on
erikoistunut elektroniikan kokoonpanoon, suuri
osa tutkimus- ja kehitystyöstä, markkinoinnista
ja johtamisesta on edelleen kehittyneissä maissa.

Konkreettisia esimerkkejä tästä ovat kulutus-
elektroniikan merkkituotteet – esimerkiksi Applen
iPod1 tai Nokian älypuhelimet – joiden loppuhin-
nasta kokoonpanon osuus on vain muutama pro-
sentti. Vaikka teollinen valmistus – loppuko-
koonpano – olisi siirtynyt Aasiaan, myyntitulois-
ta selvästi suurin osa jää brändin omistajalle,
tuotteen kehittäjälle ja jakelujärjestelmään.

Aasiassa nopeasti kasvava teollisuustuotanto on
siis vähintään kahden tyyppistä: yhtäältä kasvaa
perinteinen teollistuvan talouden investointitava-
roita ja välituotteita valmistava tuotanto, jota on
hankala jakaa osiin – toisaalta kasvavat globaa-
leiksi arvoketjuiksi toimintansa hajauttaneiden

toimialojen ne osat, joissa Aasialla on suhteellinen
etu. Tämän seurauksena kehittyneiden maiden
tuotantorakenne muuttuu, mutta paljon mutkik-
kaammalla tavalla kuin pelkät tuotanto-osuudet
kertovat. Kokoonpanotuotannon pienentyminen
kehittyneissä maissa pääosin vain parantaa näiden
tuottavuutta, kun resurssit siirtyvät korkeamman
tuottavuustason toimintoihin. Suuria kysymyksiä
kuitenkin ovat, miten nopeasti kehittyvät maat
kasvattavat omaa tuotekehitys- ja markkinoin-
tiosaamistaan ja miten paljon tuotannon uudel-
leensijoittuminen edellyttää tutkimus- ja kehitys-
toiminnan sijoittumista samoille alueille.

Kaiken kaikkiaan monien tutkijoiden mielestä
maailmantaloudessa on meneillään globalisaa-
tioaalto, joka on verrattavissa 1800-luvun puoli-
välissä alkaneeseen ensimmäiseen globalisaatio-
vaiheeseen. Tuolloin teollinen vallankumous ja
kuljetusteknologian kehitys mahdollistivat tava-
roiden tuottamisen eri paikassa kuin missä ne ku-
lutettiin ja siten uudenlaisen kansainvälisen työn-
jaon, minkä seurauksena taloudellinen kasvu ja
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kehitys maailmantaloudessa käynnistyivät. Nyt
on kyse samantapaisesta eriytymisestä. Tällä ker-
taa tuotannon eri vaiheet ja viime kädessä yksit-
täiset työtehtävät eriytyvät eri puolilla maailmaa
suoritettaviksi. Maailmantalouden kriisi saattaa
hidastaa kehitystä, mutta ei pysäytä sitä.

Megatrendit ja me -hankkeen arvioitsijoiden
näkemykset tukevat suurelta osin edellä ku-
vattua muutosprosessia. Varsinkin ne, jotka
ovat arvioineet tulevaa kehitystä ”Kaikkien tie-
tämysyhteiskunta” tai ”Älykkäät järjestelmät ja
ympäristöt” -teemojen näkökulmasta, näkevät
hyvin yksituumaisesti, että maailmaan syntyy
erikoisosaamisen paikallisia keskittymiä ja
että Suomi joutuu kilpailemaan entistä enem-
män tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Sa-
maan tapaan yleisesti nähdään, että osana
maailmantalouden muutosta työpaikkoja ja
tuotannonaloja syntyy ja katoaa entistä no-
peammin. Kyse on siis erityisesti tieto- ja vies-
tintäteknologiaa ja elektroniikkateollisuutta
koskevasta muutoksesta. Työpaikkojen ja toi-
mialojen entistä nopeampaa syntyä ja kato-
amista ennakoivat melko yksimielisesti myös
ne, jotka ovat arvioineet tulevaisuutta teeman
”Palveluliiketoiminta ja -innovaatiot” näkökul-
masta. Taustalla on epäilemättä palveluiden
nopea digitalisoituminen.

Aasian vuosisata – miten käy
Euroopan?

Jos viimeiset kaksi sataa vuotta ovat maailman
taloushistoriassa olleet Euroopan ja Poh-
jois-Amerikan hallitsemia, seuraava vuosisata
näyttää olevan Aasian. Sen osuus maailman ko-
konaistuotannosta, teollisuustuotannosta ja ulko-
maankaupasta on nopeassa kasvussa. Kiinan ja
Intian kasvu- ja kehitysstrategiat poikkeavat
Japanin sodanjälkeisestä strategiasta siten, että
Kiina ja Intia ovat tuntuvasti avoimempia niin in-
vestoinneille kuin kaupallekin. Tämä tarkoittaa
sitä, että investoinnit ja teknologian siirtyminen
näihin maihin jatkuvat nopeana.

Aasia kokonaisuutena on jo nyt suurempi talous-
alue kuin Eurooppa tai Pohjois-Amerikka. Mikä-
li Kiinan talouskasvu jatkuu lähes nykyisellään
seuraavat 15–20 vuotta, niin Kiina ohittaa
Yhdysvallat talouden koolla mitattuna 2020-lu-

vun alussa. On kuitenkin huomattava, että talous-
kasvun seurauksena hinta- ja kustannustaso Kii-
nassa nousee ja hintakorjattu, vertailukelpoisin
hinnoin laskettu bruttokansantuote saavuttaa
USA:n tason parhaassakin tapauksessa ehkä vuo-
den 2030 tienoilla.

Aasian talouskasvu hyödyttää koko maailmaa.
Jotkut maat kuitenkin hyötyvät siitä enemmän
kuin toiset. Kyse on siitä, miten muuttuvaa työn-
jakoa pystytään hyödyntämään ja miten nopeasti
tuotantorakenne sopeutuu. Pienillä mailla saattaa
olla joustavuutensa tähden suhteellisia etuja sil-
loin kun edellytetään nopeita muutoksia.

Suomi kuuluu maailmantalouden ja Aasian kas-
vusta eniten hyötyneisiin maihin. Suomi on eri-
koistunut investointitavaroiden ja teollisten väli-
tuotteiden tuotantoon sekä toisaalta yhteen nope-
an kasvun kulutustavarasegmenttiin – matkapu-
helimiin. Investointivetoinen kasvu ja infrastruk-
tuurin rakentaminen ovat hyödyttäneet suomalai-
sia yrityksiä ja Suomen taloutta keskimääräistä
enemmän. Suomalaiset yritykset ovat sekä lisän-
neet vientiään nopean kasvun markkinoille että
tehneet suoria sijoituksia. On epävarmaa millai-
sena investointikehitys Aasian kehittyvissä maissa
jatkuu. Näyttää ainakin siltä, että ne pyrkivät li-
säämään omaa investointitavaratuotantoa enem-
män kuin mitä ilman kriisiä olisi tapahtunut.

Kiinan ja Intian talouskasvu ja niiden asema maa-
ilmanmarkkinoilla on ollut kaksijakoista siinä
mielessä, ne ovat kasvattaneet perustuotantoaan
ja kotimaista kysyntäänsä sekä samaan aikaan
tulleet merkittäviksi kilpailijoiksi maailman
vientimarkkinoille – usein kilpailemaan kehitty-
neiden maiden viennin kanssa.

Kehittyvien maiden ekstensiivinen, tuotannon
laajentamiseen ja lisääntyvään raaka-ainekäyt-
töön perustuva talouskasvu on johtanut energian
ja raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen
nousuun. Suhteellisten hintojen muutokset johta-
vat väistämättä myös tuotannon rakennemuutok-
siin sekä kehittyvissä että kehittyneissä maissa.
Tämä koskee niin energiateknologiaa kuin esi-
merkiksi maataloustuotantoa. Rakennemuutos
luo aina uutta kysyntää ja mahdollisuuksia uusil-
le innovaatioille. Talouskriisin johdosta energian
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ja raaka-aineiden hintakehitys on kääntynyt. On
kuitenkin oletettavaa, että kriisin väistyessä hin-
nat alkavat uudelleen nousta.

Megatrendit ja me -hankkeen arvioitsijat piti-
vät energian hinnan nousua ja vaihtoehtoisten
energiateknologioiden kehittämistä yhtenä
tärkeimmistä tulevaisuuden megatrendeistä.
Kaikki – lukuun ottamatta niitä, jotka arvioivat
tulevaisuutta ”Vuorovaikutteinen viestintä”
-teeman näkökulmasta, pitivät yksimielisesti
tätä muutostrendiä merkitykseltään suurena.

”Puhdas energia”- ja ”Kaikkien tietämysyhteis-
kunta”- sekä ”Älykkäät järjestelmät ja ympäris-
töt” -teemojen näkökulmasta tulevaa arvioi-
neet pitivät yksimielisesti merkittävänä tule-
vaisuusmuutoksena sitä, että energia- ja ym-
päristöteknologiat ovat nousemassa uusiksi
nopean kasvun aloiksi. Ydinfuusioteknologiaa
ei kuitenkaan nähty tärkeäksi tulevaisuuden
energiateknologiaksi.

Euroopan kehittyneiden maiden näkökulmasta
merkillepantavaa on, että EU-maiden tutkimus-
ja kehitysinvestoinnit suhteessa kokonaistuotan-
toon ovat olleet samalla tasolla parin vuosikym-
menen ajan. EU ei tule saavuttamaan Lissabonin

strategian mukaista tavoitettaan kolmen prosen-
tin bkt-osuudesta. Samaan aikaan erityisesti Kii-
nan ja Intian tutkimus- ja kehitysinvestoinnit ovat
nopeasti kasvaneet. Tämän seurauksena maail-
man tutkimus- ja kehitysresurssit ovat siirtyneet
merkittävästi alueellisesti. Samaan aikaan kun
maailman tutkimus- ja kehitysintensiteetti (tut-
kimus- ja kehitysmenojen suhde kokonaistuo-
tantoon) on 2000-luvun ajan hienokseltaan alen-
tunut, kehittyvien maiden osuus tutkimus- ja kehi-
tysinvestoinneista on merkittävästi noussut. EU-
maat eivät kykene saavuttamaan asettamiaan ta-
voitteita – sekä yksityisen sektorin että julkisen
sektorin rahoittama tutkimus ja kehitystyö suh-
teessa tuotantoon ovat polkeneet paikallaan. Tut-
kimus- ja kehitysinvestointien hidas kasvu Euroo-
passa näkyy siten, että Euroopan osuus maailman
korkean teknologian tuotannosta supistuu.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja
ilmastopolitiikan vaikutukset suuria

Ilmastonmuutos, siihen sopeutuminen ja muu-
toksen hidastamiseen tähtäävä politiikka ovat
keskeisiä globaalitalouteen vaikuttavia tekijöitä
tulevina vuosikymmeninä. Ilmaston muutoksen
vaikutukset jakautuvat hyvin epätasaisesti maa-

9

1.30

1.35

1.40

1.45

1.50

1.55

1.60

1.65

1.70

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
0

5

10

15

20

25
T&k per BKT
(maailma, vasen)

Non-OECD osuus
t&k:sta (oikea)

Maailman tutkimus- ja kehitysintensiteetti ja OECD:n ulkopuolisten maiden
osuus 1990–2005. Lähde: ETLA/Maury



pallolla. Suurimpia vaikutukset tulevat olemaan
Aasiassa ja Afrikassa – eteläisellä pallonpuolis-
kolla. Pohjoisella pallonpuoliskolla suorat ta-
loudelliset vaikutukset saattavat olla jopa lievästi
positiivisia mm. satojen kasvun ja energian kulu-
tuksen vähentymisen vuoksi.

Ilmastonmuutos on kuitenkin peruuttamaton ja
uhkana on sen kiihtyminen. Tämän vuoksi maail-
mantaloudessa sekä varaudutaan ilmastonmuu-
tokseen että pyritään rajoittamaan sitä. Tämä vai-
kuttaa lähes kaikkeen taloudelliseen toimintaan
ja luo kannustimia kehittää uutta energia- ja ym-
päristöteknologiaa ja vähentää eri tavoin riippu-
vuutta fossiilisista polttoaineista. Talouskriisin
yhteydessä päätetyt elvytyspaketit sisältävät lä-
hes poikkeuksetta merkittäviä julkisia panos-
tuksia energia- ja ympäristöteknologiaan, erityi-
sen suuria nämä panostukset ovat Yhdysvallois-
sa. Tämä todennäköisesti synnyttää uusia tekno-
logioita ja myöhemmin liiketoimintamahdolli-
suuksia maailmanlaajuisesti. On kuitenkin mer-
killepantavaa, että samanaikaisesti julkisten pa-
nostusten lisääntymisen kanssa, yksityisten pää-
omasijoittajien investoinnit ympäristö- ja ener-
giateknologiaan ovat vähentyneet. Tämä on to-
dennäköisesti tilapäinen ilmiö ja pääomasijoitta-
vat aktivoituvat uudelleen, kun julkisten sijoitus-
ten määrä ja kohdentuminen selviävät täsmälli-
semmin.

EU:n nykyinen ilmastopolitiikka hidastaa talous-
kasvua perinteisillä energiaintensiivisillä aloilla.
Sen vaikutukset Euroopan maihin saattavat tule-
vien 15 vuoden aikana olla merkittäviä, jos poli-
tiikkatavoitteista pidetään kiinni. Samalla muu-
tokset tarjoavat myös uusia mahdollisuuksia.

Megatrendit Suomen
näkökulmasta

Suomen konepaja- ja tieto- ja viestintäteollisuus
ovat viimeisten kymmenen vuoden aikana mer-
kittävästi hyötyneet maailmantalouden muutok-
sista. Suomen vientituotanto on suurelta osin eri-
koistunut investointihyödykkeisiin ja teollisiin
välituotteisiin. Näiden kysyntä on perinteisillä
vientimarkkinoilla kasvanut suhteellisen hitaasti,
mutta kehittyvien talouksien markkinoilla tähän

saakka nopeasti. Maailmanlaajuisesti tarkastel-
len investointiaste (kiinteiden investointien suh-
de kokonaistuotantoon) on kasvanut, kun se
Euroopassa on supistunut. Investointiasteen nou-
su johtui ennen muuta Kiinan investointivetoises-
ta kasvusta: Kiinan investointiaste on ollut run-
saat 40 %, eli kaksinkertainen maailman keskiar-
voon verrattuna ja lähes kolminkertainen Suo-
meen verrattuna. Kiinan kasvuprosessi onkin
muistuttanut monella tavalla Euroopan talous-
kasvua sotien jälkeen.

Suomen viennin kasvu oli vuoteen 2008 saakka
nopeaa, mutta vientimarkkinat kasvoivat vielä-
kin nopeammin. Menetimme markkinaosuuksia
nopean kasvun markkinoilla. Uusien kilpailijoi-
den tulo globaalitalouteen sekä suomalaisten yri-
tysten nopea kansainvälistyminen ovat muutta-
neet suomalaisen vientituotannon markkina-ase-
maa. Teollisuuden osuus Suomen kokonais-
tuotannosta on 2000-luvun aikana pienentynyt,
kun se vielä 1990-luvun lopulla kasvoi. Eräänlai-
nen ”uudelleenteollistumisen” aikakausi, jonka
kuluessa noustiin lamasta ja vahvistettiin osuuk-
sia maailman vientimarkkinoilla, on päättynyt.
Keskeisin talouden ongelma on viennin raju su-
pistuminen. Maailmantalouden lähes kaikkien
maiden ajautuminen kriisin samanaikaisesti on
osoittautunut pienelle avotaloudelle poikkeuk-
sellisen suureksi pulmaksi.

Erityisen suurissa ongelmissa on metsäteolli-
suus, jonka perinteiset markkinat ovat supistu-
massa, tuotteiden hinnat laskussa ja kannattavuus
muuttunut heikoksi. Tuotantokapasiteettia jou-
dutaan purkamaan ja hakemaan kokonaan uusia
tuotteita, mikä tulee viemään aikaa. Saneerauk-
sen ja uusiin innovaatioihin perustuvan kasvu-
strategian yhtäaikainen toteuttaminen on äärim-
mäisen hankalaa.

Tieto- ja viestintäklusteri on hajonnut jalostus-
ketjun maantieteellisen pirstoutumisen seurauk-
sena. Alihankkijat ovat supistaneet tuotantoaan
tai siirtäneet sen matalan kustannustason maihin.
Nokia-vetoinen klusteri on pienentynyt. On kui-
tenkin epäselvää, missä määrin klusterin muut
osat – kuten ohjelmistotuotanto – ovat kompen-
soineet mekaniikkavalmistuksen supistumista.
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Suomi siirtyi 1990-luvulla taloudessaan innovaa-
tio- ja osaamisvetoiseen kasvuun. Investointiaste
(perinteiset kiinteät, aineelliset investoinnit suh-
teessa kokonaistuotantoon) supistui alle OECD-
alueen keskiarvon. Pääomakantaa merkittävästi
kasvattamatta saatiin aikaan nopea talouskasvu.
Pääoman käyttö tehostui merkittävästi. Samalla
kasvoivat aineettomat investoinnit (tutkimus ja
kehitys, koulutus, organisaatioiden kehittämi-
nen, brändien luominen, jne.), jotka ovat nykyisin
jo suurempia kuin aineelliset. Aineettomista in-
vestoinneista tärkeimpiä ovat investoinnit tutki-
mukseen ja tuotekehitykseen. Näiden kasvu on
hidastunut 2000-luvulla, eivätkä ne ole kasvaneet
suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Tutkimus- ja kehitystoiminta Suomessa on voi-
makkaasti keskittynyt. Kymmenen suurimman
yrityksen osuus yrityssektorin kotimaisista tutki-
mus- ja kehitysmenoista on noin 60 %, yksin
Nokian osuus on lähes 50 %. Nokian tutkimus- ja
kehitysmenot kokonaisuudessaan (maailmanlaa-
juisesti) olivat vuonna 2008 noin 6 miljardia eu-
roa. Seuraavaksi suurimman yrityksen (Wärtsilä)
noin 130 milj. euroa eli runsaat 2 % Nokian tutki-
mus- ja kehitysinvestoinneista. Osaamiseen pe-
rustuvan kasvustrategian jatkuminen on melko
harvalukuisen yritysjoukon varassa. 1990-luvun
puolivälin jälkeinen ”menestysparadigma” ei
välttämättä riitä 2010-luvulla.
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Kuluttajat, käyttäjät ja markkinat
Anu Raijas ja Petteri Repo, Kuluttajatutkimuskeskus

Kulutus elämäntapana laajenee kaikkialle. Kuluttajat yksilöllistyvät, mutta
haluavat samalla uudenlaista yhteisöllisyyttä. Uusi kuluttaja haluaa vaikuttaa.

