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Tiivistelmä

Suomen talous, työmarkkinat ja rakennemuutos ovat olleet varsinaista vuoristorataa, erityisesti
vuodesta 1990 – ollen sitä edelleen. Tämä johtuu siitä, että Suomi on vientiriippuvainen maa,
jolla on rajalliset työvoimavarat, jotka kaiken lisäksi ovat yhdet maailman ikääntyneimmistä.
Rakennemuutoksen hallinta, korkea tuottavuus ja innovaatiokyky sekä työvoiman kestävyys ovat
Suomelle elintärkeitä teemoja – ja tulevat olemaan sitä vielä enemmän seuraavina
vuosikymmeninä.
Vuona 1992 Suomeen iski sodanjälkeisen kauden pahin lama – joka paradoksaalisella tavalla
kuitenkin auttoi Suomea kohtaamaan 2008 globaalin kriisin jossain määrin paremmin kuin
monet muut maat, erityisesti koskien pankkisektoria. Globaalin kriisin pitkittyminen olisi
kuitenkin Suomelle erittäin vahingollista.
Suurin rakennemuutos Suomessa on tapahtunut paperi- ja metsäteollisuudessa, joka oli
Suomen teollisen modernisoitumisen selkäranka itsenäistymisen jälkeen. Tämä liittyy
maailmanlaajuiseen muutokseen, jossa tuotantoa siirretään lähemmäs suuria metsävaroja
Etelä-Amerikassa ja Kaukoidässä, mutta myös muutoksiin Venäjällä. Jo ennen globaalia kriisiä
2008 Suomessa oli tähän liittyen joukkoirtisanomisia paperiteollisuuspaikkakunnilla. Nämä
kriisit muistuttavat hiili- ja telakkateollisuuden sulkemisia aiemmin muualla Euroopassa.
Toipuminen 1990-luvun lamasta tapahtui pitkälti IT-sektorin varassa, jonka lippulaivana on
ollut Nokia. Lamasta ulostullut Suomi oli siten hyvin erilainen kuin siihen sukeltanut. Yksi
seuraus lamasta oli kuitenkin sitkeä ja korkea työttömyys (huipussaan n. 20%) ollen edelleen
melko korkealla tasolla (n. 9%).
Nykyisen laman vaikutukset ovat tuntuneet kaikilla talouden aloilla, ensin
rakennusteollisuudessa ja sitten muilla aloilla. Lama ei kuitenkaan ole vielä merkittävästi
tuntunut yksityisessä kulutuksessa. Aivan olennainen käsillä oleva rakennemuutos on suuri
sukupolvenvaihdos, eli sodanjälkeisten suurten ikäluokkien eläköitymisen käynnistyminen.
Yhdistettynä eurooppalaisittain vähäiseen maahanmuuttoon, tämä tulee aiheuttamaan
todennäköisesti vakavaa työvoimapulaa Suomessa. Myös paineet julkista taloutta kohtaan
kasvavat merkittävästi lähivuosikymmeninä, aiheuttaen rakennemuutostarvetta julkisella
sektorilla, erityisesti paikallis- ja aluehallinnon tahoilla. Kunnat ovat erittäin tärkeä ja vahva
toimija Suomessa, työllistäen n. 18% työvoimasta ja ollen naisten korkean työllisyysasteen ja
kokopäivätyön kulmakivi Suomessa.
Nykyistä talous- ja työmarkkinatilannetta Suomessa voinee luonnehtia lievästi optimistiseksi
mutta uhanalaiseksi. Merkittävimmät elvyttävät ja rahoitusmarkkinoita vakauttavat päätökset ja
toimet kriisiin nähden tehtiin jo aikaisemmin 2008 ja 2009. Ensimmäiset – tosin vielä
heiveröiset – merkit globaalista kriisistä toipumisesta ilmaantuivat 2009 vuoden loppupuolella
ja ensimmäisiä BKT:n positiivisen kasvun ennusteita – vaihdellen 1 – 3% välillä vuodelle 2010,
on annettu. Työttömyyden kasvu on pysähtynyt, mutta loppuvuoden suuntaa on edelleen vaikea
ennustaa.
Viimeisin Suomen talouden pitkäaikaisen kysynnän ennuste tehtiin keväällä 2010 Valtion
taloudellisen tutkimuskeskuksen toimesta nk. VATTAGE-mallilla, joka on sovellus yleisestä
dynaamisesta tasapainomallista (AGE). Mallilla tehty ennuste oli ensimmäinen laatuaan
työmarkkinoihin liittyen – pitkän tähtäyksen ennusteita on aiemmin tehty muilla malleilla.
Ennusteen mukaan Suomi on voimakkaasti siirtymässä teollisuusyhteiskunnasta
palveluyhteiskunnaksi, jossa erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntä on huomattavan
suurta – ennusten mukaan 120 000 vuoteen 2025 mennessä. Tässä mielessä Suomi on tulossa
uuteen rakennemuutoksen aikakauteen.
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Suomessa tehdään eri tahojen toimesta runsaasti ennakointeja ja ennusteita ja