Kulutus elämäntapana

Kansainvälistyminen avaa näkökulmia ja tekee
kuluttajat tietoisiksi, miten asiat voivat olla.
Internet on lyhentänyt välimatkoja ja pienentänyt
maapalloa. Virtuaalivaikuttaminen kiihdyttää
globaalien ajatusten leviämistä. Kyselyyn vas-
tanneet nostivat nämä seikat merkittäviksi teki-
jöiksi siinä, että kuluttaja voi tämän myötä tulla
paremmin tietoiseksi asemastaan, oikeuksistaan,
velvollisuuksistaan ja vaikutusmahdollisuuksis-
taan. Se myös rohkaisee kuluttajaa vaikuttamaan
ja ottamaan kantaa asioihin.

Internet tarjoaa hyvän ympäristön verkottumisel-
le, jonka kautta kuluttajaliikkeen muodot ja vaiku-
tuskeinot muuttuvat. Vastaajat näkivät tämän hy-
vinvoinnin ja terveyden näkökulmasta hyvin yksi-
mielisesti merkityksellisenä seikkana markkinoil-

la ja yhteiskunnassa. Vastaajat esittivät, että kulut-
tajasta tulee merkittävässä määrin aktiivinen tuo-
tetiedon levittäjä muille kuluttajille. Kuluttajat ar-
vioivat tuotteiden ominaisuuksia ja käyttöä sekä
vaihtavat kokemuksia muiden kanssa ja opettavat
toisia kuluttajia. Netistä saatujen tietojen perus-
teella kuluttaja saattaa toisinaan tietää jopa asian-
tuntijaa enemmän palvelusta ja sen vaikutuksista,
mikä tuo hänelle aiempaa paremman neuvottelu-
aseman suhteessa palvelutarjoajaan.

Vastaajat näkivät hyvänä, että kuluttajat voivat
nykyisin aiempaa helpommin muodostaa yh-
teisöjä, joilla pyritään vaikuttamaan yritysten toi-
mintaan ja politiikkaan. Uusi teknologia on tuo-
nut markkinoille globaalit virtuaaliyhteisöt, jois-
sa samoista asioista kiinnostuneet ihmiset ympäri
maapallon voivat vaihtaa kokemuksiaan. Tämän
nähdään asettavan suuria haasteita yrityksille ja
politiikan toimijoille. Siksi yritysten, viranomais-
ten ja päättäjien on tulevaisuudessa kuultava entis-
tä enemmän kuluttajia niillä foorumeilla, joilla he
toimivat. Kuluttajat ovat tulevaisuudessa paljon
muutakin kuin markkinoilla hankittavien tavaroi-
den ja palveluiden käyttäjiä; he toimivat aiempaa
enemmän kansalaisen ja globaalisti jopa maail-
mankansalaisen roolissa. Käsitys kuluttajasta pas-
siivisena tuotanto- ja jakeluprosessin loppupistee-
nä on siis auttamattoman vanhentunut.

Vastaajat näkivät kuluttajan roolin olla mukana
luomassa uusia tuotteita ja niiden käyttötapoja
sekä jakamassa niistä palautetta tuottajille ja
muille kuluttajille. Samoin osallistuminen medi-
an kautta julkiseen keskusteluun kulutuksen ai-
heuttamista ongelmista nousee keskeiseksi vai-
kuttamisen muodoksi. Kuluttajien yksilöllisty-

13

Väitteitä

� Kulutus elämäntapana laajenee kaikkialle.
� Kulutustuotteiden tuotanto ja kuluttajat

erkaantuvat fyysisesti.
� Standardisoidut tuotteet ovat sieluttomia.
� Kuluttajat yksilöllistyvät.
� Kuluttajat haluavat uudenlaista

yhteisöllisyyttä.
� Uusi kuluttaja haluaa vaikuttaa.
� Aasialaiset kuluttajat ottavat ympäristön

huomioon.
� Aineeton kulutus lisää kulutusta

entisestään.
� Julkisen sektorin osuus

palveluntuotannosta vähenee.
� Kotityön sijaan ostetaan palveluita.
� Turismi kiihdyttää kulutusta.



misen ja eriytymisen ajateltiin lisäävän vaikutta-
misen halua ja mahdollisuuksia.

Yksilöllisyys korostuu kaikilla elämänaloilla,
mikä nähtiin hyvinvoinnin ja terveyden näkökul-
masta merkityksellisenä seikkana, vaikka mielipi-
teissä sen suhteen ilmeni suurta vaihtelua. Ihmis-
ten elämänkulut eriytyvät; ei ole vain yhtä tai kah-
ta tapaa elää suomalaista arkea. Koska ihmiset voi-
vat ja uskaltavat nykyisin olla erilaisia, ovat heidän
tarpeensakin erilaisia. Kuluttajia ei voi luokitella
heidän sosiodemografisten ominaisuuksien – siis
sukupuolen, iän, koulutuksen yms. – perusteella.
Ihmiset haluavat tuntea olevansa yksilöitä. Mitä
vanhemmaksi ihminen tulee, sen yksilöllisempiä
valintoja hän uskaltaa tehdä. Siksi väestön ikään-
tyminen luo uudenlaisia kuluttajia.

Nykyinen voimakkaasti eriytynyt ja pirstaloitu-
nut kulutus korostaa yksilöllisiä mieltymyksiä,
jotka voivat olla tietylle ryhmälle yhteisiä. Itse
ryhmiä – erilaisia alakulttuureja, heimoja ja kulu-
tusyhteisöjä – voidaan luonnehtia juuri ryhmien
kiinnostusten ja kulutuskohteiden perusteella.
Syntyy erilaisia mikrokulttuureja eli makujen,
kulutusmieltymysten, harrastusten tai tuote-
merkkien ympärille syntyviä elämäntaparyhmiä.
Näissä kulttuureissa ihmisiä yhdistävät kulutus-
kohteiden ja -käytäntöjen ympärille rakentuvat
merkitykset, symbolit ja tarinat. Vastaajat esitti-
vät, että monikulttuurisuus, maahanmuutto ja
globalisaatio muuttavat asumista, elämäntapaa ja
arvostuksia yhä monimuotoisemmiksi.
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Taulukko 1. Arvioita Hyvinvointi ja terveys -teeman näkökulmasta (180 vas-
tausta). Kursiivilla merkityt väitteet ovat Kulutus elämäntapana -megatrendin
väitteitä. Nelikentästä nähdään, että väitteet hajautuvat niin merkityksen kuin
erimielisyydenkin suhteen. Yksi selitys tälle on varmasti ihmisten yksilöllisty-
minen ja halu vaikuttaa kehitykseen.
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Elämykset ja kokemukset arvossa

Elämyksellisyys ja kokemuksellisuus liittyvät
kiinteästi tämän päivän kulutukseen. On väitetty,
että aineeton – siis palveluiden ja elämyksien –
kulutus syrjäyttäisi tavaroiden kulutuksen. Tämä
nähtiin hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta
hyvin yksimielisesti merkityksellisenä seikkana.
Kuitenkin vaurauden lisääntyessä kaikenlainen
kulutus lisääntyy. Lisäksi immateriaaliseksi ku-
lutukseksi mielletty virtuaalikulutus vaatii erilai-
sia nopeaan tahtiin uusittavia teknisiä laitteita,
jotka usein ovat ongelmajätettä ja niiden uusimi-
nen nähtiin suurena uhkana ympäristölle. Vastaa-
jat esittivät, että laitteiden sijaan pitäisi uusia
mieluummin ohjelmistoja. Ratkaisuna kulutuk-
sen ympäristöongelmiin esitettiin myös, että ym-
päristön kannalta kestävä kulutus muodostuisi
trendiksi ja valtavirraksi, ja että aineettomia kulu-
tusvaihtoehtoja tarjottaisiin markkinoilla enem-
män. Ihmisten ikääntyessä tavaran merkityksen
ajateltiin vähenevän, ja rahaa ajateltiin käytettä-
vän enemmän palveluihin ja elämyksiin.

Palvelumarkkinat elävät suurta murrosta yhteis-
kunnassa. Selvimmin tämä näkyy siinä, että jul-

kisen sektorin tehtäviä siirtyy yksityisten yritys-
ten, kolmannen sektorin ja myös kotitalouksien
suoritettavaksi. Asian merkitys hyvinvoinnin ja
terveyden kannalta tunnustettiin, mutta siitä
esiintyi suurta erimielisyyttä. Suomessa ollaan
ulkoistamassa julkista palvelukenttää ja erityi-
sesti hoivapalveluja. Julkisen sektorin rahat eivät
riitä palveluiden tuottamiseen, eikä se myöskään
kykene houkuttelemaan työvoimaa näitä palve-
luita tuottamaan. Kansalaiset kokevat suurta
huolta tilanteen kehittymisestä, ja näkevät, ettei-
vät he saa maksamilleen verorahoille vastinetta.
Pahimmillaan tämä voi johtaa siihen, että hoiva-
palvelut joudutaan tuottamaan itse. Vastaajien
mielestä tämän vapaaehtoistyön yläraja on jo saa-
vutettu: perheet, joissa aikuiset ovat työssä kodin
ulkopuolella, eivät voi hoitaa vanhuksia.

Julkisen sektorin ajatellaan voivan parhaiten vaa-
lia kokonaisuutta ja kansalaisten yhteisiä etuja.
Julkisen sektorin tulee kuitenkin huolehtia kan-
salaisten tasapuolisesta kohtelusta eli tuoda pal-
velut kaikille tasapuolisesti tarjolle, mutta niitä ei
välttämättä tarvitse tuottaa itse. Perinteisten jul-
kisten palveluiden tuottamiseen tarvitaan uusia
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innovatiivisia tuotantomalleja. Julkisen sektorin
roolin pienenemisen palvelutarjonnassa pelätään
aiheuttavan eriarvoisuutta ihmisten välille.
Varakkailla on mahdollista hankkia itselleen yk-
sityisiä ja yksilöllisiä hoivapalveluita haluamas-
saan laajuudessa, kun taas köyhät jäävät kolman-
nen sektorin resurssien varaan. Tällaisella kehi-
tyksellä on epäsuotuisia vaikutuksia erityisesti
naisten hyvinvoinnille. Iäkkäät naiset joutuvat to-
dennäköisesti yhä enemmän huolehtimaan huo-
nokuntoisista miehistään omatoimisesti kotona.
Eriarvoistumista tulee myös siksi, että pienillä
paikkakunnilla palveluiden saatavuus on entistä
rajoittuneempaa ja isolla paikkakunnilla jonot
julkiseen palveluun kasvavat entisestään.

Koska hoivapalveluiden kysyntä kasvaa tulevai-
suudessa, yksityinen sektori joutuu lisäämään
niiden tarjontaa. Myös kolmannen sektorin jär-
jestöillä, yhteisöillä ja verkostoilla nähdään usein
olevan julkista sektoria parempi kyky tuottaa tie-
tyn erityisryhmän tarpeisiin räätälöityjä palvelui-
ta. Kaupalliset hoivapalvelut ovat kehittymässä,
mutta alan taitotaso ja kilpailu ovat vielä toistai-
seksi puutteelliset.

Myös siirtymää toiseenkin suuntaan tapahtuu:
palkatonta kotityötä on korvattu markkinoilla
tuotetuilla palveluilla. Tämä nähtiin hyvinvoin-
nin ja terveyden näkökulmasta hyvin yksimieli-
sesti merkityksellisenä seikkana, sillä palveluilla
voidaan ostaa itselle terveyttä ja hyvinvointia.
Näin on jo tapahtunut, ja varallisuuden kasvaessa
tämä näyttää jatkuvan. Tästä yhtenä esimerkkinä
on ulkona syömisen yleistyminen kotiruokailun
kustannuksella. Ulkona syöminen ja kahvilassa
käyminen on nykykaupunkilaiselle arkipäivää.
Kun kuluttajat erikoistuvat tekemään sitä, minkä
parhaiten osaavat ja hankkimaan muut palvelut
palveluntarjoajilta, niin palveluiden kysyntä kas-
vaa. Jos vapaa-ajasta on niukkuutta, osan perin-
teisistä kotitöistä voi ostaa palveluina ja siten hel-
pottaa omaa työtakkaansa sekä luoda työtä muil-
le. Kotiin ostettavien palveluiden kysyntää edis-
tää se, että nykyisin on sosiaalisesti hyväksyttyä
ostaa niitä. Tällä kehityksellä on vaikutusta kan-
satalouteen, sillä kotitalouksien omavaraisuuden
väheneminen ja hyödykkeiden ostaminen mark-

kinoilta kasvattaa bruttokansantuotetta. Palvelui-
den ostaminen nähdään positiivisena ilmiönä.
Palveluiden tuottajat ovat usein pieniä ja työvoi-
mavaltaisia yrityksiä, ja niiden menestymisen
edellytyksiin olisi tärkeätä kiinnittää huomiota.
Palveluiden käyttäminen on myös ekologista.
Esimerkiksi suutarit, ompelijat, verhoiluliikkeet,
maalaamot jne. mahdollistavat uuden elämän
monille vanhoille tavaroille.

Mikä on koti?

Kulutus yksilöllistyy varsinkin niiden ihmisten
joukossa, joilla on varaa olla ”erilainen” myön-
teisessä merkityksessä. Älykkäiden järjestelmien
ja ympäristön näkökulmasta tätä pidettiin hyvin
yksimielisesti merkityksellisenä. Nykyään kuu-
luu jollain tavalla poiketa massasta. Aidosti yksi-
löllinen kuluttaja voi tehdä valintoja omien tar-
peidensa ja mieltymystensä, ei sosiaalisen pai-
neen tai kulloisenkin trendin mukaan. Jo nykyään
ja etenkin tulevaisuudessa ihmiset eivät tyydy sii-
hen mitä ylhäältä annetaan. Kuluttajat ovat yhä
vaativampia ja haluavat juuri itselleen sopivia
tuotteita, eikä sitä mitä naapurilla on. Ihmisillä on
yhtäältä varaa ja toisaalta myös mahdollisuuksia
ilmaista entistä enemmän omia tarpeitaan ja per-
soonallisia piirteitään. Verkko edesauttaa yksi-
löllistymistä; jokainen voi vaikuttaa enemmän
itse omiin valintoihinsa, myös globaalisti.

Yksilöllistyminen näkyy kotitalouksien lukumää-
rän kasvuna. Kotitaloudet pienenevät edelleen: jo
nyt kolme neljästä Suomen kotitaloudesta on yh-
den tai kahden hengen yksikköjä. Taloudellinen
riippumattomuus antaa ihmisille mahdollisuuden
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valita perhekoon vapaasti. Yksin asuva ihminen
kuluttaa enemmän, eikä voi hyödyntää skaalaetu-
ja. Esimerkiksi samalla lämpö- ja valomäärällä
voisi asua useampi ihminen samassa paikassa il-
man että se nostaisi kulutusta.

Asuntojen koon kasvu ja teknologisten laitteiden
yleistyminen ovat edesauttaneet kuluttajien yksi-
löllistymiskehitystä. Kotitaloudet eivät siirry
pikkuhiljaa pienemmästä asunnosta suurempaan,
vaan ostavat kerralla itselleen suuren kodin, jossa
kaikille kotitalouden jäsenille ja myös laitteille
on omat tilat. Tämän päivän kodit ovat runsaasti
varusteltuja, ja erityisesti kahden huoltajan lapsi-
perheisiin omaksutaan ensimmäisenä uutta tek-
nologiaa. Tietämysyhteiskunnassa eläminen vaa-
tii laitteita, joilla saa tietoa ja joiden kautta pääsee
osallistumaan.

Kodin laitteet eivät enää kokoa perhettä yhteen
samalla tavalla kuin ennen eikä siksi yhteinen
jääkaappi enää välttämättä määrittele kotitaloutta.
Älykkäiden järjestelmien ja ympäristön näkökul-
masta tätä pidettiin merkityksellisenä, mutta eri-
mielisyys tämän suhteen oli kuitenkin suurta. Tek-
nologiaa hankitaan enenevässä määrin henkilö-
kohtaiseen käyttöön, mikä eittämättä lisää laittei-
den kokonaismäärää. Esimerkkinä henkilökohtai-
sista laitteista voidaan mainita matkapuhelimet,
erilaiset soittimet (mp3, iPod), tietokoneet ja tele-
visiot. Yhteisöllisyys perheessä häviää, kun jokai-
sella perheenjäsenellä on omat yksityiset laitteen-
sa. Perheenjäsenistä kukaan ei tutustu esimerkiksi
perheen aikuisten tai lasten ystäväpiiriin, koska
puhelin on henkilökohtainen. Televisiota ei katso-
ta perheen tai ystävien kanssa yhdessä olohuo-
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neessa, vaan jokainen katsoo omaa ohjelmaansa
omassa huoneessaan, erillään muista.

Tärkeää olisi myös ratkaista, mitä käyttämättö-
mille laitteille on tehty tai mitä niille pitäisi tehdä.
Laitteet eivät liity vain tietotekniikkaan, vaan on
esimerkiksi rikkinäisiä ja käyttämättömiä puutar-
halaitteita, leipäkoneita sekä huonosti toimivia
trendilaitteita ja kodinkoneita. Ylipäätänsä lait-
teiden tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta
tulisi pohtia.

Teknologian kehittyminen on johtanut siihen,
että kuluttajan on koko ajan opiskeltava uutta.
Kuluttajan oletetaan koko ajan osaavan entistä
enemmän esimerkiksi tietokoneohjelmien asen-
tamista ja päivittämistä. Nykyisin on valittavana
monenlaisia tuotteita samaan tarkoitukseen, ja
tästä puhelin on hyvä esimerkki. Ennen kotita-
loudessa tai työpaikalla oli kiinteä puhelin, va-
rustettuna joko näppäimillä tai numeropyörällä.
Nyt puhelimen ominaisuuksia on valittavana sa-
toja. Teknologiaa on selitetty myös ihmisen tar-

peella parantaa omaa suorituskykyään. Haali-
malla laitteet henkilökohtaisiksi ja lähelle omaa
“nahkaa” niistä tulee olennainen osa ihmisen
identiteettiä.

Laitteita uusitaan jo ennen kun ne ovat tulleet
elinkaarensa päähän. MP3-soittimien ja muisti-
tikkujen kehitys osoittaa selkeästi, miten niiden
kapasiteetti kasvaa joka sukupolven myötä hin-
nan pysyessä ennallaan. Uusien ominaisuuksien
himo ajaa uusimaan tuotteita. Tosin myös laittei-
den toiminnallinenkin elinkaari lyhenee koko
ajan. Laitteiden elinkaaren lyhentyminen muo-
din tai kestävyyden ja toiminnallisuuden vuoksi
on ikävää. Varaosia ei ole saatavilla, eikä monia
laitteita voida korjata, vaikka vika olisi pienikin.
Laitteiden  elinkaaren  lyhenemisellä  on  monia
oheisvaikutuksia, selvimmin ympäristöön. Vali-
tettavaa on, että second hand -käytölle ei ole luotu
markkinoita. Romun määrä maailmassa kasvaa
koko ajan, mikä liittyy erittäin paljon ubiikki-
maailmaan.
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Varaa on!

Elintason nousu on teollisuusmaissa syntynyt
työn tuottavuuden kasvusta. Tämä näkyy Suo-
messa siten, että bruttokansantuote on kasvanut
toista sataa vuotta, vaikka ihmisten työpanos on
pysynyt jokseenkin samalla tasolla. Teemme siis
saman verran töitä kuin aiemminkin, mutta tuo-
tamme paljon enemmän.

Tuottavuuden kasvun myötä tuotteiden hinnat
ovat laskeneet suhteessa työpanokseen, mikä se-
littää kulutuksen kasvun ja kulutusyhteiskunnan

kehityksen. Kuluttajilla on yksinkertaisesti varaa
kuluttaa aiempaa enemmän. Työn tuottavuuden
kasvu ei myöskään ole kääntynyt vapaa-ajan li-
sääntymiseksi.

Amerikkalaisen piti vuonna 1970 työskennellä
kaksi viikkoa ansaitakseen rahat pesukoneen os-
tamiseen. 1990-luvun lopulla riitti reilusti alle
viikon työskentely, vaikka pesukone maksoikin
enemmän ja oli toiminnoiltaan monipuolisempi.
Samanlainen kehitys näkyy suomalaisessa kulu-
tuksessa. Vuonna 1975 keskiverron perheauton
hankintaan kului 17 kuukauden palkka, mutta
kolme vuosikymmentä myöhemmin riitti 11 kuu-
kauden palkka.

Tuotteiden suhteellisen halpenemisen ohella
myös kuluttajien saatavilla oleva tuotevalikoima
on kasvanut, joskin samalla yhdenmukaistunut
vuosikymmenien aikana. Lisääntyneiden valin-
tamahdollisuuksien myötä kuluttajien hyvin-
vointi on pääsääntöisesti kasvanut.

Kulutusrakenteessa elintason nousu ja kotitalou-
den rakennemuutos näkyvät siten, että esimer-
kiksi kotiin ostettujen elintarvikkeiden osuus kai-
kista menoista vähenee, ja vapaa-ajan kulutuksen
osuus nousee. Säästyvät rahat voidaan käyttää li-
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sätavaroiden hankinnan ohella palveluihin tai si-
joituksiin.

Pääosin kuluttajat saavat siis tuloilleen enemmän
vastinetta kuin aiemmin. Palvelut tekevät tältä osin
kuitenkin poikkeuksen. Koska niiden tuottamiseen
vaaditaan suuri työpanos, se näkyy niiden hankin-
nan kalleudessa. Siksi naisten hiustenleikkuu oli
1920-luvulla ja elokuvaliput 1930-luvulla Yhdys-
valloissa suhteellisesti ottaen halvempia kuin
1990-luvulla. Suomessakin miesten tukanleikkuu
oli suhteellisesti halvempaa 1970-luvulla kuin nyt.

Kulutus suuntautuu entistä enemmän vapaa-ai-
kaan, vaikka vapaa-ajan määrä ei sinänsä kasva.
Suurin muutos on tapahtunut viestinnän kulutuk-
sen kasvussa. Kuluvalla vuosikymmenellä koti-
talouksissa ovat nopeasti yleistyneet monenlaiset
medialaitteet. Kodeista on kasvamassa teknolo-

gia- ja viestintäkeskuksia. Kyse on kuitenkin
kohtalaisen uudesta ilmiöstä ja jää nähtäväksi,
missä mittakaavassa viestinnän kulutus korvaa
aikaisempaa kulutusta tai lisää sitä. Entistä pa-
remman koulutustason ja lisääntyneen viestinnän
myötä kuluttajilla on entistä paremmat valmiudet
toimia kulutusyhteiskunnassa.

Palvelujen käyttö lisääntyy

Palveluliiketoiminnan ja -innovaatioiden näkö-
kulmasta kuluttajien ja asiantuntijoiden arvioissa
on samaan aikaan sekä vahvoja yhtäläisyyksiä
että eroja (Taulukot 3 ja 4). Selkeimmin esille
nousee kolme väitettä, joita pidetään merkityksil-
tään suurina ja joista on vähän erimielisyyttä.
Nämä koskevat palveluiden ostamista kotityön
sijaan, tarpeiden muuttumista ajassa ja asentei-
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den hidasta muuttumista käytännöiksi. Palve-
luinnovaatioiden näkökulmasta kahden ensim-
mäisen väitteen voidaan katsoa luovan uusia
mahdollisuuksia markkinoille siinä missä vii-
meinen selittää hidasta kehitystä.

Samankaltaiset asiat nousevat esiin myös silloin,
kun etsitään väitteitä, joilla on vähäinen merki-
tys, mutta joihin silti suhtaudutaan erimielisesti.
Tällaiset väitteet koskevat ihmisen monikotisuut-
ta, elintarvikemenojen suhteellista supistumista
ja laitteiden elinkaaren lyhenemistä. On mielen-
kiintoista, että näitä väheksytään, sillä luulisi mo-
nikotisuuden ja elintarvikemenojen supistumisen
luovan edellytyksiä palveluinnovaatioille. Jopa
laitteiden elinkaaren lyhenemisen voisi ajatella
tukevan siirtymistä tavaroista palveluihin.

Järjestelmällisimmät näkemyserot kuluttajien ja
asiantuntijoiden välillä löytyvät niiden väitteiden

välillä, joita asiantuntijat pitävät samanmielisesti
merkityksiltään vähäisinä. Kuluttajat pitävät ni-
mittäin valtaosaa näistä merkityksiltään suurina,
joskin ovat asiasta erimielisiä. Tällaiset väitteet
koskevat vähittäiskaupan tehostumista kuluttajan
kustannuksella, kotitalouksien pienenemistä ja
uusien tarpeiden kulutusta lisäävää vaikutusta.
Suhtautumista palveluliiketoiminnan kehittämi-
seen voi näiltä osin pitää jäsentymättömänä.

Selkeimmät näkemyserot kuluttajien ja asiantun-
tijoiden välillä koskevat vapaa-ajan lisääntymät-
tömyyttä, uudenlaisen yhteisöllisyyden halu-
amista ja palvelujen automatisointia ehtona nii-
den halpenemiselle. Kuluttajat pitävät va-
paa-ajan lisääntymättömyyttä merkityksellisenä
asiana, siinä missä asiantuntijat uudenlaista yh-
teisöllisyyttä ja palvelujen automatisointia. Tältä
osin sanoma on selvä; itsepalvelun osuus ohjaa
palveluinnovaatioiden menestystä.
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Kulutuksen jarrut

Kulutuksen logiikkaan kuuluu itsensä rajoittami-
nen. Ympäristön rajallisuus asettaa ulkoisen ra-
joitteen; kuluttajien asenteet ja ajankäyttö asetta-
vat sisäisiä rajoituksia.

Ympäristövaikutukset ovat saaneet paljon huo-
miota, koska kulutus edellyttää luonnonvarojen
käyttöä, mikä tuottaa päästöjä ja jätettä. Kulutuk-
sen kasvun myötä ympäristö kuormittuu entistä
enemmän. Kulutuksen tavaramaailma on kasva-
va, kulutustottumukset muuttuvat entistä katta-
vimmiksi ja tuotannon globalisoituminen lisää
tavara- ja henkilöliikennettä.

Suomalaisen kulutuksen ympäristövaikutus on
kansainvälisessä vertailussa suuri, vaikka suoma-
laiset kuluttajat kierrättävät ahkerasti. Ympäris-
tökuormitusta lisäävät erityisesti runsas liikku-
minen pitkien välimatkojen takia ja asuntojen
suuri energiankäyttö.

Energian kulutus on kasvanut tasaisesti vuosi-
kymmeniä painottuen ympäristöä kuormittaviin
fossiilisiin tuotantolähteisiin eli öljyyn, kivihii-
leen ja maakaasuun. Vastaavalla tavalla ympäris-
töä kuormittava lihan kulutus on kasvanut tasai-

sesti vuosikymmeniä seuraten elintason globaa-
lia kasvua. Lihan kulutus on lisääntynyt maissa,
joiden ruokavalio on aiemmin ollut kasvispainot-
teinen.

Kulutuksen kasvu ei välttämättä tarkoita vastaa-
vaa ympäristön kuormituksen lisääntymistä, kos-
ka kuluttaa voi myös kestävästi ja immateriaali-
sesti. Kulutuksen kielteisiä ympäristövaikutuksia
voi vähentää kasvattamalla tuotannon ympäristö-
tehokkuutta ja kierrätyksellä. Kulutusta voi myös
yksinkertaisesti vähentää.

Ympäristövaikutusten vähentäminen noudattaa
osin pikemminkin tuotannon ja teknologian ke-
hittämisen kuin kulutuksen logiikkaa. Näin ollen
vastuu kulutuksen ympäristökuormituksesta lan-
keaa kuluttajien ohella tuottajille. Lisäksi toimi-
en vaikutus alkaa viiveellä.

Kuluttajien asenteiden hitaan muuttumisen käy-
tännöiksi katsotaan usein jarruttavan kulutuksen
kehitystä. Siksi asenteiden ollessa myönteisiä-
kin, kuten esimerkiksi ympäristökysymyksissä,
kulutuksen käytännöt muuttuvat hitaasti ympä-
ristömyönteisemmäksi. Tämä johtuu yhtäältä sii-
tä, että kuluttajat asettavat oman välittömän hyö-
dyn kollektiivin tulevan hyödyn edelle. Toisaalta
kulutusta tukeva infrastruktuuri, kuten esimer-
kiksi yhdyskuntarakenne ja liikenne, muuttuu hi-
taasti, mikä sekin hidastaa uusien käytäntöjen
omaksumista. Nykyisten käytäntöjen suosimi-
nen tietenkin korostuu, kun asenteet uutuuksia
kohtaan ovat kielteiset.

Samalla tavalla asenteet ja tarpeet muokkautuvat
sosiaalisesti. Teknologian käytön hyväksyttä-
vyyden kehitys on hyvä esimerkki tarpeiden sosi-
aalisesta muokkaantumisesta. Mitä nykyään pi-
detään tarpeellisena, ei ollut sitä vielä joitakin
vuosikymmeniä tai edes vuosia sitten. Televisios-
ta on tullut keskeinen media ja matkapuhelimesta
välttämättömyys. Nyt näyttää siltä, että me-
diateknologian omaksuminen tapahtuu nopeam-
min kuin aiemmin. Siten jopa viranomaiset jou-
tuvat uudelleenarvioimaan kansalaisten perustar-
peita määritellessään perustoimeentuloa.
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Väitteitä

� Kierrätys ja teknologia ratkaisevat
ympäristöongelmat.

� Uudet kulutustarpeet lisäävät kulutuksen
määrää, koska vanhat tarpeet poistuvat
hitaasti.

� Kuluttaja ei yksin voi ratkaista
ympäristöongelmia.

� Asenteet siirtyvät hitaasti käytännöiksi.
� Tarpeet muuttuvat ajassa.
� Kulutusta on helpointa rajoittaa

sykäyksittäin.
� Kestävä kulutus vähentää ympäristön

kuormitusta.
� Vapaa-aika ei lisäänny.
� Vähittäiskauppa tehostuu kuluttajan

kustannuksella.



Politiikkaa tarvitaan, kun asenteet eivät yksinään
riitä tukemaan toivottua kehitystä riittävän no-
peasti. Ympäristöpolitiikan alalla onnistuneita
esimerkkejä ovat esimerkiksi CFC-aineiden käy-
tön vähentäminen ponnekaasuina, millä on ollut
myönteisiä vaikutuksia ilmakehän otsonikatoon,
ja autoilun päästöjen vähentäminen absoluutti-
sesti ja hiilidioksidinkin osalta suhteessa liiken-
nemääriin. Yhteistä esimerkeille on, että ne ovat
rajoittaneet kulutusta sykäyksittäin ja kohdistu-
neet tiettyihin yksittäisiin asioihin.

Ajankäyttö asettaa rajoituksia kulutukselle, kos-
ka ajankäytön rakenne muuttuu hitaasti. Suomes-
sa aikaa käytettiin vuonna 1999 hyvin samankal-
taisesti kuin kaksi vuosikymmentä aikaisemmin.
Suomalaiset 10-64-vuotiaat käyttävät vuorokau-
dessa keskimäärin vajaat kuusi tuntia vapaa-ai-
kaan, vajaat kolme tuntia kotitöihin ja kaksi tun-
tia ruokailuun. Eniten vapaa-aikaa on nuorilla ja
ikääntyvillä.

Vähittäiskaupan toiminnan tehostaminen on ta-
pahtunut kuluttajien kustannuksella siten, että ai-
kaa ja rahaa menee aikaisempaa enemmän ostos-
ten tekemiseen ja asiointiin. Kun kauppa supistaa
myymäläverkostoaan, pidentää se kuluttajien os-
tosmatkoja, ja pakottaa käyttämään kulkuvälinet-
tä. Samaan aikaan kun kaupan työntekijöiden
työtunnit vähentyvät, kuluttajilla ostosmatkoihin
käytetty aika lisääntyy. Tämä näkyy erityisesti
lapsiperheissä, jotka käyttävät kaksi kertaa niin
paljon aikaa ostosten tekemiseen kuin pari vuosi-
kymmentä aiemmin. Ruokatalouteen kuluu vas-
taavasti saman verran vähemmän aikaa.

Aika on kulutuksen resurssi siinä missä rahakin.
Kun kaupassa käynnille lasketaan hinta, johon
kuuluvat kohtuullinen korvaus ajasta ja matka-
kustannukset, päästään Suomessa yli 10 miljar-
din euron lukemaan. Se on melkoinen kustannus,
joka sekä rajoittaa kulutusta että asettaa haasteita
yhdyskuntarakenteelle ja ympäristölle.
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Pienemmät kotitaloudet ja
yksilöllistyminen muovaavat
rakennettua ympäristöä

Rakennetun ympäristön näkökulmasta merkityk-
sellisimpinä asioina nousevat yksilöllistymistä ja
aikaa koskevat väitteet (Taulukko 5). Edellisistä
kotitalouksien pienenemistä ja kulutuksen yksi-

löllistymistä pidetään merkityksellisinä asioina,
joista on vähän erimielisyyttä. Jälkimmäisistä
nousevat vastaavalla tavalla esille asenteiden hi-
das muuttuminen käytännöiksi, tarpeiden muut-
tuminen ajassa ja uusien tarpeiden kulutusta li-
säävä vaikutus. Rakennetun ympäristön teema
näyttäytyy yksilöllistyvänä ja pitkäjänteisyyttä
edellyttävänä.
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Ympäristökysymyksiä pidetään tärkeinä, mutta
niistä on suuri erimielisyys. Vastaavalla tavalla
pidetään tärkeinä kotia ja yhteisöä. Edelliseen
liittyvät väitteet koskevat monikotisuutta, sekä
kodeissa olevien laitteiden lukumäärä ja elin-
kaarta. Jälkimmäiseen liittyvät väitteet koskevat
kuluttajan halua vaikuttaa ja kuluttajien halua
uudenlaiselle yhteisöllisyydelle. Näin ollen suh-
tautuminen ympäristökysymyksiin on edelleen
jäsentymässä samaten kuin kodin ja yhteisölli-
syyden muutokseen.

Siitä olla samanmielisiä, että palvelujen automa-
tisoinnilla ja aineettomalla kulutuksella on vähäi-
nen merkitys rakennetun ympäristön kannalta.
Etäisyyttä kuluttajista ja hintoja pidetään merki-
tyksiltään vähäisinä kysymyksinä, joskin tästä on
erimielisyyttä. Edelliseen liittyvät väitteet koske-
vat aasialaisten kuluttajien ympäristön huomioon
ottoa ja standardisoitujen tuotteiden sielutto-
muutta. Jälkimmäiseen liittyvät väitteet väheksy-
vät virtuaalikulutuksen kalleutta ja tuotteiden
halpenemisen merkitystä kulutuksen kasvulle.
Näiltä osin tehokkuusajattelu ei ilmeisesti sovi
rakennetun ympäristön teemaan.
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Teknologia ja innovaatiot
ed. Torsti Loikkanen ja Annele Eerola, VTT

Teknillinen ja tieteellinen kehitys tarjoaa ihmis-
kunnalle kiihtyvästi yhä uusia mahdollisuuksia.
Yritysten kilpailukyky ja kansakuntien hyvin-
vointi globaalissa toimintaympäristössä perustu-
vat kykyyn hyödyntää osaamista ja sen perustana
olevaa tieteellisteknillistä kehitystä. Innovaatioi-
den syntyyn, kehitykseen ja koko innovaatiop-
rosessiin vaikuttavat sekä tieteen ja teknologian
työntö (S&T push) että innovaatioihin kohdistuva
markkinakysyntä (market pull).

Tulevaisuuttamme keskeisesti muuttavat tekno-
logiat ovat:
• elämän teknologiat kuten bioteknologia,

genetiikka, lääketiede ja kognitiotieteet
• tietämyksen ja kanssakäymisen teknologiat

kuten tieto- ja viestintäteknologiat ja internet
• elinympäristön teknologiat, kuten energia,

ympäristö ja kuljetus
• tuotannon ja käytön teknologiat, kuten mate-

riaaliteknologia, valmistus ja robotiikka.

Kilpailukykyä ja hyvinvointia tuottavat innovaati-
ot eivät ole vain tieteellisiä ja teknologisia, vaan
tarvitaan myös innovatiivisia liiketoimintakon-
septeja samoin kuin yksilöiden ja organisaatioiden
toimintaan ja käyttäytymiseen liittyviä sosiaalisia
innovaatioita. Kaikkia tieteitä teknologioita ei pie-
nessä avoimessa taloudessa voida eikä tarvitse
tuottaa itse. Verkostoitumalla yhä paremmin glo-
baaliin yhteistyöhön voidaan muualla tuotettuja
tieteen ja teknologian saavutuksia hyödyntää
oman kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin hyväksi.