rakennemuutoksen suhteen on olemassa monia eri toimenpiteitä ja toimijoita keskus- , alue- ja
paikallistasoilla – aina hajanaisuuteen asti. Kaikki keskeiset toimijat osallistuvat tähän: hallitus,
eduskunta, ministeriöt, työmarkkinajärjestöt, tieteelliset yhteisöt, alueelliset toimijat.
Ennakointi- ja rakennemuutostoiminnassa on viime vuosina keskitytty muutamiin kriittisiin
teemoihin kuten koulutus- ja työvoimatarpeisiin, osaamistarpeiden muutoksiin, teknologioiden
ennakointiin, demografisiin muutoksiin, globalisaatioon ja innovaatioihin.
Vuosituhannen alusta yhä enemmän huomiota on kiinnitetty ennakoinnin eri toimijoiden
yhteistyöhön ja tulosten hyödyntämiseen, mikä ennusteiden ja toimijoiden runsauden huomioon
ottaen on varmasti jatkossa yhä tarpeellisempaa.
Strategisella tasolla vallitsee yleinen konsensus välttämättömyydestä investoida tutkimus- ja
kehitystoimintaan Suomessa, joka jo on yksi eniten tähän investoivia maita maailmassa.
Poliittinen ilmasto on viime aikoina kuumentunut erityisesti ikäkysymyksen sekä
maahanmuuton ympärillä ja myös kasvavan nuorisotyöttömyyden ja jatkuvien irtisanomisten
ympärillä.
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1.1 Uudelleenrakenteistumisen varjopuoli Suomessa
Suomen talous ja työmarkkinat on ollut varsinaista vuoristorataa erityisesti 1990-luvun alusta
lähtien. Suomi on erittäin vientiriippuvainen ja rajallisten työvoimareservien maa, joten korkea
tuottavuus, innovaatiokyky ja työvoiman kestävä kehitys ovat Suomelle elintärkeitä aiheita –
vielä enemmän myös seuraavina vuosikymmeninä.
Suomeen iski 1992 pahin sodanjälkeinen lama voimakkaan talouskasvun ja alhaisen
työttömyyden jälkeen. Seurauksena oli vakava pankkikriisi ja työttömyyden nousu 3% tasosta
20%:in.
Tämä käynnisti tuskallisella tavalla uudelleenrakenteistumisen kauden, joka jatkuu vieläkin.
Ennen EU:in (1995) ja euroon (2002) liittymistä Suomi oli väistänyt ja pitkittänyt
uudelleenrakenteistumispaineita, erityisesti paperiteollisuutta koskien, turvautumalla toistuviin
devalvaatioihin. Globaalin tuotannon muutokset ja vihreän talouden nousu kasvattivat kuitenkin
paineita näille energiaintensiivisille aloille.
Metsä-, paperi ja puunjalostusteollisuus ja siihen liittyvät muut talouden alat ovat muodostaneet
Suomen sodanjälkeisen globaalin menestystarinan selkärangan, joten tämän alan
uudelleenrakenteistumisella on erittäin merkittäviä seurauksia Suomessa. Monet kaupungit ja
yhteisöt ovat syntyneet paperitehtaiden ympärille ja kärsivät nyt muutoksesta samaan tapaan
kuin hiilikaivosten ja telakoiden sulkeminen aikaisemmin monin paikoin Euroopassa
aikaisemmin.
Lama päättyi melkein yhtä yllättäen kuin se alkoi. 1990-luvun jälkipuoliskolla,
maailmaennätysluokkaa olevien kasvulukujen siivittämänä työttömyys putosi 2008 mennessä
6%:n ja työllisyysaste 70%:n tasolle, ollen siten EU 15 keskitasoa hieman parempi.
1990-luvun jälkipuoliskon toipuminen oli ennen kaikkea IT-sektorin kasvun ansiota, josta
Nokian globaali menestys on huippuesimerkki. Näin ollen laman jälkeinen Suomi oli
rakenteeltaan kovin erilainen, kuin lamaa edeltänyt Suomi. Yksi laman seurauksia oli kuitenkin
pitkittynyt korkea työttömyys, joka on sitkeästi pysynyt melko korkealla tasolla talouskasvusta
huolimatta. Lamaa edeltänyttä työttömyyden alhaista tasoa ei ehditty saavuttaa, kun uusi
globaali lama isku Suomeen syksyllä 2008 ja työttömyys alkoi jälleen nousta, olleen nyt ( elokuu
2010) 8,8% tasolla.
Työllisyysaste koheni 1990-luvun laman jälkeen tasaisesti saavuttaen 2007 70% ollen siten n.
3% korkeampi kuin EU-15 keskiarvo. Uusi lama on kuitenkin pudottanut työllisyysasteen 67%
alle (2010).
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Kuvio 1: Työllisyysaste 1997-2008 %
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