Elämän teknologiat

Elämän teknologiat, bioteknologia, genetiikka ja
lääketiede kehittyvät voimakkaasti. Kantasolu-
tutkimukselta odotetaan parannuskeinoja muun
muassa syöpiin ja Alzheimerin ja Parkinsonin
tauteihin ja yhä laajempia sovelluksia parin vuo-
sikymmenen sisällä. Tehokkaamman GPS-jär-

jestelmän tukema täsmäviljely (kylvö, lannoitus,
torjunta-aineet, jne.) antaa mahdollisuuksia kes-
tävälle maanviljelylle jo nyt, mutta kasvavasti lä-
hivuosikymmeninä.

Geenimuuntelu tuo osaltaan uusia mahdollisuuksia
elintarvikehaasteiden ratkaisemiselle tulevina vuo-
sikymmeninä. Geeniteknologian laajemman sovel-
tamisen edellytyksenä ja haasteena on sen eettis-
yhteiskunnallinen hyväksyttävyys ja sen mukainen
sääntely ja politiikka. Täsmähoidot ja -lääkitys,
geeniterapiat, telelääketiede, kasvatetut elimet sekä
jopa lasten ominaisuuksiin ennalta vaikuttamista
koskevat valinnat ovat laajenevasti käytössä vuo-
teen 2030 mennessä. Suurten ikäluokkien hoivapal-
velut ovat tärkeä haaste, jossa kuitenkin tukea tul-
laan saamaan mm. älykkäiltä roboteilta.

Tietämyksen ja kanssakäymisen
teknologiat

Tieto- ja kommunikaatioteknologiaan, interne-
tiin, tietokoneisiin ja käsipuhelimiin perustuvan
tieto- teknologian kehitys jatkuu ja nopeutuu.
Optisia tietokoneita, jotka ovat nykyisiä tietoko-
neita 1000-kertaa nopeampia, otetaan käyttöön
noin 10 vuoden kuluessa. Niitä seuraavat bio-
tietokoneet, jotka tallentavat tietoa atomien väli-
siin sidoksiin.

Kehityksen alkuvaiheessa olevia kvanttitietoko-
neita käytetään 15 vuoden kuluttua. Ne suoritta-
vat sekunneissa tehtävän, johon nykytekniikalla
kuluisi miljardeja vuosia. Kehitys tiedonsiirros-
sa, tekoälyssä ja virtuaalimaailman sovelluksissa
on johtamassa siihen, että ihminen on kasvavasti
”on-line”. Tietojenkäsittely on halpaa, entistä
älykkäämpää ja sitä sovelletaan ubiikkiyhteis-
kunnassa kaikkialla.

Viihde, kulutus, opetus ja talouden toiminnot siir-
tyvät internet-ratkaisuihin ja virtuaalisiin ympä-
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ristöihin. Kymmenen vuoden vuodessa voidaan
puhua suurelle seinämonitorille työskennellessä,
ostoksilla tai hoidettaessa erilaisia hallinnollisia
tms. asioita. Biotunnistusta sovelletaan laajassa
mittakaavassa parinkymmenen vuoden sisällä.

Elinympäristön teknologiat

Niukkenevat resurssit pakottavat keskittymään
olennaiseen. Energia- ja ympäristökysymysten
ratkaiseminen kestävällä tavalla on reunaehto in-
himilliselle hyvinvoinnille. Globaalit ympäristö-
ongelmat syvenevät ja ilmastomuutoksen hillintä
on haaste energian tuotannon ja kulutuksen tek-
nologioille.

Kiina ja muut kehitysmaat teollistuvat, minkä ta-
kia energian ja muiden niukkojen resurssien tarve
voi jopa viisinkertaistua ja ilmastomuutokseen
liittyvät ongelmat kaksin- tai kolminkertaistua.
Vaihtoehtoisten energianlähteiden osuuden en-
nakoidaan kasvavan alle 20 prosentista noin 30
prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Energian
tuotannossa mahdollisuuksia antaa suuntautumi-
nen yhä monipuolisemmin uusiutuviin ener-
gialähteisiin (biopolttoaineet, vesivoima, aurin-
ko, tuuli, ilmapumpputekniikka, maalämpö, jne.)
sekä hajautettuihin energiantuotantotekniikoi-
hin. Energian kulutuksessa kestävät ratkaisut voi-
vat perustua kierrätysteknologioihin eli uusiutu-
mattomien raaka-aineiden käytön hallintaan laa-
jamittaisen kierrätyksen avulla.

Liikenteen ja kuljetusten kestäviä energiarat-
kaisuja antavat mm. hybridiautojen kehitys, polt-
tokennotekniikka ja vetyteknologian kehittymi-
nen. Kivihiileen perustuvasta energian tuotanto-
paradigmasta luopuminen on usean vuosikym-
menen haaste. Yksi hiilidioksidipäästöjen vaiku-
tusta helpottava ratkaisu on hiilenpoltosta synty-
vän hiilidioksidin erottaminen, nesteytys ja va-
rastointi maan alle (CCS-teknologia). Kansain-
välisellä ITER-hankkeella tähdätään puhtaaseen
ydinenergiaan, jonka ennakoidaan toteutuvan
kuitenkin vasta 2050 jälkeen.

Puhtaan veden saamiseen liittyvät globaalit haas-
teet ovat kärjistymässä mm. ilmaston lämpene-
misen jouduttamana, jolloin meriveden suolan-

poistotekniikan kehittäminen on yhä tärkeämpi
kysymys. Tämän tekniikan odotetaan toteutuvan
laajemmassa mittakaavassa noin parin kymme-
nen vuoden kuluessa.

Tuotannon ja käytön teknologiat

Materiaali ja valmistusteknologioissa sekä robo-
tiikassa älykkyyden lisääminen kuuluu keskei-
siin kehittämiskohteisiin. Materiaalien älykkyyt-
tä lisätään mm. niiden ominaisuuksien parem-
malla hallinnalla (mm. älymagneetit) ja uuden-
laisten materiaalikomposiittien avulla. Tekstiili-
ja vaateteollisuus ovat tärkeä uusien älykkäiden
ratkaisujen alue ja tässä hyödynnetään sekä äly-
materiaaleja että ICT-pohjaisia ratkaisuja.

Materiaali ja valmistusteknologian ja robotiikan tu-
levaisuuden teknologioita ovat mikroelektroniset
laitteet (MEMS) ja yhä älykkäämmät robotit, joita
tulee laajempaan käyttöön kasvavasti parinkymme-
nen vuoden kuluessa. Asuntotuotannon teknologi-
oissa siirrytään muutaman vuosikymmenen ku-
luessa kohti modulaarisia asuntoratkaisuja, jotka
sallivat joustavammat ja räätälöidymmät muutok-
set ja uudistukset rakennuksissa. Nanoradio on
yksi esimerkki nanoteknologian myötä nousevista
uusista tuotteista. Älykkäämmät anturit mahdollis-
tavat muun muassa tuotantoprosessien yhä tar-
kemman toiminnan. Uudet materiaalit yhdistelmi-
neen mahdollistavat yhä kevyempiä, kierrätettä-
vämpiä, kestävämpiä ja materia- ja energiata-
loudellisempia tuote- ja prosessiratkaisuja, joiden
kehittämistä tuetaan systemaattisilla materiaalien
hallinta- ja elinkaaritarkasteluilla.

Teknologioita yhdistävät
konseptit

Tieteellisen ja teknillisen työn luonne on muuttu-
nut olennaisesti viimeisten vuosikymmenten ku-
luessa. Tieteellinen työ ja perustutkimus ovat
muuttuneet yksittäisten keksijöiden ja keksintö-
jen perinteisistä yksilökeskeisistä malleista laa-
jojen tutkijayhteisöjen yhteistyöhön ja kriittisten
massojen hyödyntämiseen. Avoimen innovaatio-
toiminnan myötä yritysten ja muiden tahojen yh-
teistyö on siirtynyt yhä systeemisempään yksityi-
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siä ja yhteiskunnallisia hyötyjä tuottavaan inno-
vaatiotoimintaan. Tämän on osaltaan mahdollis-
tanut tieteentekijöiden määrän valtava kasvu.
Systemaattiseen innovaatiotoimintaan siirryttä-
essä yhä keskeisemmäksi kilpailutekijäksi ja ra-
joitukseksi muodostuvat käytettävissä olevat tut-
kimusvoimavarat, mikä osaltaan vauhdittaa kan-
sallista ja globaalia tutkimusyhteistyötä. Kyky
hallita, hankkia ja hyödyntää globaalisti tuotettua
teknillistieteellistä tietoa ja osaamista nousee
keskeiseksi haasteeksi.

Tieteen ja teknologioiden nykykehitystä luon-
nehtivat geeneeristen eli laaja-alaisia sovelluksia
omaavien teknologioiden merkityksen kasvu.
Tällaisia ovat esimerkiksi tieto- ja viestintätekno-
logiat yhä monipuolistuvine mahdollisuuksineen
sekä yhä syvemmälle niin orgaanisen kuin epäor-
gaanisten aineiden mikromaailmaan tunkeutuvat
nano-, bio- ja geeniteknologiat. Perinteisen pe-
rustutkimuksen ja teknologisen kehityksen raja-
pinnat ovat paljolti murtumassa. Siinä missä

aiemmin tehtiin uteliaisuussuuntautunutta perus-
tutkimusta, on nykyisin syntyneiden ideoiden ja
keksintöjen omistusoikeus ja hallinta kasvavasti
varmistettava patentoimalla sekä selvitettävä
keksintöjen kaupallisia sovelluksia perustutki-
muksen varhaisissakin vaiheissa.

Paljolti geneeristen teknologioiden välityksellä
perinteiset tieteen ja teknologian alat konvergoi-
tuvat ja integroituvat eli lähentyvät monin erilai-
sin tavoin, täydentävät toisiaan sekä mahdollista-
vat kokonaan uudenlaisten teknillistieteellisten
mahdollisuuksien syntymisen. Teknillinen kehi-
tys on osaltaan itsekin merkittävästi mahdollista-
nut uudenlaisen tieteellisteknillisen kehityksen
vaiheen tuottamalla kasvavasti sellaisia uusia
laitteistoja, menetelmiä ja datahallintaa, joiden
takia perinteiset tieteenalat ovat joutuneet uuden-
laisiin murroksiin ja joissa aiemmat tieteenalat
voivat yhdistyä uusilla tavoilla. Näin on syntynyt
ja syntymässä aivan uusia tieteen-, teknologian-
ja koulutuksenaloja (esim. bioinfomatiikka), jot-
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ka ylittävät ja murtavat perinteisiä tieteenaloja ja
integroivat niitä kokonaan uusilla tavoilla.

Geneeristen teknologioiden läpitunkeva sovelta-
minen yhdessä teknologioiden monisäikeisen
konvergoitumisen kanssa antaa uusia mahdolli-
suuksia eri tieteiden ja teknologioiden rajapin-
noilla syntyville uusille keksinnöille, innovaati-
oille sekä kokonaan uudentyyppisille, aiemmat
teknologiat korvaaville disruptiivisille teknolo-
gioille, jotka voivat tuoda hyvin radikaalejakin
muutoksia koko teknologiseen kehitykseen. Tek-
nologioiden muutosdynamiikka luo jatkuvan
haasteen koulutus- ja tiedeyhteisölle: miten kou-
lutus ja tutkimus kyettäisiin parhaiten organisoi-
maan perinteiset rajat kyseenalaistavia muutos-
tarpeita vastaavasti.

Teknillisen ja tieteellisen kehityksen uusilla kon-
septeilla on merkittäviä implikaatioita niin yri-
tysten innovaatiotoiminnalle kuin innovaatiopo-
litiikalle. Perinteiset teknologiakohtaiset tarkas-
telut eivät enää ole riittäviä. Tulevaisuuden kil-
pailu käydään kasvavasti ennakkoluulottomasta
kyvystä analysoida ja hyödyntää yksittäisten tek-
nologioiden hallinnan lisäksi ja sijasta tieteenalo-
jen yhteisiä ja välisiä, niiden rajapintoihin liitty-
viä ja niitä ylittäviä geneerisiä, disruptiivisia sekä
perinteisiä tieteenaloja konvergoivia luonteen-
piirteitä. Näiltä rajapinnoilta on todennäköisim-
min löydettävissä niin uudet tieteelliset löydök-
set, kokonaiset uudet tieteenalat, kuin kilpailuky-
kyisimmät innovaatiotkin.
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Uusien teknologioiden
ominaisuudet

Uusien teknologioiden kehitystä luonnehtivat älyk-
kyys, langattomuus, liikkuvuus, etäperiaate, inter-
aktiivisuus, saavutettavuus, online, ubiikkisuus, vir-
tuaalisuus, tietointensiivisyys, täsmällisyys, mani-
pulointi sekä kestävyys monessakin mielessä.

Älykkyyttä lisätään tuotteisiin, tuotantojärjestel-
miin, liikennevälineisiin jne. mikrosirujen avul-
la. Materiaalien älykkyyttä lisätään mm. niiden
ominaisuuksien paremmalla hallinnalla (mm.
älymagneetit) ja uudenlaisten materiaalikom-
posiittien avulla. Älykkyys lisääntyy myös teolli-
sissa prosesseissa ja infrastruktuureissa (älykkäät
moottoritiet, lämpö- ja energiahuoltoverkostot).
Kaupan hyllyllä olevien tuotteiden äly- ja tie-
tosisältö on suurempi kuin koskaan ja se kasvaa
jatkuvasti, mikä mahdollistaa uudentyyppisten
yritysten (esim. WIPRO) ja liiketoimintakonsep-
tien syntymisen. Yhä paremmin toimiva ja laa-
ja-alaisempi langattomuus koskee kaikentyyppi-
siä viestintämuotoja. Ne kehittyvät yhä etäpoh-
jaisemmaksi ja interaktiivisemmaksi helpottaen
on-line yhteydenpitoa, valvontaa ja uudentyyppi-
siä etätoimia (telelääketiede).

Henkilökohtaisten etäyhteyksien ohella tuotanto-
järjestelmien älykäs etäohjaus, -huolto ja -valvonta
tehostuvat. RFID- tyyppiset tekniikat helpottavat
tavaroiden seurantaa ja valvontaa kuljetuksissa,
kaupoissa, tulleissa, jne. Jatkuvasti kehittyvä inter-
aktiivinen kommunikaatio- ja mediatekniikka mah-
dollistaa viihde-elämyksiä ja kokemuksia, mutta
uusia medioita voidaan hyödyntää myös opetukses-
sa. Täsmäperiaate toteutuu mm. terveydenhuollos-
sa ja lääkityksessä, mutta myös asiakkaiden tarpei-
den mukaan yhä räätälöidymmissä tuotteissa. Yhä
parempi kasvi-, eläin- ja ihmisgeenien tuntemus an-
taa yhä suuremmat muuntelumahdollisuudet mm.
elintarvike- ja terveydenhuollossa. Uusien materi-
aalien kehittämisen kriteereinä korostuvat keveys,
kierrätettävyys, kestävyys, taloudellisuus ja keh-
dosta hautaan -elinkaariajattelu.

Kuten yllä kuvatut piirteet osoittavat, uusien tek-
nologioiden soveltamiseen liittyy varsin monita-
hoisia vaikutuksia niin yksilöiden, yritysten kuin
koko yhteiskunnan ja elinympäristömme osalta.
Vaikutukset ovat taloudellisia, sosiaalisia sekä
paljolti eettisiäkin, ja niiden tuntemus ja moni-
puolinen arviointi ovat tärkeä osa ennakoivaa in-
novaatiotoimintaa elinkeinoelämässä ja yhteis-
kunnan innovaatiopolitiikassa ja muissa teknolo-
gioiden soveltamiseen vaikuttavissa toimissa.

31

P A D

1. Kondratieff

steam engine
cotton

railway
steel

electrical engineering
chemistry

petrochemicals
automobiles

information
technology

2. Kondratieff

1850 1900 1950 19901800

3. Kondratieff 4. Kondratieff 5. Kondratieff

E

Kondratieff cycles

P: prosperity
R: recession
D: depression
E: improvement

Teknologisen kehityksen pitkät aallot. Pitkät aallot kuvaavat tieteellisteknologisten kumouk-
sen ja muutoksen syvällisiä vaikutuksia yhteiskunnan perusrakenteisiin ja infrastruktuuriin,
kuten energia-, asumis-, liikenne- ja tietoliikenne- ja yhdyskuntainfrastruktuuriiin, tuotantoon,
teollisuuteen, kauppaan, kaupungistumiseen ja ammatti- ja koulutusrakenteisiin.
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Yhteenveto

Teemojen trendit ja kansalliset metatrendit
Eija Ahola, Tekes sekä Teppo Nieminen ja Harri Ruohomäki, Fountain Park

Hankkeessa tuotettiin ja arvioitiin maailmanta-
louden, kulutuksen ja teknologian näkökulmista
tuotettuja trendejä ja väittämiä kahdeksan inno-
vaatiopotentiaaliltaan merkittävän teeman kan-
nalta. Teemat ovat samoja, jotka Tekes on valin-
nut sisällöllisiksi painopistealueikseen.

Arvioinnissa hyödynnettiin Fountain Parkin
heikkojen signaalien verkkotyökalua, jonka tu-
loksena trendejä kuvaavat väitteet ryhmittyvät
arviointien jälkeen neljään ryhmään toisaalta ar-
vioidun keskimääräisen tärkeyden ja toisaalta ar-
viointien yksimielisyyden eli hajonnan mukaan.

Hanke ei toteuttanut puhdasoppisesti heikkojen
signaalien ideaa, joka varsinaisesti perustuu uusi-
en ja arvaamattomien signaalien ja havaintojen
keräämiseen. Tässähän lähtökohtana olivat suu-
ren linjan ja vakiintuneen yhteisen näkemyksen
mukaiset ja eri tavoin aiemmin jo julkistetut me-
gatrendit. Megatrendi on jo tunnistettu ja monesti

jo toteutumassa oleva kehityssuunta, vaikka
kaikki megatrendit eivät toteudukaan ainakaan
sellaisina kuin nyt uskomme. Teemakohtainen
arviointi nostaa kuitenkin esiin alan oman näke-
myksen tärkeimmistä alan tulevaisuuteen vaikut-
tavista tekijöistä. Arvioimme, että heikkojen sig-
naalien kenttään osuvat väitteet ja trendit kuvaa-
vat tekijöitä, joilla saattaa olla merkittävä vaiku-
tus kyseisen alan merkittävään uudistumiseen.

Liitteenä oleviin kuviin on koottu kunkin Tekesin
sisällöllisen painopisteen eli teeman väitteiden
nelikentät. Kaikkien teemojen näkökulmasta
merkittävimpiä ovat energian ja ympäristön ky-
symykset sekä kulutuksen ja kuluttajien trendit.
Suuren erimielisyyden ja vähäisen merkittävyy-
den kentässä on paljon teknologian kehitykseen
liittyviä asioita. Onko niin, että tulevaisuudessa
kilpaillaan entistä enemmän resursseista ja mark-
kinoista, sen sijaan teknologia ei ole enää niuk-
kuustekijä vaan muutoksen mahdollistaja?
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Korkea relevanssi

Nousevat signaalit
Korkea relevanssi,
suuri hajonta.
Erimielisyyttä, mutta
pitäisi olla agendalla.