EU-15

60.7

61.4

62.5

63.4

64.1

64.2

64.5

64.9

65.4

66.2

66.9

67.3

Suomi

63.3

64.6

66.4

67.2

68.1

68.1

67.7

67.6

68.4

69.3

70.3

71.1

2009 :2009 2009
m06 m07 m08

2009
m09

Eurostat

Kuvio 2: Harmonisoitu työttömyysaste 2008-2009 %
2008
m10

2008
m11

2008
m12

2009
m01

2009
m02

2009
m03

2009
m04

2009
m05

EU-15

7.5

7.7

7.8

8.2

8.4

8.6

8.8

9.0

9.1

9.1

9.2

9.3

Suomi

6.6

6.7

6.9

7.1

7.4

7.7

8.0

8.2

8.4

8.5

8.5

8.6

Eurostat

Kuvio 3: Työttömyyaste – alle 25v. vuosikeskiarvo 1997-2008
1997 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Miehet
EU-15

18.5

17.0

15.3

13.7

13.5

14.4

15.3

15.8

16.2

15.6

14.6

15.6

Suomi

25.4

22.8

20.8

21.1

19.6

21.2

21.9

22.0

20.6

19.0

16.4

17.1

Naiset
EU-15

20.9

19.4

17.7

16.0

15.0

15.0

15.5

16.3

16.5

15.9

14.9

14.9

Suomi

25.0

24.3

22.1

21.6

20.0

20.9

21.6

19.4

19.5

18.4

16.6

15.8

Eurostat

Julkisen talouden paineet ovat käynnistäneet rakennemuutoksia myös julkisella sektorilla,
erityisesti paikallishallinnossa. Myös alueelliset erot yhteiskuntakehityksessä, työllisyydessä ja
tulevaisuuden näköaloissa ovat varsin huomattavat. Suomen itä- ja pohjoisosat ovat perinteisesti
joutuneet kamppailemaan näiden kysymysten kanssa.
Yksi oleellisimmista rakennemuutoksista, itse asiassa oleellisin uhka, liittyy suureen
sukupolvenvaihdokseen, eli suurten sodanjälkeisten ikäluokkien eläköitymiseen, joka käynnistyi
tämän vuosikymmenen puolivälissä ja saavuttaa huippunsa 2020-luvulla. Tällä muutoksella on
huomattavia seurauksia Suomelle. Suomen sukupolvenvaihdos on yksi maailman
voimakkaimmista ja on todennäköistä, että nykyisen maailmanlaajuisen laman hellittäessä
Suomella on edessään työvoimapulan aika.
Tämä tosiasia käynnisti toimenpiteitä jo 1990-luvun lopulla, kuten eläkeiän nostamisen,
kansallisen Ikäohjelman käynnistämisen sekä työuran pidentämiseen liittyviä houkuttimia ja
työssä jaksamisen tukitoimia.
Vuonna 2008 iskenyt globaali lama iski ensin rakennusteollisuuteen, sitten muuhun
teollisuuteen ja viimein palveluihinkin. Tällä lamalla ei kuitenkaan ollut yhtä dramaattisia
seurauksia kuin aikaisemmalla, toisin kuin monilla muilla Euroopan mailla. Suomen
pankkisektori kärsi edellisessä lamassa niin pahoin, että se oli monia muita maita varovaisempi
riskisijoitusten suhteen ja selvisi uudesta lamasta varsin vähäisin vaurioin. Suomen talous oli
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lisäksi varsin hyvässä kunnossa laman iskiessä, valtionvelka oli yksi Euroopan alhaisimmista ja
siten taloudessa oli puskuria ja elvytysvaraa.
Palvelualat työllistävät Suomessa eniten. Teollisuus ja maatalous ovat miesvaltaisia ja erityisesti
julkiset palvelut naisvaltaisia.

Kuvio 4:Aktiiviväestön jakauma 2008
Maatalous

Teollisuus

Markkinapalvelut

Ei-markkinapalvelut

Kaikki

4.7

25.0

38.5

31.8

Miehet

6.6

38.4

39.7

15.3

Naiset

2.7

10.4

37.2

49.6

Eurostat

1.2. Suomen rakennemuutoksen aurinkoinen puoli
Suomi on toisin sanoen selviytynyt nykyisestä lamasta suhteellisen hyvin. Hallituksen
toimenpitein voitiin välttyä rahoituskriisiltä, eikä samanlaista rakennusalan, lainoituksen tai
pankkien kriisiä, mikä luonnehti monien maiden lamaa Suomessa nähty. BKT:n kasvu on
2000-luvulla ollut selvästi korkeampi kuin EU-15 keskiarvo, mutta myös sen lasku 2009 oli
poikkeuksellisen suuri (-7,8%).
Nykyistä tilannetta luonnehtii lievä optimismi. Ensimmäiset talouden elpymisen merkit
ilmaantuivat 2009 jälkipuoliskolla ja 2010 on ollut lievää kasvun kautta. Vientiriippuvuuden
takia Suomen talous on hyvin riippuvainen maailmantalouden kehityksestä, joten tulevaisuus on
edelleen
epävarma.
Toipumisen
ennusteet
ovat
vaihdelleet.
Keväällä
2010
Valtiovarainministeriö ennakoi 1,1% BKT kasvua 2010 ja 2,1% vuodelle 20111.
Optimistisimmat, kuten Pellervon taloustutkimus PTT ennakoi 3,2% 2010 ja 2,5% 2011.
Inflaatio on pysytellyt alhaisena.
Vuonna 2010 Suomessa ei enää ole koettu suuria ja dramaattisia irtisanomisia, joita oli
erityisesti paperiteollisuudessa 2008-2009, mutta myös IT-sektorilla. Kuvaavaa kuitenkin on,
että 1990-luvun menestyksen “lippulaiva”, Nokia, on parhaillaan melkoisessa puristuksessa
mobiiliteollisuuden uudessa kilpailutilanteessa.
Työttömyys kohosi 2010 alussa 9.2%:in, mutta on sen kasvu on sittemmin pysähtynyt ja
työttömyys on alkanut jonkin verran laskea, ollen keväällä 8,8%. Huolen aiheena on kasvanut
nuorisotyöttömyys (25,7% 15-24 vuotiailla).
Työllisyyaste keväällä 2010 oli 67,3% joka on pari prosenttia alempi kuin vuotta aiaksemmin.
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Kuvio 5: BKT volyymin kasvu, muutos % edelliseen vuoteen verrattuna
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

EU-15

3.9

1.9

1.2

1.2

2.3

1.8

3.0

2.6

0.6

-4.1

0.7

1.5

Suomi

5.1

2.7

1.6

1.8

3.7

2.8

4.9

4.2

1.0

-6.9

0.9

1.6

Eurostat

Kuvio 6: Julkisen talouden tasapaino, % BKT:stä
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

EU-15

-2.6

-1.8

-0.8

0.8

-1.2

-2.3

-3.0

-2.8

-2.4

-1.3

-0.8

:

Suomi

-1.3

1.6

1.6

6.9

5.0

4.1

2.6

2.4

2.8

4.0

5.2

4.5

Eurostat:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb060

Pitkällä tähtäimellä Suomella on vahvuuksia, joiden varassa Suomi voi hyvinkin selvitä
rakennemuutoksien haasteista – olettaen että maailmanlaajuinen lama hellittää kohtuullisen
ajan
Kansallisen innovaatiojärjestelmän rakentaminen ja T&K investointi:
Suomi on aktiivinen hyvän innovaatioympäristön ja kansallisen innovaatiojärjestelmän
rakentamisessa. Investointiaste tutkimukseen ja kehittämiseen, teknologiaan ja koulutukseen
on yksi korkeimmista maailmassa. Useissa kansainvälisissä arvioissa Suomea pidetään
huippuosaajana ja –toimijana. Ovatpa jotkut tutkijat, kuten Castells ja Himanen1 olleet
tunnistavinaan erityisen “Suomalaisen mallin”, jossa yhdistyy teknologisesti edistynyt
tietämysyhteiskunta ja yhteiskunnallisesti vastuullinen hyvinvointiyhteiskunta. Näitä vertailuja
voi tietenkin myös kritisoida, mutta joka tapauksessa viime vuosikymmen, ennen
maailmanlaajuista lamaa, oli Suomelle menestystarina. Kansainvälinen asiantuntijaraati arvioi
hiljattain Suomen innovaatiojärjestelmän2. Samalla kun arviossa innovaatiojärjestelmän
vahvuuksina pidettiin korkeaa investointiastetta ja hyvää koulutusjärjestelmää, siinä osoitettiin
myös vakavia heikkouksia, kuten fragmentoituneisuus, liike-elämän heikko tuki ja
huippututkimuksen ja heikko kansainvälistyminen. Järjestelmän uusimista pidettiin
kiireellisenä, mutta näköaloja myös positiivisena.
Konsensus- ja yhteistyöhakuinen poliittinen ympäristö:
Suomen politiikka on hyvin konsensushakuista ja siinä on johdonmukaisuutta kansainvälisen
kilpailukyvyn ja yhteiskuntakehityksen turvaamisessa yli hallituskausien ja eri poliittisten
koalitioiden. Työmarkkinaosapuolten yhteistyö – ajoittaisista erimielisyyksistä huolimatta – on
ollut käytännöllisesti katsoen kaikkien merkittävien yhteiskunnallisten aloitteiden kulmakivi.
Viime vuosina työnantajajärjestöt ovat suosineet hajautettuja palkkasopimuksia ja ainakin
toistaiseksi keskitettyjen palkkasopimusten aika on ohi. Poliittinen lämpötila on noussut viime
vuosina erityisesti työurien pidentämisen ja maahanmuuttopolitiikan ympärillä. Kokonaisuutena