Heikot signaalit
Keskimääräinen
relevanssi alhainen,
mutta hajonta suuri.
Osa vastaajista kokee
nämä asiat erittäin tärkeiksi

Vahvat signaalit
Korkea relevanssi,
Pieni hajonta.
Konsensusnäkemys
ja vallitseva mielenmalli

Ei merkitystä
Matala relevanssi,
Pieni hajonta.
Kaikkien mielestä
vähäpäätöisiä asioita

Relevanssien hajonta
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Kuluttajan kasvava merkitys päätöksentekijänä
sekä elämyksellisyyden nousu keskeisenä kulu-
tuksen suuntaajana nousivat tärkeiksi megatren-
deiksi hyvinvoinnin ja terveyden, rakennetun
ympäristön ja palveluiden kehittämisen teemois-
sa. Puhtaan energian, niukkaresurssisuuden, ra-
kennetun sekä älykkään ympäristön teemoissa
taas kulutuksen määrällinen kasvu nousi keskei-
seksi trendiksi.

Kaikkien tietämysyhteiskunnan, vuorovaikuttei-
sen viestinnän ja jossain määrin myös älykkäiden

ympäristöjen teemoissa merkittävimpiä trendejä
ovat kuluttajien yksilöllinen yhteisöllisyys, ener-
gia uutena kasvualana sekä yritysten ja työpaik-
kojen kiihtyvä synty ja kuolema globaalina il-
miönä.

Teemakohtaisten merkittävimpien trendien arvi-
ointi nostaa esiin keskeisiä, kaikille teema-alueil-
le yhteisiä, eli siis Suomen kannalta keskeisiä
meta-megatrendejä. Nämä ovat siis trendejä tai
väittämiä jotka nousivat tärkeimpien joukkoon
kaikilla kahdeksalla painopistealueella.
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Energian hinnan nousu
tuo vaihtoehtoiset
energiateknologiat

Fossiilisiin polttoaineisiin perustuvalle energialle on kehitetty teknologisia vaihtoehtoja
pitkään. Energian hinnannousu on johtanut siihen, että nämä aiemmin heikosti
kannattaneet energiantuotantomuodot kasvavat nopeasti. Esimerkiksi tuulivoimala-
teknologian tuotanto on yksi nopeimmin kasvavia toimialoja.

Kestävä kulutus vähentää
ympäristön kuormitusta

Kulutuksen kielteisiä ympäristövaikutuksia voi vähentää kasvattamalla tuotannon
ympäristötehokkuutta ja kierrättämällä. Kulutusta voi myös yksinkertaisesti vähentää.

Langaton teknologia mahdollistaa
ajasta ja paikasta riippumattoman
kanssakäymisen

Langattomat nopeat laajakaistat mahdollistavat kaikenlaisen liikkuvan tiedonvälityksen
(puhelimet, tietokoneet, internet, viestintä…), jonka seurauksena esimerkiksi ajan ja
paikan merkitys vuorovaikutuksessa muuttuu.  (24/7/365-ilmiö)

Uusiutuvia energialähteitä
hyödyntävien teknologioiden
käyttö lisääntyy

Aurinkoenergian, biopolttoaineiden ym. uusien energialähteiden innovaatio-
mahdollisuuksien tuntemus on vasta alussa ja mahdollisuudet valtavat.

Uusi kuluttaja haluaa vaikuttaa Internetissä tapahtuvan verkottumisen kautta kuluttajaliikkeen muodot ja vaikutus-
keinot muuttuvat. Kuluttajasta tulee merkittävässä määrin aktiivinen tuotetiedon levit-
täjä muille kuluttajille. Tällainen virtuaalivaikuttaminen kiihdyttää globaalien ajatusten
leviämistä.

Taulukko 1. Suomen kannalta 15 merkittävimmiksi valikoitunutta trendiä.

VALLITSEVA MIELEN MALLI
Tärkeimmät trendit:

Energia ja ympäristö:
resurssien riittävyys suuri huolen aihe

Kulutus ja kuluttajat:
kasvava merkitys ja valta

UUDISTUMISEN AJURIT
Tärkeimmät trendit:

Teknologia mahdollistajana:
kaiken ytimessä, usein

näkymättömissä

Kaikkien teemojen yhteiset vallitsevan mielen mallin
trendit sekä uudistumisen ajurit.
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Resurssit niukkenevat ja on pakko
keskittyä olennaiseen

Resurssien niukkuus koskee toimintaympäristöä, tuotantoa, kulutusta ja rakennettua
ympäristöä laajasti (ravinto, toimivat yhdyskunnat, liikenteen haittojen minimointi,
kestävä kehitys). Tämä tulee muuttamaan innovaatioiden luonnetta.

Asenteet siirtyvät hitaasti
käytännöiksi

Asenteista on pitkä matka käytäntöihin, koska kuluttajat asettavat oman välittömän
hyödyn kollektiivin tulevan hyödyn edelle. Lisäksi kulutusta tukeva infrastruktuuri,
kuten esimerkiksi yhdyskuntarakenne ja liikenne, muuttuu hitaasti, mikä sekin
hidastaa uusien käytäntöjen omaksumista.

Kuluttaja ei yksin voi ratkaista
ympäristöongelmia

Kulutuksen ympäristövaikutuksia kannattaa monilta osin vähentää pikemminkin
tuotantotapojen ja uuden teknologian käytön kuin kulutuksen kautta.

Syntyy globaalisti toimivia
erikoisosaamisen paikallisia
keskittymiä

Syntyy globaaleita erikoisosaamisen keskittymiä isossa mittakaavassa yllättäviinkin
paikkoihin ja yllättäville aloille. Erikoistuminen etenee tehtävätasolle. Taloudellinen
kannattavuus sanelee mitä missäkin tehdään ja mittakaavaedut tulevat merkittäviksi
globaalissa verkostossa. Samalla palvelujen saatavuus paranee. Esimerkkinä
rtg-kuvien etätulkintaan keskittynyt alue Intiassa, joka toimii 24/7 periaatteella.

Kulutus yksilöllistyy Asuntojen koon kasvu ja teknologisten laitteiden yleistyminen on edesauttanut kuluttajien
yksilöllistymiskehityksen etenemistä. Teknologiaa hankitaan enenevässä määrin
henkilökohtaiseen käyttöön.

Uudet nopean kasvun alat:
Energia- ja ympäristö-
teknologia

Uusiksi nopean kasvun toimialoiksi ovat tulleet energia- jaympäristöteknologioita
tuottavat alat. Energiaa säästävien ja käyttöä tehostavien tuotteiden ja palveluiden
kysyntä ylittää tarjonnan. Odotettavissa on samanlainen pörssikupla kuin IT-kupla oli
aikanaan. Pienessä mittakaavassa tämä on jo toteutunut Yhdysvalloissa.

Tarpeet muuttuvat ajassa Asenteet ja tarpeet muokkautuvat sosiaalisesti. Teknologian käytön hyväksyttävyyden
kehitys on hyvä esimerkki tarpeiden sosiaalisesta muokkaantumisesta. Mitä nykyään
pidetään tarpeellisena, ei ollut sitä vielä joitakin vuosikymmeniä tai edes vuosia sitten.
Televisiosta on tullut keskeinen media ja matkapuhelimesta välttämättömyys.

Energian hinnan nousu johtaa
kulutuksen sääntelyyn

Teknologia ja markkinat eivät välttämättä ratkaise energian kysynnän ja tarjonnan
epätasapainoa siedettävän pituisella aikavälillä. Saatetaan joutua tilanteeseen, jossa
kulutusta säännellään yhä uusin keinoin. Nämä voivat olla määrällisiä rajoituksia
esimerkiksi yksityisautoilulle ja asumisen energiankäytölle tai verokeinoja, joilla
valikoidusti pyritään vaikuttamaan kulutukseen.

Laitteiden lukumäärä kodeissa
kasvaa

Kodin laitteet eivät enää kokoa perhettä yhteen samalla tavalla kuin ennen eikä
yhteinen jääkaappi ole enää määrite kotitaloudelle. Esimerkkinä henkilökohtaisista
laitteista voidaan mainita matkapuhelimet, erilaiset soittimet (mp3, iPod), tietokoneet
ja televisiot.

Vapaa-aikaan käytetään enemmän
rahaa

Elintason nousun myötä vapaa-ajan kulutuksen osuus kotitalouden menoista on
kasvanut vaikka vapaa-ajan määrä ei ole kasvanut.

Tavaroiden kulutuksesta
siirrytään asteittain palveluihin
ja elämyksiin

Elintason nousun myötä lisätavaroiden hankinnan ohella aletaan käyttää palveluja ja
hankkia elämyksiä entistä enemmän.

Työpaikkoja ja tuotannonaloja
syntyy ja katoaa entistä
nopeammin

Esimerkiksi elektroniikan sopimusvalmistuksen kasvukausi kesti vajaan
vuosikymmenen. Kokonaiset tuotannonalat voivat kadota muutamassa vuodessa
maasta, mutta samaan aikaan nousee uusia toimialoja joiden työvoima- ja muihin
resurssitarpeisiin pitäisi pystyä vastaamaan.

...Taulukko 1. jatkuu
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Kuusi näkyvää muutosta

Koko aineistoa tulkiten nousee esiin kuusi koko-
avaa tai kyseenalaistavaa tai trendiä, jotka mer-
kitsevät kasvavaa innovaatioiden kysyntää.

1. Shoppailutapojen ja -tottumusten
uusjako
On arvioitu, että ostoksilla käynnin kustan-
nukset kansantalouden tasolla ovat Suomessa
jo 10 miljardin euron luokkaa. Kestävän kulu-
tuksen arvojen nousu aiheuttaa paineita sekä
pienentää näitä kustannuksia että jakaa kus-
tannuksia toisin. Ratkaisuja odotetaan tekno-
logialta ja logistiikkajärjestelmiltä. Globa-
lisaation nopean etenemisen on arvioitu osal-
taan perustuvan yksikkökohtaisten kuljetus-
kustannusten romahtamiseen, jolloin tavaran
kuljetus globaalisti ei oikeastaan enää maksa
paljon, jos logistiikan kaikkia ympäristökus-
tannuksia ei sisällytetä hintaan. Toisaalta
tämä trendi on riippuvainen myös energian
hinnasta ja kulutuksesta jatkossa.

2. Niukkuus innovaatioajurina
Kestävän kehityksen mukainen elämäntapa
on yleistymässä, kulutusta ja haaskaamista
vastustavia ratkaisuja kaivataan. Ei ole kysy-
mys siitä, ettei olisi varaa noudattaa myös re-
sursseja ja ympäristöä kuluttavaa elämänta-
paa, vaan arvot muuttuvat. Tähän liittyy myös
palveluiden kuluttamisen kasvu materiaali-
sen kuluttamisen sijaan. Eettinen kuluttami-
nen, yhteinen huoli maapallostamme motivoi
niukkuuteen. Toteutuakseen tämä kulutusta-
pa vaatii uudenlaisia niukkuuteen ja säästä-
väisyyteen pohjautuvia innovaatioita, joiden
toteuttamisessa myös teknologialla on mer-
kittävä rooli.

3. Vapaa-ajan kulutus on kulutusmuutosten
edelläkävijä
Merkittävä trendi on, että arvojen ja asentei-
den muutokset näkyvät, mutta muuttuvat hi-
taasti käytännöksi. Kuluttajan voi katsoa elä-
vän kolmea elämää: työelämää, arkea ja va-
paa-aikaa. Työelämässä kuluttaja tai kansa-
lainen varsin harvoin voi toteuttaa omia arvo-

muutoksiaan. Arkielämään liittyy myös pal-
jon ratkaisuja ja pakkoja, jolloin esimerkiksi
asuinympäristön tai kiireen tai jonkin muun
syyn takia vapaus valita omien arvojensa
mukaisesti on usein vähäistä. Sen sijaan ku-
luttajien mahdollisuudet valita omien arvo-
jensa mukaisia ratkaisuja vapaa-aikaan liit-
tyvissä asioissa ovat lähes rajattomat. Vapaa-
ajan määrä kasvaa ja vapaa-ajan merkitys
muun muassa rahankäytön kohteena kasvaa.
Kaikki viittaa siihen, että arvomuutokset
realisoituvat ensimmäisenä vapaa-aikaan
liittyvänä kulutuksena, josta opittu käytäntö
voi levitä myös arkeen ja työelämään. Yri-
tysten ja organisaatioiden käyttäytymistä
määrittävät pitkälti säädökset, markkinat ja
kulttuuri.

4. Uudenlainen kuluttajaliike muokkaa
globaaleja innovaatioita
Resurssien niukkuus johtaa uusien ja uusiu-
tuvien energiamuotojen hakemiseen, sa-
moin markkinoiden muutos hintapaineiden
ja ekologisuuspaineiden seurauksena. Uusi
kuluttajaliike voisi muuttaa aidon markki-
namekanismin kautta energia- ja ympäristö-
kehitystä kestävään suuntaan, kehitys ei no-
jaa vain julkisen vallan säätelyyn. Verkostoi-
tuvat, tietoiset ja tiedostavat kuluttajat sekä
heidän valintojaan ja päätöksentekoaan tu-
keva tietoinfrastruktuuri muodostavat tämän
uuden markkinamekanismiin pohjautuvan
uuden kuluttajaliikkeen ytimen, ei niinkään
järjestäytyminen ja julistaminen. Energia- ja
ympäristöalat johtavat kehitystä, mutta toi-
mintatapa leviää muillekin elämänaloille ja
on luonteeltaan jo syntyessään globaalia.

5. Osaaminen on taloudellisen
toiminnan ydin
Elinkeinoelämän uudistuminen kiihtyy, toi-
mintoja, aloja, yrityksiä ja työpaikkoja syntyy
ja kuolee. Muutos on jatkuvaa ja ehkä jopa
nopeutuvaa. Näissä oloissa menestyksen
konsepti liittyy osaamiseen ja osaamisen riit-
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tävään keskittämiseen. Uudistuminen edel-
lyttää innovaatioita, ja tästä seuraa että glo-
baali talous muuttuu innovaatiotaloudeksi.
Innovaatioita sinänsä syntyy kaikkialla, ne
ovat lähtökohtaisesti globaaleja, mutta niiden
kehittäminen vaatii lujaa osaamista myös tu-
levaisuudessa, kuten nytkin. Tämän seurauk-
sena osaaminen tulee entistä selkeämmin ole-
maan taloudellisenkin toiminnan ydin. Kil-
pailu osaamisesta johtaa keskittymiseen ja
valintoihin.

6. Teknologian epäjatkuvuudet ja
uudet teknologiaparadigmat
Kulutuksen ja arvomaailman muutokset johta-
vat teknologian tarpeen jatkuvaan kasvuun.
Samaan aikaan on nähtävissä varsin ristiriitai-
sia kehityssuuntia. Kulutuksen uskotaan mää-
rällisesti kasvavan samaan aikaan kun niuk-
kuus elämäntapana ja arvona nousee. Tähän
ristiriitaan liittyy kasvava kysyntä teknologial-
le. Bioteknologia ja nanoteknologia ovat edel-
leen ne keskeiset teknologiaparadigmat, jotka
voivat ratkaista tämän ristiriidan.
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Suuri merkitys, vähäinen erimielisyys

1. Kestävä kulutus vähentää ympäristön kuormitusta.
2. Suomi joutuu kilpailemaan kovemmin yritysten

tutkimus- ja kehitysinvestoinneista
3. Työpaikkoja ja tuotannonaloja syntyy ja katoaa

entistä nopeammin
4. Uusi kuluttaja haluaa vaikuttaa.
5. Energian hinnan nousu johtaa kulutuksen

sääntelyyn

Suuri merkitys, suuri erimielisyys

1. Uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien
teknologioiden käyttö lisääntyy

2. Teknologiat tukevat vanhusten omatoimista
selviytymistä

3. Kuluttaja ei yksin voi ratkaista ympäristöongelmia.
4. Raaka-aineiden ja ruuan hinnan nousu jatkuu
5. Meriveden suolanpoistoteknologia ratkaisee

globaalia vesiongelmaa

Vähäinen merkitys, suuri erimielisyys

1. Ydinfuusioteknologia ratkaisee maailman
energiakysymyksen

2. Kulutus elämäntapana laajenee kaikkialle.
3. Aivo-tietokone -käyttöliittymä lisää ajatuksen

voimalla tapahtuvaa säätelyä
4. Virtuaalimaailma korvaa todellisuutta
5. Kulutustuotteiden tuotanto ja kuluttajat

erkaantuvat fyysisesti.

Vähäinen merkitys, vähäinen erimielisyys

1. Virtuaalikulutus on kallista.
2. Palvelut halpenevat vain automatisoinnin kautta.
3. Kulutus kasvaa, koska tuotteet halpenevat.
4. Ihmisellä on monta kotia.
5. Uudet kulutustarpeet lisäävät kulutuksen määrää,

koska vanhat tarpeet poistuvat hitaasti.

Hyvinvointi ja terveys -teema

Liite 1 Teemakohtaiset nelikenttäkuvat

Suuri merkitys, vähäinen erimielisyys

1. Energian hinnan nousu tuo vaihtoehtoiset
energiateknologiat

2. Syntyy globaalisti toimivia erikoisosaamisen
paikallisia keskittymiä

3. Työpaikkoja ja tuotannonaloja syntyy ja katoaa
entistä nopeammin

4. Kulutus yksilöllistyy
5. Kehittyvien maiden ympäristöongelmat

rajoittavat kasvua

Suuri merkitys, suuri erimielisyys

1. Kuluttaja ei yksin voi ratkaista ympäristöongelmia
2. Uusi kuluttaja haluaa vaikuttaa
3. Kuluttajat haluavat uudenlaista yhteisöllisyyttä
4. Laitteiden lukumäärä kodeissa kasvaa
5. Brandin ja verkostojen hallinta on edelleen

kehittyneiden maiden mahdollisuus

Vähäinen merkitys, suuri erimielisyys

1. Palaamme takaisin paikallisiin tuotantojärjestelmiin
2. Standardisoidut tuotteet ovat sieluttomia
3. Ihmisellä on monta kotia
4. Virtuaalikulutus on kallista
5. Aasialaiset kuluttajat ottavat ympäristön huomioon

Vähäinen merkitys, vähäinen erimielisyys

1. Nanoteknologia ja uudet materiaaliteknologiat ovat
tie kestävään liikenteeseen

2. Vähittäiskauppa tehostuu kuluttajan kustannuksella
3. Bakteeriakku tyydyttää pienimuotoisen energian

tarpeen
4. Turismi kiihdyttää kulutusta
5. Aivo-tietokone -käyttöliittymä lisää ajatuksen

voimalla tapahtuvaa säätelyä

Kaikkien tietämysyhteiskunta -teema
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Suuri merkitys, vähäinen erimielisyys

1. Uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien
teknologioiden käyttö lisääntyy

2. Resurssit niukkenevat ja on pakko keskittyä
olennaiseen

3. Kestävä kulutus vähentää ympäristön kuormitusta
4. Kehittyvien maiden ympäristöongelmat rajoittavat

kasvua
5. Turismi kiihdyttää kulutusta

Suuri merkitys, suuri erimielisyys

1. Aasialaiset kuluttajat ottavat ympäristön huomioon
2. Raaka-aineiden ja ruuan hinnan nousu jatkuu
3. Laitteiden elinkaari lyhenee
4. Älytalo valvoo ja ohjaa toimintojaan
5. Kulutus elämäntapana laajenee kaikkialle

Vähäinen merkitys, suuri erimielisyys

1. Puheentunnistuksesta keskeinen käyttöliittymä
2. Virtuaalimaailma korvaa todellisuutta
3. Ubiikkiteknologiat tulevat käyttöön
4. Teknologiat tukevat vanhusten omatoimista

selviytymistä
5. Ubiikkimaailma yksiviivaistaa ja kaventaa

tietoisuutta ympäristöstä

Vähäinen merkitys, vähäinen erimielisyys

1. Palvelut halpenevat vain automatisoinnin kautta
2. Julkisen sektorin osuus palveluntuotannosta vähenee
3. T&k keskittyy suuriin yrityksiin
4. Elintarvikkeiden osuus kulutusmenoista supistuu
5. Vähenevän työvoiman vuoksi investointeja tehdään

enemmän ulkomaille

Puhdas energia -teema

Suuri merkitys, vähäinen erimielisyys

1. Kestävä kulutus vähentää ympäristön kuormitusta
2. Uudet kulutustarpeet lisäävät kulutuksen määrää,

koska vanhat tarpeet poistuvat hitaasti
3. Kotitaloudet pienenevät
4. Asenteet siirtyvät hitaasti käytännöiksi
5. Energian hinnan nousu tuo vaihtoehtoiset

energiateknologiat

Suuri merkitys, suuri erimielisyys

1. Logistiikan kokonaiskustannukset osataan laskea
täysimääräisesti

2. Työpaikkoja ja tuotannonaloja syntyy ja katoaa
entistä nopeammin

3. Pienten maiden joustavuus antaa mahdollisuuksia
4. Uudet nopean kasvun alat: Energia- ja

ympäristöteknologia
5. Kulutus elämäntapana laajenee kaikkialle

Vähäinen merkitys, suuri erimielisyys

1. Ubiikkimaailma yksiviivaistaa ja kaventaa
tietoisuutta ympäristöstä

2. Virtuaalimaailma korvaa todellisuutta
3. Universaali kääntäjä mahdollistaa nopean

globaalin kommunikoinnin
4. Implantit korvaavat puutteita ja parantavat

suorituskykyä
5. Aivo-tietokone -käyttöliittymä lisää ajatuksen

voimalla tapahtuvaa säätelyä

Vähäinen merkitys, vähäinen erimielisyys

1. Virtuaalikulutus on kallista
2. Julkisen sektorin osuus palveluntuotannosta vähenee
3. Standardisoidut tuotteet ovat sieluttomia
4. Kuluttajat yksilöllistyvät
5. Turismi kiihdyttää kulutusta

Niukkaresurssiset ratkaisut -teema
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Suuri merkitys, vähäinen erimielisyys

1. Etäteknologiat uudistavat työelämän ja tuotannon
2. Kotitaloudet pienenevät
3. Vapaa-aikaan käytetään enemmän rahaa
4. Kulutus yksilöllistyy
5. Asenteet siirtyvät hitaasti käytännöiksi

Suuri merkitys, suuri erimielisyys

1. Resurssit niukkenevat ja on pakko keskittyä
olennaiseen

2. Standardoidut, modulaariset ja personoidut tuotteet
yleistyvät

3. Uusilla sensori- ja monitorointi- teknologioilla
seurataan jatkuvasti ympäristön ja ihmisen toimintaa

4. Energian hinnan nousu johtaa kulutuksen sääntelyyn
5. Teknologiat tukevat vanhusten omatoimista

selviytymistä

Vähäinen merkitys, suuri erimielisyys

1. Geeniteknologia vauhdittaa perimän muuntelua
2. Puheentunnistuksesta keskeinen käyttöliittymä
3. Nanoteknologia saattaa aiheuttaa riskejä

elinympäristölle
4. Audiovisuaalinen teknologia korvaa luetun

oppimisessa
5. Ydinfuusioteknologia ratkaisee maailman

energiakysymyksen

Vähäinen merkitys, vähäinen erimielisyys

1. Nanomateriaalit mullistavat teollisen valmistuksen
2. Palvelut halpenevat vain automatisoinnin kautta
3. Implantit korvaavat puutteita ja parantavat

suorituskykyä
4. Virtuaalikulutus on kallista
5. Kulutus kasvaa, koska tuotteet halpenevat

Rakennettu ympäristö -teema

Suuri merkitys, vähäinen erimielisyys

1. Langaton teknologia mahdollistaa ajasta ja
paikasta riippumattoman kanssakäymisen

2. Energian hinnan nousu tuo vaihtoehtoiset
energiateknologiat

3. Syntyy globaalisti toimivia erikoisosaamisen
paikallisia keskittymiä

4. Uudet nopean kasvun alat: Energia- ja
ympäristöteknologia

5. Kulutus yksilöllistyy

Suuri merkitys, suuri erimielisyys

1. Materiaalien älykkyys lisääntyy
2. Uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien

teknologioiden käyttö lisääntyy
3. Ubiikkiteknologiat tulevat käyttöön
4. Teknologiat tukevat vanhusten omatoimista

selviytymistä
5. Standardoidut, modulaariset ja personoidut

tuotteet yleistyvät

Vähäinen merkitys, suuri erimielisyys

1. Ydinfuusioteknologia ratkaisee maailman
energiakysymyksen

2. Ubiikkimaailma yksiviivaistaa ja kaventaa
tietoisuutta ympäristöstä

3. Nanoteknologia saattaa aiheuttaa riskejä
elinympäristölle

4. Energian langaton siirto mullistaa energiakäytön
5. Logistiikan kokonaiskustannukset osataan laskea

täysimääräisesti

Vähäinen merkitys, vähäinen erimielisyys

1. Aasialaiset kuluttajat ottavat ympäristön huomioon
2. Turismi kiihdyttää kulutusta
3. Geeniteknologia vauhdittaa perimän muuntelua
4. Vähittäiskauppa tehostuu kuluttajan kustannuksella
5. Virtuaalikulutus on kallista

Älykkäät järjestelmät ja ympäristöt -teema
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Suuri merkitys, vähäinen erimielisyys

1. Kotityön sijaan ostetaan palveluita
2. Tarpeet muuttuvat ajassa
3. Työpaikkoja ja tuotannonaloja syntyy ja katoaa

entistä nopeammin
4. Energian hinnan nousu tuo vaihtoehtoiset

energiateknologiat
5. Asenteet siirtyvät hitaasti käytännöiksi

Suuri merkitys, suuri erimielisyys

1. Kulutus elämäntapana laajenee kaikkialle
2. Vapaa-aikaan käytetään enemmän rahaa
3. Standardoidut, modulaariset ja personoidut tuotteet

yleistyvät
4. Uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien

teknologioiden käyttö lisääntyy
5. Resurssit niukkenevat ja on pakko keskittyä

olennaiseen

Vähäinen merkitys, suuri erimielisyys

1. Nanomateriaalit mullistavat teollisen valmistuksen
2. Ubiikkimaailma yksiviivaistaa ja kaventaa tietoisuutta

ympäristöstä
3. Ihmisellä on monta kotia
4. Energian langaton siirto mullistaa energiakäytön
5. Puheentunnistuksesta keskeinen käyttöliittymä

Vähäinen merkitys, vähäinen erimielisyys

1. Maailman väestönkasvu pysähtyy 2050
2. Afrikan menetetty vuosisata päättyy
3. Kulutusta on helpointa rajoittaa sykäyksittäin
4. Bakteeriakku tyydyttää pienimuotoisen energian

tarpeen
5. Kehittyneiden maiden osuus maailman

tutkimusinvestoinneista pienenee

Palveluliiketoiminta ja -innovaatiot -teema

Suuri merkitys, vähäinen erimielisyys

1. Langaton teknologia mahdollistaa ajasta ja
paikasta riippumattoman kanssakäymisen

2. Työpaikkoja ja tuotannonaloja syntyy ja katoaa
entistä nopeammin

3. Etäteknologiat uudistavat työelämän ja tuotannon
4. Tavaroiden kulutuksesta siirrytään asteittain

palveluihin ja elämyksiin
5. Infrastruktuuri liukuu pois kansallisesta

määräysvallasta

Suuri merkitys, suuri erimielisyys

1. Tietämyksen on-line teknologiat nopeuttavat
reagointia ja päätöksentekoa

2. Tarpeet muuttuvat ajassa
3. Resurssit niukkenevat ja on pakko keskittyä

olennaiseen
4. Brandin ja verkostojen hallinta on edelleen

kehittyneiden maiden mahdollisuus
5. Universaali kääntäjä mahdollistaa nopean

globaalin kommunikoinnin

Vähäinen merkitys, suuri erimielisyys

1. Nanomateriaalit mullistavat teollisen valmistuksen
2. Hajautettu energiantuotanto kasvaa
3. Ydinfuusioteknologia ratkaisee maailman

energiakysymyksen
4. Energian langaton siirto mullistaa energiakäytön
5. Nanoteknologia ja uudet materiaaliteknologiat ovat

tie kestävään liikenteeseen

Vähäinen merkitys, vähäinen erimielisyys

1. Aasialaiset kuluttajat ottavat ympäristön huomioon
2. Afrikan menetetty vuosisata päättyy
3. Intian talouskasvu pysyy voimakkaana
4. Maailman väestönkasvu pysähtyy 2050
5. Elintarvikkeiden osuus kulutusmenoista supistuu

Vuorovaikutteinen viestintä -teema
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Liite 2 Väittämien arvioinnin tulokset

Taulukkoon on koottu kaikki väittämät ja niiden relevanssi-arviot eri teemojen näkökulmasta sekä näi-
den keskiarvo. Väittämät on esitetty relevanssin mukaan laskevassa järjestyksessä, joten ylimpänä on
kaikkein tärkein väittämä.
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Energian hinnan
nousu tuo vaihto-
ehtoiset energia-
teknologiat

Fossiilisiin polttoaineisiin perustuvalle
energialle on kehitetty teknologisia
vaihtoehtoja pitkään. Energian hinnan-
nousu on johtanut siihen, että nämä
aiemmin heikosti kannattaneet ener-
giantuotantomuodot kasvavat nopeas-
ti. Esimerkiksi tuulivoimalateknologian
tuotanto on yksi nopeimmin kasvavia
toimialoja.

75,8 81,5 85,9 83,1 84,4 81,7 80,0 73,9 80,8

Kestävä kulutus
vähentää
ympäristön
kuormitusta

Kulutuksen kielteisiä ympäristövaiku-
tuksia voi vähentää kasvattamalla tuo-
tannon ympäristötehokkuutta ja kier-
rättämällä. Kulutusta voi myös yksin-
kertaisesti vähentää.

83,0 77,2 86,4 87,2 80,5 76,7 77,5 71,2 79,9

Langaton
teknologia
mahdollistaa
ajasta ja paikasta
riippumattoman
kanssakäymisen

Langattomat nopeat laajakaistat mah-
dollistavat kaikenlaisen liikkuvan tie-
donvälityksen (puhelimet, tietokoneet,
internet, viestintä…), jonka seurauk-
sena esimerkiksi ajan ja paikan merki-
tys vuorovaikutuksessa muuttuu.
(24/7/365 -ilmiö)

76,5 80,2 72,9 67,9 77,4 84,3 82,8 86,4 78,6

Uusiutuvia
energialähteitä
hyödyntävien
teknologioiden
käyttö lisääntyy

Aurinkoenergian, biopolttoaineiden
ym. uusien energialähteiden innovaa-
tiomahdollisuuksien tuntemus on vasta
alussa ja mahdollisuudet valtavat.

78,2 74,5 89,2 83,7 80,6 72,4 76,1 68,5 77,9

Uusi kuluttaja
haluaa vaikuttaa

Internetissä tapahtuvan verkottumisen
kautta kuluttajaliikkeen muodot ja vai-
kutuskeinot muuttuvat. Kuluttajasta
tulee merkittävässä määrin aktiivinen
tuotetiedon levittäjä muille kuluttajille.
Tällainen virtuaalivaikuttaminen kiih-
dyttää globaalien ajatusten leviämistä.

75,3 76,4 75,2 79,1 78,9 76,1 79,0 79,9 77,5

Resurssit
niukkenevat ja
on pakko
keskittyä
olennaiseen

Resurssien niukkuus koskee toiminta-
ympäristöä, tuotantoa, kulutusta ja ra-
kennettua ympäristöä laajasti (ravinto,
toimivat yhdyskunnat, liikenteen hait-
tojen minimointi, kestävä kehitys).
Tämä tulee muuttamaan innovaa-
tioiden luonnetta.

77,7 72,9 83,6 85,9 81,2 72,1 73,2 72,7 77,4
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Asenteet
siirtyvät hitaasti
käytännöiksi

Asenteista on pitkä matka käytäntöi-
hin, koska kuluttajat asettavat oman
välittömän hyödyn kollektiivin tulevan
hyödyn edelle. Lisäksi kulutusta tukeva
infrastruktuuri, kuten esimerkiksi yh-
dyskuntarakenne ja liikenne, muuttuu
hitaasti, mikä sekin hidastaa uusien
käytäntöjen omaksumista.

74,1 74,7 77,9 83,1 79,8 73,8 78,6 75,7 77,2

Kuluttaja ei
yksin voi ratkaista
ympäristö-
ongelmia

Kulutuksen ympäristövaikutuksia kan-
nattaa monilta osin vähentää pikem-
minkin tuotantotapojen ja uuden tek-
nologian käytön kuin kulutuksen
kautta.

75,1 75,0 78,6 81,4 82,2 76,2 76,5 71,9 77,1

Syntyy globaalisti
toimivia erikois-
osaamisen
paikallisia
keskittymiä

Syntyy globaaleita erikoisosaamisen
keskittymiä isossa mittakaavassa yllät-
täviinkin paikkoihin ja yllättäville aloil-
le. Erikoistuminen etenee tehtävätasol-
le. Taloudellinen kannattavuus sanelee
mitä missäkin tehdään ja mittakaava-
edut tulevat merkittäviksi globaalissa
verkostossa. Samalla palvelujen saata-
vuus paranee. Esimerkkinä rtg-kuvien
etätulkintaan keskittynyt alue Intiassa,
joka toimii 24/7 periaatteella.

75,6 81,0 69,7 75,3 73,5 82,0 78,3 80,7 77,0

Kulutus
yksilöllistyy

Asuntojen koon kasvu ja teknologisten
laitteiden yleistyminen on edesauttanut
kuluttajien yksilöllistymiskehityksen
etenemistä. Teknologiaa hankitaan
enenevässä määrin henkilökohtaiseen
käyttöön.

72,4 77,2 73,3 74,1 79,0 82,1 80,8 75,8 76,8

Uudet nopean
kasvun alat:
Energia- ja
ympäristö-
teknologia

Uusiksi nopean kasvun toimialoiksi
ovat tulleet energia- jaympäristötekno-
logioita tuottavat alat. Energiaa säästä-
vien ja käyttöä tehostavien tuotteiden
ja palveluiden kysyntä ylittää tarjon-
nan. Odotettavissa on samanlainen
pörssikupla kuin IT-kupla oli aikanaan.
Pienessä mittakaavassa tämä on jo
toteutunut  Yhdysvalloissa.

73,7 75,4 82,2 74,2 77,6 79,0 77,2 72,0 76,4

Tarpeet
muuttuvat
ajassa

Asenteet ja tarpeet muokkautuvat so-
siaalisesti. Teknologian käytön hyväk-
syttävyyden kehitys on hyvä esimerkki
tarpeiden sosiaalisesta muokkaantu-
misesta. Mitä nykyään pidetään tar-
peellisena, ei ollut sitä vielä joitakin
vuosikymmeniä tai edes vuosia sitten.
Televisiosta on tullut keskeinen media
ja matkapuhelimesta välttämättömyys.

73,3 77,5 72,9 76,3 76,1 77,6 80,0 76,2 76,2
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Energian hinnan
nousu johtaa
kulutuksen
sääntelyyn

Teknologia ja markkinat eivät välttä-
mättä ratkaise energian kysynnän ja
tarjonnan epätasapainoa siedettävän
pituisella aikavälillä. Saatetaan joutua
tilanteeseen, jossa kulutusta säännel-
lään yhä uusin keinoin. Nämä voivat
olla määrällisiä rajoituksia esimerkiksi
yksityisautoilulle ja asumisen energian-
käytölle tai verokeinoja, joilla valikoi-
dusti pyritään vaikuttamaan kulutuk-
seen.

77,0 75,7 73,7 80,3 77,4 75,5 74,5 75,3 76,2

Laitteiden
lukumäärä
kodeissa
kasvaa

Kodin laitteet eivät enää kokoa perhet-
tä yhteen samalla tavalla kuin ennen
eikä yhteinen jääkaappi ole enää mää-
rite kotitaloudelle. Esimerkkinä henki-
lökohtaisista laitteista voidaan mainita
matkapuhelimet, erilaiset soittimet
(mp3, iPod), tietokoneet ja televisiot.

70,9 72,1 78,0 78,9 77,1 79,3 77,7 74,1 76,0

Vapaa-aikaan
käytetään
enemmän
rahaa

Elintason nousun myötä vapaa-ajan
kulutuksen osuus kotitalouden
menoista on kasvanut vaikka vapaa-
ajan määrä ei ole kasvanut.

75,4 72,7 74,9 71,4 82,1 77,3 78,7 75,2 76,0

Tavaroiden kulu-
tuksesta siirry-
tään asteittain
palveluihin ja
elämyksiin

Elintason nousun myötä lisätavaroiden
hankinnan ohella aletaan käyttää pal-
veluja ja hankkia elämyksiä entistä
enemmän.