1
2
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katsoen, Suomella on kuitenkin tehokkaat keinot ja yhteistyöhakuinen kulttuuri näiden
haasteiden kohtaamiseen.
Investoinnit ja osallistuminen koulutukseen: Useiden OECD raporttien mukaan Suomi on omaa
luokkaansa (38%) tertiääriasteen koulutuksessa (yliopistot ja ammattikorkeakoulut). Suomessa
koulutetaan paljon insinöörejä. Taloudellisissa panoksissa koulutukseen Suomi on 11. Sijalla
maailmassa ja on Ruotsin jälkeen toisena elinikäisessä koulutuksessa (18,3 vuotta). Suomessa
on poikkeuksellisen korkea osallistumisaste virallisen koulutuksen ulkopuoliseen
vapaaehtoiseen koulutukseen. PISA-arvioissa Suomi on ollut ensimmäisenä useita kertoja
peräkkäin.
Yrittäjyyden ja PK-yritysten kehittäminen
Suomessa on noin 38 PK-yritystä 1000 asukasta kohti, joka on lähellä EU:n keskiarvoa (40).
PK-yritysten osuus yrittäjyydestä on niinikään samalla tasolla. PK-yritysten osuus työllisyydestä
on kuitenkin pienempi kuin EU keskiarvo. Suomi on eurooppalaisten arvioiden mukaan suotuisa
pienyritysympäristö: Suomi on keskeisillä ulottuvuuksilla (yrittäjyys, hallinto, talous, markkinat,
innovaatiot ja taidot, kansainvälisyys) yli keskiarvon, kuten myös muilla laadullisilla
ulottuvuuksilla (yritysympäristö, toinen mahdollisuus, julkiset hankinnat ja pienyrittäjyyden
suosiminen).3
Pohjoismaisen hyvinvointivaltion modernisointi:
Paikallishallinto,
tyypilliseen
pohjoismaiseen
tapaan,
on
monessa
suhteessa
hyvinvointipalvelujen, työllisyyden (erityisesti naisten) ja demokratian kulmakivi. Kuntien
työvoima on tasaisesti kasvanut viime vuosikymmeninä, ollen nyt n. 18% työvoimasta (n.
420.000), pääosin naisia, joten kuntien kehitys vaikuttaa merkittävästi nimenomaan naisten
työllisyyteen. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) viimeisin ennuste keväältä 2010
oli, että vuoteen 2025 mennessä tarvitaan 120 000 uutta työntekijää sosiaali- ja
terveyspalveluihin. Tällaisiin lisäyksiin Suomen niukoilla työvoimavaroilla ei ole
mahdollisuuksia, joten paineet kohdistuvat palvelujen tuottavuuden lisäämiseen ja
palvelurakenteiden, konseptien ja yhteistyön kehittämiseen. Suomi onkin ollut viime vuosina
aktiivinen paikallis- ja aluehallinnon uudistamisessa vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

1.3. Uudelleenrakenteistumisen kanssa toimiminen: toimijat ja
puitteet

1.3.1 TOIMIJOIDEN STRATEGINEN KONSENSUS
Kuten edellä on todettu, Suomella on vahvuuksia uudelleenrakenteistumisen kanssa
toimimisessa, jotka liittyvät korkeaan yhteistyöhakuisuuteen, huolimatta järjestelmien
3

European Commission, DG Enterprise, SBA Fact Sheet, Finland, http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

11

Kansallinen seminaari - Suomi
Rakennemuutoksen ennakointi ja hallinta

hajanaisuudesta ja päällekkäisyydestä. Tutkimuksen ja innovaatiotoimijoiden yhteistyö on
laajaa. Toimintapolitiikkojen muodostaminen on poliittisista erimielisyyksistä huolimatta
konsensushenkistä strategisissa kysymyksissä. Tämä on seurausta vähintään yhtä paljon kovassa
kansainvälisessä kilpailutilanteessa olevan pienen monipuoluemaan realiteeteista kuin
konsanaan poliittisesta viisaudesta. Suomella on pitkä perinne yhteiskunnalliseen dialogiin ja
yhteisymmärryksen etsimiseen suurissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä kuten innovaatiot,
toimeentulo, eläkkeet ja koulutus.
Työnantajat ja työntekijät (yli 20 hengen yrityksissä) neuvottelevat suurista muutoksista työssä
tai tuotannossa, alihankinnasta, ja irtisanomisista YT-lain perusteella. YT-lain uusi versio tuli
voimaan 2007.4 Viime kädessä päätös on työnantajalla, mutta hänen on neuvoteltava ennen
muutoksia, jotta niihin ehditään mahdollisimman hyvin sopeutua. Uusin tähän liittyvä
toimenpide on “Muutosturva”, joukko toimenpiteitä, joilla lisätään työnantajien, työntekijöiden
ja viranomaisten välistä yhteistyötä irtisanomistilanteissa.
Viime vuosina työnantajien tendenssi on ollut irtautua keskitetyistä ratkaisuista siinä missä
ammattiliitot haluaisivat suosia niitä, myös muuta kuin palkkoja koskien.
Näistä “keskipakoisista” tendensseistä huolimatta työmarkkinaosapuolet ovat hyvin kiinteä osa
kansallista taloudellista ja poliittista päätöksentekoa. Palkkojen lisäksi on sovittu työllisyyteen,
työmarkkinoihin, perhepolitiikkaan, tasa-arvoon, eläkkeisiin, innovaatioiden edistämiseen ja
työkyvyn ylläpitämiseen, elinikäiseen koulutukseen ja verotukseen liittyvistä asioista.
Yhtenä esimerkkinä yhteistyöhakuisesta dialogista Suomen kannalta tärkeässä strategisessa
asiassa on Kansallinen Ikäohjelma, jolla pyrittiin edistämään pysymistä pidempään työelämässä
sekä nostamaan keskimääräistä eläkkeelle jäämisen ikää. Vuonna 1990 Suomella oli
pohjoismaista korkein eläkkeelle jäävien osuus, ollen 55 – 65-vuotiaista miehistä, 47%.
Kääntääkseen tämän trendin hallitus käynnisti 1998 viisivuotisen kampanjan muuttamaan
kaikkien osapuolten asenteita suhteessa ikääntymiseen. Hanke sai nimekseen Kansallinen
Ikäohjelma ja se sisälsi erilaisia toimenpiteitä työkyvyn ja jaksamisen parantamisesta työelämän
kehittämiseen. Riippumattomissa evaluaatioissa ohjelmaa pidettiin menestyksenä ja se on ollut
myös EU:n vertaisarvioinnin kohteena. 5
Kysymys oli kuitenkin vasta ikäkysymyksen nostamisesta esille. Viime vuosina poliittinen
lämpötila ikäkysymyksen ympärillä on kuumentunut. Äskettäinen hallituksen yritys tässä asiassa
onnistui vain osittain. Vuonna 2009 hallitus ja työmarkkinaosapuolet sopivat toimenpiteistä
työurien pidentämiseksi ja eläkeiän nostamisesta 63:sta 65:teen. Asetettiin kaksi komiteaa, nk.
Rantalan komitea eläkeiässä ja Ahtelan komitea työelämän laatuun liittyvissä kysymyksissä
(työkyky, työterveys, varhaiset toimenpiteet työkyvyttömyydessä ja myös koulutukseen liittyviä
kysymyksiä). Molempien komiteoiden tuli esittää ehdotuksensa tammikuussa 2010. Rantalan
komiteassa ei eläkeiästä saavutettu yksimielisyyttä ja se lopetettiin. Ahtelan komitean tulokset
saivat positiivisemman, mutta ristiriitaisen vastaanoton. Mm. OECD:n ja ETLAn arviot olivat
kriittisiä6 ja ikäkysymyksen kimppuun käyminen jäi seuraavalle hallituskaudelle.

4
5
6
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www.mol.fi/mol/fi/06_tyoministerio/05_tiedotteet/2007-06-27-01/index.jsp
www.peer-review-social-inclusion.eu/peer-reviews
www.government.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=289590 ja www.etla.fi/

Talouden ja työmarkkinoiden kehitys

1

1.3.2 UUDEN MINISTERIÖN – TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN
PERUSTAMINEN
Potentiaalisesti uudelleenrakenteistumisen kanssa toimiminen Suomessa saa uutta puhtia
hallituksen aloitteesta tehtyyn työministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön yhdistämisestä
uudeksi työ- ja elinkeinoministeriöksi (TEM) vuonna 2008. Strategisessa mielessä tämä
korostaa innovaatioita, teollisuutta, kilpailua ja kysyntää. On aikaista arvioida miten
menestyksekkääksi tämä ratkaisu osoittautuu. Ruotsissa, Saksassa ja Iso-Britanniassa tällaista
yritettiin aikaisemmin, mutta niistä luovuttiin melko pian.
Yhdistäminen saattaa merkitä työvoimatoimistojen uudelleenasemoitumista työllisyysasioissa –
ne nimettiin uudelleen työ- ja elinkeinotoimistoiksi ja uudella ministeriöllä on suunnitelmissa
suunnata toimistot enemmän elinkeinoelämään ja työelämän kehitykseen.
Viime vuosina ei ole tehty mitään todella merkittäviä uusia aloitteita työttömyyden, koulutuksen,
tai työttömyysturvan suhteen.

1.3.3 MUITA UUDELLEENRAKENTEISTUMISEEN LIITTYVIÄ MUUTOKSIA
Suomen kunnat ovat kokemassa sodanjälkeisen kauden suurinta rakennemuutosta.
Paikallishallinto on erittäin tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaelämää, kuten kaikissa
pohjoismaissa. Kunnat työllistävät 18% työvoimasta, 420.000 henkeä ja näistä 77% on naisia.
Naisten työllisyysaste on lähes yhtä korkea kuin miesten (68,9% vs. 72,3%) ja tämän
työllisyyden kivijalka ovat kunnat, niissä erityisesti koulutus ja sosiaali- ja terveyssektorit. Viime
vuosina kuntien määrää on voimakkaasti vähennetty ja myös palvelujen järjestelyjä on muutettu
ja kilpailutusta lisätty. Kunnat ovat laman myötä myös kovissa taloudellisissa paineissa. Se,
miten kuntien kysymykset ratkeavat, vaikuttaa merkittävällä tavalla Suomen
rakennemuutokseen.
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2.1. Johdanto
Suomessa on yllin kyllin aktiivisuutta talous- ja yhteiskunta-asioiden ennakoinnissa niin keskuskuin aluetasolla. 7 Viime vuosina ennakointi ja aktiivisuus rakennemuutosasioissa on keskittynyt
muutamiin strategisiin kysymyksiin kuten koulutukseen, työvoiman kysyntään, osaamisen
muutoksiin, yritysaktiivisuuden muutoksiin, elinkeinoklustereihin, teknologiaan, demografisiin
muutoksiin, globalisaatioon ja innovaatioihin.
Suomen ennakointiin liittyvien järjestelmien, toimijoiden ja mallien kuvaaminen ja arviointi on
melkoisen vaikea ja haastava tehtävä. Jotkut aktiviteetit ovat olleet olemassa jo pidemmän aikaa
ja niillä on vankka asema, jotkut ovat uusia ja vielä vailla todisteita tuloksista. Kysymys on myös
siitä, että ennakointia tehdään hyvin erilaisilla aikaperspektiiveillä ja ne ovat luonteeltaan hyvin
erilaisia – jotkut ovat todella pitkän aikavälin, vuosikymmenten tulevaisuusskenaarioita, toiset jo
havaittuihin trendeihin pohjautuvia, lähes reaaliaikaisia lyhyen tähtäyksen ennusteita. Kaiken
kukkuraksi vuoden 2008 lama oli niin äkillinen ja merkittävä, että käytännöllisesti katsoen
kaikki ennakoinnit ovat vasta alkamassa toipua siitä.
Kaikkien näiden näkökohtien kattaminen lyhyessä paperissa on tietenkin mahdotonta.
Kirjoittaja on tehnyt valintoja, jotta Suomen toiminnasta ennakoinnissa saisi kohtuullisen ja
kansainvälistä yleisöä kiinnostavan kokonaiskuvan, niin että erimerkkejä olisi niin keskustason
pidemmästä tähtäimestä kuin aluetason lyhyemmästä, määrällisistä ja laadullisista
menetelmistä jne.