76,1 75,7 74,6 77,4 72,7 72,8 78,8 74,6 75,3

Työpaikkoja ja
tuotannonaloja
syntyy ja katoaa
entistä
nopeammin

Esimerkiksi elektroniikan sopimusval-
mistuksen kasvukausi kesti vajaan
vuosikymmenen. Kokonaiset tuotan-
nonalat voivat kadota muutamassa
vuodessa maasta, mutta samaan ai-
kaan nousee uusia toimialoja joiden
työvoima- ja muihin resurssitarpeisiin
pitäisi pystyä vastaamaan.

76,3 78,2 69,0 72,4 74,2 77,7 78,6 75,6 75,2

Suomi joutuu
kilpailemaan
kovemmin
yritysten t&k-
investoinneista

Kehittyvät maat kasvattavat osuuttaan
maailman tutkimuksesta, tuotekehityk-
sestä ja innovaatioista. T&k-investoin-
nit Suomeen täytyy pystyä perustele-
maan entistä paremmin. Edes samoja
tuloksia samaan hintaan ei välttämättä
riitä, jos ollaan kauempana markkinoista.

75,9 78,2 71,0 72,1 70,3 77,3 77,7 76,7 74,9

Teollinen
toimintatapa
muuttuu
– arvoketjut
pirstoutuvat

Siirtyminen tuotantoteknologisesti ke-
hityksessä taaksepäin tulee taloudelli-
sista syistä perustelluksi. On tehok-
kaampaa hajauttaa toiminnot maantie-
teellisesti. Kansantaloudet voivat eri-
koistua tuotantoalueen sijasta toimin-
non osaajiksi, vaikkapa puunjalostuk-
sesta taloushallintoon.

72,8 76,5 70,7 73,5 72,6 75,4 79,1 77,2 74,7
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Kuluttajat
haluavat
uudenlaista
yhteisöllisyyttä

Ihminen on sosiaalinen eläin, joka ha-
luaa kuulua johonkin joukkoon. Uusi
teknologia on tuonut markkinoille glo-
baalit virtuaaliyhteisöt, joissa samoista
asioista kiinnostuneet ihmiset ympäri
maapallon voivat vaihtaa kokemuksiaan.

71,7 73,0 70,9 74,6 75,8 75,5 73,5 79,5 74,3

Kotitaloudet
pienenevät

Kotitaloudet pienenevät edelleen: jo nyt
kolme neljästä Suomen kotitaloudesta
on yhden tai kahden hengen yksikköjä.

73,1 67,1 72,7 79,5 80,7 72,2 73,4 74,9 74,2

Kuluttajat
yksilöllistyvät

Kuluttajia ei voi luokitella heidän sosio-
demografisten ominaisuuksien - siis
sukupuolen, iän, koulutuksen yms.
- perusteella. Nykyinen voimakkaasti
eriytynyt ja pirstaloitunut kulutus
korostaa yksilöllisiä mieltymyksiä.

74,3 73,9 70,4 68,1 74,0 78,2 77,5 76,9 74,2

Etäteknologiat
uudistavat
työelämän ja
tuotannon

Etäperiaate mullistaa työelämää ja
tuotantoa. Esimerkkejä ovat tietotyö,
lääketieteessä etähoito ja tuotan-
nonohjauksessa ylläpidon ja
-valvonnan järjestelmät.

71,9 72,5 69,4 70,6 80,6 75,2 76,1 76,9 74,2

Kehittyvien
maiden
ympäristö-
ongelmat
rajoittavat
kasvua

Kehittyvien maiden talouden kasvu on
perustunut paitsi halpaan työvoimaan
myös ympäristörasituksen kustannus-
ten huomiotta jättämiseen. Ympäristö-
ongelmien kumuloituminen ja paikalli-
nen asiaan herääminen pakottaa ym-
päristöinvestointien lisäämiseen Kii-
nassa ja muualla. Tämä pienentää kil-
pailuetua ja lisää painetta älykkäisiin
tuotantojärjestelmiin.

75,3 75,3 79,7 76,6 68,4 73,4 71,8 72,0 74,1

Pienten maiden
joustavuus antaa
mahdollisuuksia

Pienet maat näyttävät pärjäävän muu-
toksissa paremmin kuin suuret, koska
niiden on helpompi sopeutua. Toisaalta
niiden on myös pakko sopeutua, koska
omien markkinoiden varaan ei voi jäädä.
Ja suuria muutoksia tapahtuu koko ajan.

73,1 75,7 72,3 72,3 70,5 77,0 77,6 74,0 74,0

Raaka-aineiden
ja ruuan hinnan
nousu jatkuu

Suuret kehittyvät maat - Kiina, Intia,
Brasilia, Venäjä - ovat kasvaneet no-
peasti ja kasvattaneet teollisuuttaan
sekä kulutuskysyntäänsä. Tämä on
väistämättä johtanut raaka-aineiden ja
myös ruuan hinnan nousuun. Siirtymi-
nen jalostettujen elintarvikkeiden ja
esimerkiksi lihan kulutukseen lisää
elintarvikeraaka-aineiden kysyntää
voimakkaasti. Samalla elintarvike-
raaka-aineita on alettu käyttää entistä
enemmän energian tuotantoon, mikä
on edelleen nostanut hintoja.

77,5 70,4 75,8 79,9 72,8 72,5 71,4 67,3 73,5



47

Hy
vi

nv
oi

nt
ij

a
te

rv
ey

s

Ka
ik

ki
en

tie
tä

m
ys

-
yh

te
is

ku
nt

a

Pu
hd

as
en

er
gi

a

Ni
uk

ka
re

su
rs

si
se

t
ra

tk
ai

su
t

Ra
ke

nn
et

tu
ym

pä
ris

tö

Äl
yk

kä
ät

jä
rje

st
el

m
ät

ja
ym

pä
ris

tö
t

Pa
lv

el
ul

iik
et

oi
m

in
ta

ja
-in

no
va

at
io

t

Vu
or

ov
ai

ku
tte

in
en

vi
es

tin
tä

Ke
sk

ia
rv

o

Uudet kulutus-
tarpeet lisäävät
kulutuksen
määrää, koska
vanhat tarpeet
poistuvat hitaasti

Kulutuksen tavaramaailma on kasvava,
kulutustottumukset muuttuvat entistä
kattavimmiksi ja tuotannon globalisoi-
tuminen lisää tavara- ja henkilöliiken-
nettä.

67,5 68,2 74,1 78,5 77,7 75,2 75,5 70,6 73,4

Laitteiden
elinkaari
lyhenee

Laitteita uusitaan ennen kun ne ovat
tulleet elinkaarensa päähän. Tosin
myös laitteiden toiminnallinenkin
elinkaari lyhenee koko ajan.

68,2 68,1 77,7 79,5 73,6 74,0 70,3 72,5 73,0

Brandin ja
verkostojen
hallinta on
edelleen
kehittyneiden
maiden
mahdollisuus

Tuotteista saatava voitto ei ole suh-
teessa tai sidoksissa tuontantokustan-
nuksiin. Tuotanto voidaankin siirtää
sinne, missä se saadaan tehokkaim-
min aikaan, mutta voitot ovat sidoksis-
sa brandin omistamiseen ja tuotteiden
kehittämiseen. Esimerkiksi $299 mak-
savasta iPodista jää $7 sen valmistus-
maahan Kiinaan.

70,0 79,0 66,3 67,9 67,5 73,1 78,6 78,4 72,6

Uusilla sensori-
ja monitorointi-
teknologioilla
seurataan
jatkuvasti
ympäristön ja
ihmisen toimintaa

Uusiin teknologioihin perustuvat sen-
sori- ja monitorointitekniikat mahdol-
listavat kasvavasti esim. ympäristön
tilaa, mutta myös yksilöiden jatkuvan
seurannan (”piisirut päähän” jne.).

70,5 73,3 67,0 67,3 74,7 83,1 69,5 71,8 72,2

Kotityön sijaan
ostetaan
palveluita

Palkattoman kotityön sijaan on siirrytty
ostamaan markkinoilla tuotettuja pal-
veluita. Tästä esimerkkinä on ulkona
syömisen yleistyminen kotiruokailun
kustannuksella. Kotitalouksien omava-
raisuuden väheneminen ja hyödykkei-
den ostaminen markkinoilta kasvattaa
bruttokansantuotetta.

74,2 69,3 66,9 70,0 74,0 72,3 82,3 67,4 72,0

Kulutus
elämäntapana
laajenee
kaikkialle

Kulutusyhteiskunta laajenee länsimais-
sa kaikkialle: tänä päivänä ihmisten jo
miltei kaikki oleminen ja tekeminen
voidaan jäsentää ja tulkita kulutuksen
kautta. Globaalit tietoverkot nopeutta-
vat ja ihmisten liikkuvuus edistää eri-
laisten hyödykkeiden ja vaikutteiden
leviämistä.

62,7 67,8 77,0 79,1 72,4 67,3 75,7 73,9 72,0

Hajautettu
energiantuotanto
kasvaa

Uudet pienimuotoiset energiateknolo-
giat kuten polttokennot, sterling-moot-
torit, mikropolttokennot, mikroturbiinit,
pientuulivoimalat, jne. mahdollistavat
hajautetun energiatuotannon suhteelli-
sen osuuden kasvun 2020-2025.

68,4 68,8 82,7 79,7 76,7 67,9 72,4 58,5 71,9
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Täsmätoimintaa
palvelevien
teknologioiden
merkitys kasvaa

Täsmäperiaate yleisyy myös monilla
aloilla, esim. ICT-perusteinen GPS
mahdollistaa täsmäviljelyn (lannoitus,
torjunta-aineet, kalkitus, jne.). Täs-
mähoito lisääntyy terveydenhuollossa.
Tauteja voidaan hoitaa ja ehkäistä
funktionaalisten elintarvikkeiden avul-
la ja esimerkiksi kauko-ohjatusti läm-
mitettävien nanopartikkelien avulla
voidaan tuhota syöpäsoluja
”keittämällä”.

72,3 73,9 68,4 72,4 66,8 72,9 76,0 70,4 71,6

Suomen paperi-
teollisuuden
kulta-aika
päättyy

Ylivoimaisen tehokkaasti tuotettu plan-
taasisellu korvaa pikkuhiljaa havusel-
lun yhä vaativammissa paperilaaduissa
olemalla riittävän hyvä mutta paljon
halvempi. Raaka-aineen ja energian
hinnat kohoavat. Kasvumarkkinat ovat
yhä kauempana maailmalla, jonne pa-
perintuotantoa kannattaa siirtää. Suo-
malaiselle puunjalostamiselle täytyy
keksiä uusia tapoja.

72,4 76,3 72,9 70,7 66,9 72,9 72,6 67,9 71,6

Standardoidut,
modulaariset ja
personoidut
tuotteet
yleistyvät

Standardoidut, räätälöitynä helposti
uusittavat ja persoonalliset modulaari-
set tuotteet yleistyvät (esim. koti- ja
kerrostalo- ym. rakennusratkaisut sekä
autot, vaatteet, palvelut).

68,5 72,2 63,7 67,0 77,0 73,3 78,0 71,9 71,4

Teknologiat
tukevat
vanhusten
omatoimista
selviytymistä

Uudet teknologiat tukevat monipuoli-
sesti vanhusten omatoimista selviyty-
mistä, esimerkkeinä automatisoidut ko-
dinkoneet, liikkumisen tekniikan, liikku-
misen valvontatekniikka, etäpalvelut
(kauppa, viranomaisyhteydet jne.).

75,3 79,1 60,1 61,4 72,6 73,8 76,4 70,4 71,1

Tietämyksen
on-line-
teknologiat
nopeuttavat
reagointia ja
päätöksentekoa

Tietämyksen on-line-teknologiat, tie-
donsiirto, tekoäly ja virtuaalimaailman
sovellukset mahdollistavat niin elinym-
päristön, osakekurssien, terveydentilan
kuin minkä tahansa muun seikan jat-
kuvan ja välittömän seurannan. Järjes-
telmä hälyttää muutoksia havaitessaan
ja tukee tarvittavien ratkaisujen toteut-
tamista.

72,1 74,3 64,8 66,2 64,2 74,6 74,8 77,9 71,1

Materiaalien
älykkyys
lisääntyy

Materiaalit, jotka aistivat oman tilansa,
omaavat muistin ja reagoivat olosuh-
teiden muutoksiin, mullistavat tuote-
ja tuotantojärjestelmät. Materiaalit ky-
kenevät muuttamaan muotoaan, kehit-
tämään ja korjaamaan itseään (esim.
älymagneetit, -materiaalit, -komposiitit).

68,9 70,6 70,4 70,7 77,6 73,6 68,1 67,1 70,9
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Kansalliset
strategiset
edut näkyvät
taloudessa ja
omistuksessa

Raaka-aineiden ja energian hintojen-
nousu ja toisaalta monien kehittyvien
maiden vaurastuminen ovat ruokkineet
taloudellista nationalismia ja synnyttä-
neet kansallisia strategioita eri puolilla
maailmaa. Kiina ja esimerkiksi monet
öljyntuottajamaat ovat hankkineet
omistuksia ulkomaisissa infrastruktuu-
rialojen yrityksissä tai raaka-aine-
tuotannossa varmistaakseen kansalli-
set intressinsä ja tulevan talouskasvun.

73,5 74,4 69,9 70,9 67,6 70,6 70,3 69,1 70,8

Infrastruktuuri
liukuu pois
kansallisesta
määräysvallasta

Yritysten omistuksen kansainvälistymi-
nen on herättänyt monissa maissa -
myös Suomessa - kysymyksen strate-
gisten alojen kansallisesta omistukses-
ta. Ulkomainen omistus on tuonut lisää
tehokkuutta yrityksiin, mutta toisaalta
epävarmuutta siitä, miten yhteiskunnan
kannalta strategiset alat toimivat esi-
merkiksi kriisitilanteissa.

73,1 73,2 67,0 67,9 70,2 71,2 67,9 75,9 70,8

Aineeton kulutus
lisää kulutusta
entisestään

On väitetty, että aineeton - siis palve-
luiden ja elämyksien - kulutus syrjäyt-
täisi tavaroiden kulutuksen. Kuitenkin
vaurauden lisääntyessä kaikenlainen
kulutus lisääntyy. Lisäksi immateriaali-
seksi kulutukseksi mielletty virtuaali-
kulutus vaatii erilaisia nopeaan tahtiin
uusittavia teknisiä laitteita.

68,9 67,3 70,1 73,8 67,9 71,9 72,2 74,1 70,8

Osa tuotannosta
palaa takaisin
kehittyneisiin
maihin

Älykkäät tuotantojärjestelmät saattavat
tuoda osan teollisesta tuotannosta ta-
kaisin kehittyneisiin maihin, erityisesti
kun tuotannon ympäristörasituksen
arvo tuodaan mukaan tuotteiden
hintaan.

72,0 69,6 72,6 72,7 66,9 72,6 71,3 68,3 70,8

Logistiikan
kokonais-
kustannukset
osataan laskea
täysimääräisesti

Logistiikan kustannukset ovat edullisia,
mutta erityisesti ilmasto- ja ympäristö-
kysymysten takia kustannukset ale-
taan laskea täysimääräisinä ml. yhteis-
kunnalliset ympäristökustannukset ja
elinkaarikustannukset. Tällä on suuri
vaikutus logistiikan ratkaisuihin ja
myös maailmantalouden rakenteisiin.

69,3 68,8 74,9 74,4 72,2 65,1 74,1 64,4 70,4

Vähenevän
työvoiman vuoksi
investointeja
tehdään
enemmän
ulkomaille

Työvoiman määrän kääntyminen las-
kuun on vaikeasti pysäytettävissä ole-
va trendi. Tämä tarkoittaa toisaalta ko-
vempaa kilpailua työvoimasta ja toi-
saalta sitä että Suomi on investointi-
kohteena vähemmän houkutteleva.
Myös suomalaisten yritysten kasvu-
markkinat ovat ulkomailla, joten sinne
investoiminen alkaa nopeasti tuntua
järkevältä, jopa välttämättömältä.

72,6 71,0 67,2 70,5 68,9 70,4 70,3 72,0 70,4
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Omavaraiset
modulaariset
asuinyhteisöt
lisääntyvät

Energian ja elintarvikkeiden suhteen
omavaraiset asuinyhteisöt lisääntyvät.
Ne hyödyntävät passiivitaloratkaisuja
ja mikrotason hajautettuja energiarat-
kaisuja ja tuottavat energiaa kulutuk-
sen sijaan.

66,9 68,7 75,7 74,9 76,8 64,4 67,3 66,1 70,1

Julkisen sektorin
osuus palvelun-
tuotannosta
vähenee

Julkisen sektorin tehtäviä siirtyy yksi-
tyisten yritysten, kolmannen sektorin ja
kotitalouksien suoritettavaksi. Erityi-
sesti julkisen sektorin hoivapalveluiden
karsiminen johtaa siihen, että hoito
hoidetaan itse tai turvaudutaan vapaa-
ehtoistyöhön.

72,5 68,0 64,3 67,1 72,3 71,4 74,3 69,6 70,0

Älytalo valvoo
ja ohjaa
toimintojaan

Älytalo on kalpea nimitys mitä kaikkea
supertietokoneiden ja muiden uusien
tekniikoiden avulla voidaan hoitaa niin
kodeissa kuin muissakin rakennuksissa
(esim. sää, lämmitys, talousasiat,
kommunikaatio, lomailu, jne.).

68,9 68,0 70,1 64,5 79,6 71,4 70,7 66,1 69,9

Satelliittiviestintä-
tekniikat lisäävät
globaalia
saavutettavuutta

Globaali saavutettavuus perustuva pu-
helin- ym. viestintä kattaa koko maa-
pallon ml. kehittyneet ja kehitysmaat
niin että maapallon koko väestö on
vähitellen saavutettavissa.

69,2 76,6 65,7 64,2 67,9 71,3 69,8 74,5 69,9

Kiinan talous
jatkaa voimakasta
kasvuaan

Kiinan talouskasvu perustuu pitkälti
samoihin tekijöihin kuin Euroopan so-
dan jälkeen: teollistumiseen ja infra-
struktuurin rakentamiseen. Tämä kehi-
tys jatkuu väistämättä pitkään, sillä
Kiina on erittäin kilpailukykyinen lähes
kaikilla teollisuuden aloilla. Vaurastuva
keskiluokka lisää vähitellen kulutus-
kysyntäänsä ja Kiina kasvu perustuu
sekä valtavien kotimarkkinoiden kulu-
tuskysyntään että vientiin.

66,9 70,7 75,4 67,3 68,5 70,1 71,3 67,1 69,7

Turismi
kiihdyttää
kulutusta

Turismi kiihdyttää muutakin kun suo-
raan matkailuun liittyvää kulutusta,
sillä se vaikuttaa välittömästi paikallis-
ten ihmisten elintasoon.