2.2. Uudelleenrakenteistumisen ennakointi: kokonaiskuva
Kokonaiskatsauksessa tarkastellaan alempana olevia ennakointitoimijoita. Katsaus ei ole kaiken
kattava, mutta antaa kuvan niiden moninaisuudesta Suomessa. Monilla tahoilla, kuten ETLA,
VATT, VTT ja TEKES on paljon ennakointiin liittyviä toimenpiteitä ja toimijoita, joita ei
yksityiskohtaisesti voi tämän paperin puitteissa kuvata.
Keskustasolla Suomalaisia ennakointiin liittyviä toimijoita ja menetelmiä ovat mm:
(1) Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta
(2) Valtioneuvoston ennakointiverkosto
(3) Työ- ja elinkeinoministeriön ennakointitoiminta
(4) Opetus- ja kultturiministeriön ennakointitoiminta
7

Ennakoinnin kuvauksessa on käytetty tärkeänä lähteenä: Kaivo-oja, J. and Marttinen, J. (2008) Foresight systems
and core activities at national and regional levels in Finland 1990 – 2008. FFRC eBook 6/2008. Kirjoittaja on
myös kiitollinen ELY-keskuksen tutkija Jouni Marttiselle kommenteista.
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(5) Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ennakointitoiminta, erityisesti VATTAGE
(6) Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ennakointitoiminta
(7) Suomen akatemian ja TEKESin yhteishanke Finnsight 2015
(8) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn ennakointitoiminta
(9) Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus TEKESin ennakointitoiminta
(11) Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahaston (SITRA) ennakointitoiminta
12) Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ennakointitoiminta
13) Kansallinen ennakointiverkosto
Alueellis-paikallisella tasolla:
(1) ELY-keskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen ennakointitoiminta
(2) Alueklustereiden ennakointitoiminta
(3) Erilaisia paikallisia ennakointeja
Alueellisista malleista tullaan tarkemmin kuvaamaan nk. Työvoima- ja koulutustarvetutkimus
(TKTT) ja ammattibarometri

16

Menetelmiä uudelleenrakenteistumisen
kanssa toimimiseen ja ennakointiin

2

Kuvio 7 : Suomen ennakointitoimijoita
Instituutti

Ennakointimenetelmä

Keskeiset piireet

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta

Asiantuntijoiden ja sidosryhmien
verkottuminen, komiteatyö

Sidosryhmien, hallituksen ja
eduskunnan dialogi
Raportteja, 5-15 vuoden ennusteita

Valtioneuvoston ennakointiverkosto

Ministeriöiden välinen yhteistyö
ennakoinneissa

Keskustelufoorumi ennakointiasioissa

Työ- ja elinkeinoministeriön
ennakointitoiminta

Erilaisia laadullisia ja määrällisiä
menetelmiä

Pitkän tähtäyksen ennakointia
keskustasolla, lyhyemmän aluetasolla

Opetus ja kulttuuriministeriön
ennakointitoiminta

Erilaisia menetelmiä osaamis- ja
koulutustarpeiden ennakoimiseksi

Lyhyen ja pitkä tähtäyksen
ennakointeja koulutustarpeista
hyödyntäen tietoja taloudesta ja
työmarkkinoista

Valtion taloudellisen
tutkimuskeskuksen (VATT)
ennakointitoiminta

VATTAGE – dynaaminen
tasapainomalli

Määrällinen talouden ja
työmarkkinoiden pitkän tähtäyksen
ennakointimalli

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK)
ennakointitoiminta

Teollisuuden kehityksen erilaisia
ennakointeja

Laadullisia ennakointeja,
verkottumista, työpajoja

Finnsight 2015

Suomen akatemian ja TEKESin
yhteshanke

Asiantuntijapaneeleita

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
ETLAn ennakointitoiminta

Maan kattava alueellinen malli

5-vuotisennusteita alueellisesta
kansantuotteesta ja kahdesti
vuodessa tuotannosta ja
työllisyydestä

TEKESin ennakointitoiminta

Erilaisia määrällisiä ja laadullisia
ennakointeja teknologiaan ja
innovaatioihin liittyen