67,6 63,6 74,9 70,3 71,7 64,3 73,2 71,5 69,6

Maailman
talouskasvu
hidastuu mutta
jatkaa kasvuaan
Aasian vetämänä

Globaali talouskasvu hidastuu vuosi-
kymmenen loppua kohti, mutta jatkuu
silti suhteellisen voimakkaana lähinnä
Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän ve-
tämänä. Näiden maiden kasvu on pit-
kälti investointien vetämää, mikä edel-
leen hyödyttää Suomea. Samalla nämä
maat kilpailevat entistä voimakkaam-
min Suomen kanssa maailmanmark-
kinoilla.

67,8 71,4 73,2 69,7 67,3 68,0 70,3 66,2 69,2
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Ihmisellä on
monta kotia

Ihmisen suhde kotiin muuttuu. Ihmisel-
lä voi olla monta kotia, joissa hän asuu
eri perheenjäsenten kanssa eri vuo-
denaikoina ja viikonpäivinä. Eri kotien
funktiot vaihtelevat: on arkikoteja,
viikonloppukoteja ja lomakoteja.

65,0 61,5 74,0 74,2 74,5 70,9 64,9 69,0 69,2

Tekoälytekniikka
korvaa rutiini-
päättelyä

Uuteen tietokoneteknologiaan perustu-
va tekoäly korvaa aluksi rutiinipäätte-
lyä ja vähitellen myös vaativampia
ajattelutehtäviä kuten aiempien
kokemusten muistamista, kasvojen
tunnistusta, ongelmien analysointia ja
päätöksentekoa.

66,9 74,3 66,4 62,2 68,1 74,8 68,2 72,5 69,2

T&k ja sen
myötä uudet
innovaatiot
syntyvät
kehittyvissä
maissa

Kehittyvien maiden talous siirtyy raa-
ka-aineiden viennistä niiden jalostami-
sen kautta uusille tuotannon aloille ja
sitä varten tarvitaan omaa T&k-toimin-
taa. Siihen sijoittaminen on tehokasta
ja myös kiinnostavaa.

70,2 70,4 69,7 66,8 62,9 72,1 70,5 70,8 69,2

Kulutustuotteiden
tuotanto ja kulut-
tajat erkaantuvat
fyysisesti

Kansainvälisen tehokkuuden nimissä
tuotanto ja kulutus on erkaantunut
fyysisesti kauas toisistaan. Tällaisessa
tuotannossa kansallisia ja paikallisia
erityispiirteitä ei voida ottaa
huomioon.

60,4 66,3 69,4 71,3 71,4 69,6 73,8 70,9 69,1

Intian talous-
kasvu pysyy
voimakkaana

Intialla on erittäin kunnianhimoiset
suunnitelmat kehittää maasta tietoon
ja osaamiseen perustuva talous. Kou-
lutukseen ja tutkimukseen investoi-
daan määrätietoisesti. Intia on suhteel-
lisen vakaa demokratia, jonka pitkän
aikavälin kasvuedellytykset ovat hyvät.
Ongelma on edelleen puutteellinen in-
frastruktuuri, joka kuitenkin on paran-
tumassa koko ajan.

67,0 73,4 71,6 69,1 66,6 69,0 69,7 65,0 68,9

Kulutus kasvaa,
koska tuotteet
halpenevat

Tuottavuuden kasvun myötä tuottei-
den hinnat ovat laskeneet suhteessa
työpanokseen, mikä selittää kulutuk-
sen kasvun ja kulutusyhteiskunnan
kehityksen. Kuluttajilla on yksinkertai-
sesti varaa kuluttaa aiempaa enem-
män.

65,5 64,1 71,1 77,5 66,4 71,9 67,4 66,3 68,8

Ubiikkiteknologiat
tulevat käyttöön

Teknologia on läsnä kaikkialla tieto- ja
kommunikaatioteknologian geneeris-
ten sovellusten yleistyessä.

64,1 73,2 63,2 61,1 67,0 77,7 72,9 69,7 68,6
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Kulutusta on
helpointa rajoittaa
sykäyksittäin

Ympäristöpolitiikan alalla onnistuneita
esimerkkejä ovat esimerkiksi CFC-ai-
neiden käytön vähentäminen ponne-
kaasuina, millä on ollut myönteisiä vai-
kutuksia ilmakehän otsonikatoon, ja
autoilun päästöjen vähentäminen ab-
soluuttisesti ja hiilidioksidinkin osalta
suhteessa liikennemääriin. Yhteistä
esimerkeille on, että ne ovat rajoitta-
neet kulutusta sykäyksittäin ja kohdis-
tuneet tiettyihin yksittäisiin asioihin.

68,0 64,6 70,4 74,1 69,0 69,5 65,2 67,7 68,6

ICT:hen perustuva
telehoito ja
telelääketiede
tukevat ja
korvaavat
henkilökohtaista
terveydenhoitoa

Erityisesti ICT:hen perustuvat telehoito
ja telelääketiede mahdollistavat ter-
veydentilaa koskevan tiedon siirron ja
analysoinnin sekä niihin perustuvien
hoitotoimien ”on-line” toteuttamisen
2020 mennessä.

71,8 72,6 63,8 62,9 63,0 70,4 72,8 70,5 68,5

Palvelut
halpenevat vain
automatisoinnin
kautta

Palveluiden tuottamiseen vaaditaan
suuri työpanos, mikä näkyy niiden
hankinnan kalleudessa. Esimerkiksi
miesten tukanleikkuu oli Suomessa
suhteellisesti halvempaa 1970-luvulla
kuin nyt.

64,8 63,7 64,5 70,9 65,2 73,0 72,1 69,7 68,0

Kehittyneiden
maiden osuus
maailman
tutkimusinves-
toinneista
pienenee

Kehittyneiden maiden ulkopuolella si-
joitetaan yhä enemmän rahaa tutki-
mukseen. Samalla rahalla saa sitä
paitsi siellä enemmän tutkimusta. Jos
tutkimus osataan siirtää innovointitoi-
mintaan ja tuotteistaa, siirtyy myös uu-
sien tuotteiden omistus ja ehkä myös
tuotanto OECD-maiden ulkopuolelle.

69,3 70,0 65,4 64,1 64,9 70,0 69,4 69,4 67,8

Elintarvikkeiden
osuus kulutus-
menoista
supistuu

Kulutusrakenteessa elintason nousu ja
kotitalouden rakennemuutos näkyvät
siten, että kotiin ostettujen elintarvik-
keiden osuus kaikista menoista
vähenee.

67,4 65,9 68,2 70,7 67,7 68,4 66,4 67,4 67,8

Vähittäiskauppa
tehostuu
kuluttajan
kustannuksella

Kun kaupassa käynnille lasketaan hin-
ta, johon kuuluvat kohtuullinen korvaus
ajasta ja matkakustannukset, päästään
Suomessa yli 10 miljardin euron luke-
maan. Se on melkoinen kustannus,
joka sekä rajoittaa kulutusta että aset-
taa haasteita yhdyskuntarakenteelle ja
ympäristölle.

66,6 65,5 68,4 68,9 68,2 65,9 70,1 66,9 67,6

Erilaisia tekno-
logiakriittisiä
alakulttuureja
syntyy

Osa ihmisistä ei halua integroitua tek-
nologian avulla yhteiskuntaan. Tekno-
logiakriittisyys johtaa erilaisten tekno-
logiakriittisten alakulttuurien ja -yhtei-
söjen syntyyn. Tämän seurauksena
myös ”vanha teknologia” säilyy
käytössä monilla aloilla.

68,2 70,4 63,6 63,5 68,9 65,8 67,5 71,3 67,4
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Kvanttitietokone-
teknologia
vauhdittaa
merkittävästi
tietojenkäsittelyä

Kvanttitietokoneet suorittavat sekun-
neissa nyt miljardeja vuosia vaativat
tehtävät ja mullistavat siten tietojen-
käsittelyn 2025 mennessä.

67,5 71,8 64,5 60,2 64,6 71,1 69,3 69,8 67,4

Hyvät
suomalaiset
yritykset myydään
ulkomaille
halvalla

Suomalaiset yritykset myydään ulko-
maille juuri siinä vaiheessa, kun niiden
olisi aika ryhtyä tekemään kunnolla ra-
haa. Tällöin kauppahinta jää potentiaa-
liin verrattuna alhaiseksi. Ja mikä pa-
hinta, saadut rahatkin investoidaan
vääriin asioihin eli ei uuteen tuottavaan
toimintaan vaan finanssisijoituksiin ja
mukavaan elämään!

72,5 72,2 61,4 61,4 65,6 69,3 66,1 69,0 67,2

Meriveden
suolanpoistotek-
nologia ratkaisee
globaalia
vesiongelmaa

Suolanpoistoteknologian tehostuttua ja
halvennuttua saadaan pysyvä ratkaisu
globaalille vesiongelmalle kaudella
2020-2025.

72,3 68,9 69,7 68,1 68,9 62,7 66,1 58,8 66,9

Palaamme
takaisin
paikallisiin
tuotantojärjes-
telmiin

Öljyn loppuminen ja ympäristön tilan
dramaattinen heikkeneminen pakottaa
ihmiskuntaa palaamaan takaisin
paikallisiin omavaraisiin tuotanto-
järjestelmiin

68,8 60,9 74,2 75,1 67,1 63,4 66,7 58,7 66,9

Vapaa-aika
ei lisäänny

Suomessa aikaa käytettiin vuonna
1999 hyvin samankaltaisesti kuin kak-
si vuosikymmentä aikaisemmin. Suo-
malaiset 10-64-vuotiaat käyttävät vuo-
rokaudessa keskimäärin vajaat kuusi
tuntia vapaa-aikaan, vajaat kolme tun-
tia kotitöihin ja kaksi tuntia ruokailuun.

67,6 67,0 62,6 63,7 66,3 70,2 70,0 67,4 66,9

T&k keskittyy
suuriin yrityksiin

Yhä harvemmat yritykset vastaavat yhä
suuremmasta osasta t&k-panostusta.
Suomessa Nokia vastaa lähes puolesta
koko kansallisesta t&k-toiminnasta.
Tuotteiden kehittäminen markkinoille
asti tulee yhä kalliimmaksi, joten pien-
ten yritysten suhteellinen kilpailukyky
tuotekehityksessä heikkenee.

67,7 71,2 65,6 61,6 64,3 71,5 65,1 67,2 66,8

Virtuaalimaailma
korvaa
todellisuutta

Virtuaalisten ympäristöjen kehittymi-
nen korvaa todellisuuden elämysulot-
tuvuuksia viihteessä, kulutuksessa,
opetuksessa, jne.

60,9 66,2 59,8 63,2 68,7 72,5 68,3 70,7 66,3

Nanoteknologia ja
uudet materiaali-
teknologiat ovat
tie kestävään
liikenteeseen

Nanoteknologiaan ja uusiin materiaali-
komposiitteihin perustuvat keveämmät
liikennevälineet mahdollistavat kestä-
vän liikenteen ja
kuljetuksen.

66,5 64,8 70,8 73,0 69,6 65,2 62,9 56,5 66,2
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Nanomateriaalit
mullistavat
teollisen
valmistuksen

Nanomateriaalit yhdistävät mm. eläviä
ja elottomia materiaaleja ja voivat mat-
kia mm. hain ihon rakennetta, hämä-
häkin seitin ominaisuuksia sekä muita
luonnon materiaaleja. Nanokuidut ovat
nykyisiä kestävämpiä, kimmoisampia
ja joustavampia. Niiden käyttökohteita
ovat mm. siltojen kaapelit, suojavarus-
teet tai lääketieteelliset ompeleet.

70,1 64,1 69,4 70,8 65,9 71,1 61,7 55,7 66,1

Aasialaiset
kuluttajat ottavat
ympäristön
huomioon

Monissa nopeasti kehittyvissä Aasian
maissa ihmiset näyttäisivät olevan li-
säämässä nopeasti aineellista kulutus-
taan, mutta asia ei ole näin suoravii-
vainen. Globaalin tiedonvälityksen an-
siosta näidenkin maiden kansalaiset
kiinnittävät huomiota tuotteiden käytön
ympäristövaikutuksiin ja keksivät
aineettomasti tuotetun hyvinvoinnin
merkityksen.

66,6 60,8 74,5 74,4 63,8 60,0 63,8 63,5 65,9

Maailman
väestönkasvu
pysähtyy 2050

Kiinan väestönkasvu taittuu jo
2010-luvulla, ja muuallakin elintason
nousun ja lapsiluvun laskun yhtälö pi-
tää. Syntyvyys laskee romahdusmai-
sesti kun BKT per capita lähtee kas-
vuun. Muutettaessa maalta kaupunkei-
hin lapset eivät ole enää perheelle
resurssi vaan kulu.

72,3 67,8 70,6 67,7 62,5 61,3 61,4 60,8 65,6

Energian langaton
siirto mullistaa
energiakäytön

Energian langattoman siirtoteknologian
soveltaminen alkaa pienimuotoisista
ratkaisuista, mutta laajenee suurmitta-
kaavaisiin ratkaisuihin.

64,8 64,8 68,3 64,4 67,2 64,4 64,1 64,2 65,3

Bakteeriakku
tyydyttää
pienimuotoisen
energian tarpeen

Sokeriaineita syövät bakteerit muutta-
vat sokerin sähköksi. Tämä mahdollis-
taa energian tuotannon taskulaskimiin
yms. pieniin laitteisiin. Bakteeriakku
tyydyttää erityisesti syrjäseutujen
sähköntarvetta.

63,9 65,9 71,5 71,4 61,5 65,6 62,5 59,7 65,3

Standardisoidut
tuotteet ovat
sieluttomia

Pitkälle standardisoidut tuotteet ovat
sieluttomia, ja niiden alkuperä jää hä-
märän peittoon. Kuluttaja kuitenkin
haluaa kulutukselta yksilöllisyyttä,
omiin tarpeisiin räätälöintiä ja ainut-
kertaista elämyksellisyyttä.

62,9 62,6 61,8 64,1 67,1 65,1 70,1 65,7 64,9

Virtuaalikulutus
on kallista

Virtuaalikulutus - eli tietoverkkojen
hyödyntäminen kulutuksessa - edellyt-
tää sijoituksia laitteistoon, osaamiseen
ja aikaan. Viestinnän ja tietoverkkojen
kulutus on kasvanut merkittäväksi
osaksi kotitalouden menoja.

63,3 64,5 64,8 65,4 63,4 62,3 66,3 69,3 64,9
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Implantit
korvaavat
puutteita ja
parantavat
suorituskykyä

Keinotekoisia esineet tai elektroniset
laitteet korvaavat tai parantavat ihmis-
ruumiin biologisia toimintoja (esim.
kuulo, aivo, hammas) tai ulkonäköä
(hiukset, rinnat). Implantti-sovellusten
määrä kasvaa ja käyttö tulee olemaan
yleistä.

72,0 66,1 59,9 59,8 59,4 69,3 67,5 64,2 64,8

Universaali
kääntäjä
mahdollistaa
nopean globaalin
kommunikoinnin

Kaikkien kielten puhetta tulkitseva
teknologia mullistaa globaalin kanso-
jen välisen kommunikoinnin.

64,7 69,5 59,7 57,2 59,9 66,2 68,0 72,8 64,7

Nanoteknologia
saattaa aiheuttaa
riskejä elin-
ympäristölle

Nanopartikkelit saattavat aiheuttaa
uudentyyppisiä muutoksia elinympä-
ristössä, ja voivat aiheuttaa riskejä
esimerkiksi hengitysilman kautta.

67,5 66,2 64,0 63,7 62,9 62,9 61,6 62,0 63,8

Ydinfuusiotekno-
logia ratkaisee
maailman
energia-
kysymyksen

ITER-projektin avulla maailman ener-
gia- ja ympäristöhaaste tulee ratkais-
tuksi ydinfuusioteknologian avulla
2030-2040 mennessä.

64,4 64,0 69,9 66,9 63,3 59,8 63,7 54,9 63,4

Puheentunnistuk-
sesta keskeinen
käyttöliittymä

Työskennellessä, ostoksilla, tai hoidet-
taessa yhteiskunnallisia tai yksityisiä
asioita voidaan kommunikoida suurten
seinämonitorien avulla.

66,8 70,6 51,8 53,2 60,5 67,7 64,1 69,7 63,0

Afrikan menetetty
vuosisata päättyy

Afrikka nähdään uutena nousevana
massamarkkinana ja ulkomaiset inves-
toinnit moninkertaistuvat jopa kvartaa-
leittain. Sijoittajia ovat ennen muuta
Kiina ja Intia, jotka näin saavat myös
uuden markkinan ja tuotannon hal-
tuunsa. Tämä vahvistaa paitsi Afrikan
taloutta myös näitä sijoittajia.

64,6 66,3 64,2 63,6 61,3 58,2 63,2 61,2 62,8

Aivo-tietokone
-käyttöliittymä
lisää ajatuksen
voimalla
tapahtuvaa
säätelyä

Aivo-tietokone-käyttöliittymän avulla
voidaan rakentaa ohjauslinkki aivoista
laitteisiin vuoteen 2025 mennessä.
Linkki mahdollistaa erilaisia ohjaustoi-
mia, kuten keinotekoisten raajojen
käytön.

62,2 66,2 57,0 51,7 61,2 66,9 64,4 66,2 62,0

Audiovisuaalinen
teknologia
korvaa luetun
oppimisessa

Siirtyminen kasvavasti audiovisuaali-
seen lukutaitoon tapahtuu perinteisen
tekstinlukutaidon kustannuksella. Tällä
saattaa olla kielteisiä vaikutuksia maa-
ilmankuvan muodostumisessa.

61,1 65,2 57,5 56,8 59,9 66,1 60,4 67,0 61,8
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Geeniteknologia
vauhdittaa
perimän
muuntelua

Ihmisen geeniperimän hallinta (kan-
tasolututkimus jne.) mahdollistaa gee-
niterapian nopean kehityksen ja siten
ominaisuuksien ja perimän muuntelun
ja räätälöinnin, eliniän pidentämisen,
kloonauksen jne. vuoteen 2030 men-
nessä.

66,9 68,2 59,2 61,6 54,9 59,5 62,0 57,9 61,3

Ubiikkimaailma
yksiviivaistaa ja
kaventaa
tietoisuutta
ympäristöstä

Maailmankuva kaventuu runsaan ja
kaikkialla olevan massiivisen tietomää-
rän takia, jota ubiikkimaailma, internet,
”infomaatioähky”, peliteknologiat,
erilaiset virtuaaliympäristöt jne.
tuottavat.

62,4 65,5 54,4 52,5 65,6 60,3 57,3 67,9 60,7
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