Pääasiassa teknologiaan, mutta myös
palveluihin liittyviä ennakointeja

SITRAn ennakointitoiminta

Asiantuntijoiden verkottuminen

Teemoina mm. hyvinvoinnin,
työelämän, julkisen sektorin,
monikulttuurisuuden ja
ympäristöteknologian tulevaisuus

VTTn ennakointitoiminta

Erilaisia korkeateknologiaan ja
innovaatioihin liittyviä
ennakointitoimintoja

Ennakointiprojekteja mm.
biolääketieteessä ja
tietoteknologiassa

Kansallinen ennakointiverkosto

Asiantuntijoiden ja kaikille avoin
ennakointiverkosto, joka järjestää
teematyötä ja työpajoja ylläpitää
ennakointialustaa

Kohtaamisfoorumi

Työvoima- ja koulutustarvetutkimus
(TKTT)

Vuorovaikutteinen alueellinen
survey-malli

Lyhyen ja keskipitkän tähtäyksen
alueellisia ennakointeja

2.2.1. EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA
Eduskunnalla on aktiivinen rooli Suomen tulevaisuutta koskevassa keskustelussa. Eduskunnan
Tulevaisuusvaliokunta tarkastelee pitkän aikavälin kysymyksiä tulevaisuusnäkökulmasta.
Valiokunnan ensisijaisena tehtävänä on valmistella eduskunnan vastaus valtioneuvoston
eduskunnalle kerran vaalikaudessa antamaan tulevaisuusselontekoon. Valiokunta käsittelee
asioita, jotka liittyvät tulevaisuuden kehitystekijöihin ja kehitysmalleihin.8 Valiokunta suorittaa
8

http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/valiokunnat/valiokunta-tuv01/index.htx
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tulevaisuuden tutkimiseen, myös sen menetelmäkysymyksiin, liittyvää selvitystyötä.
Ensimmäinen valiokunnan raportti, ”Suomi ja Euroopan tulevaisuus” annettiin 1993.
Lisäksi tulevaisuusvaliokunta voi käsitellä itse valitsemiaan aiheita pitkän ja keskipitkän tähtäimen
näkökulmasta ja tuoda keskustelun tulokset eduskunnan täysistunnon ajankohtaiskeskusteluun.
Tulevaisuusvaliokunta toimii myös parlamentaarisena elimenä, joka suorittaa teknologiakehityksen
ja teknologian arviointia yhteiskunnallisen vaikutusten näkökulmasta.

2.2.2. VALTIONEUVOSTON ENNAKOINTIVERKOSTO
Valtioneuvoston ennakointiverkosto on ministeriöiden välinen yhteistyöelin ja tiedonvaihdon
foorumi tulevaisuuden ennakointiin liittyvissä kysymyksissä. 9
Tulevaisuuden ennakoinnilla tarkoitetaan järjestelmällistä ja osallistavaa prosessia, jossa
kerätään, arvioidaan ja analysoidaan tietoa sekä laaditaan perusteltuja kuvia ja visioita
keskipitkän ja pitkän aikavälin tulevaisuudesta.
Kaikki ministeriöt tekevät omaa hallinnonalaansa koskevaa ennakointityötä. Ministeriöiden
ennakointi palvelee mm. hallinnonalan strategista suunnittelua ja ohjausta sekä valtioneuvoston
päätöksentekoa. Valtioneuvoston ennakointiverkostossa tuodaan yhteiseen käsittelyyn
hallinnonalojen ennakointityön tuloksia.

2.2.3. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ENNAKOINTITOIMINTA
Työ- ja elinkeinoministeriöllä on erilaisia toimintoja ennakointiin liittyen sen eri osissa ja
tasoilla, kuten strategia- ja ennakointiosasto, TEKES ja ELY-keskukset.10 TEM on myös tuottanut
konsernistrategioita skenaariotyöskentelyllä. 11
TEM on myös käynnistänyt kokeilun wiki-perustaisella heikkoja muutossignaaleja tunnistavalla
verkostotyöskentelyllä. Siihen osallistuu 1500 asiantuntijaa konsernissa, jotka syöttävät
havaintojaan (“signaaleja”) TrenWiki tietokantaan, jonka on kehittänyt Datarangers. 12
TEMiä edeltäneessä työministeriössä
tehtiin pitkään ennakointeja ns. pitkän tähtäyksen
makroekonomisella mallilla, joista viimeinen oli Työvoima 2025.13 Sittemmin pitkän tähtäyksen
ennaointi on annettu VATTin tehtäväksi ja siinä VATT on keväällä 2010 käyttänyt VATTAGE-mallia,
joka on ns. dynaaminen tasapainomalli.14 VATTAGEN ennusteita puolestaan käytetään opetus- ja
kulttuuriministeriön koulutussuunnittelussa ja ennusteissa sekä alueellisessa suunnittelussa.

9
10
11
12
13
14
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www.valtioneuvosto.fi/toiminta/ennakointiverkosto/fi.jsp
Kirjoittaja on kiitollinen kommenteista TEM:n strategia- ja ennakointiryhmältä, Markku Wallin, Antti Joensuu,
Eero Polus, Jussi Toppila, Heikki Räisänen, Petri Honkanen ja Pekka Tiainen.
Transforming Strategies. Työ- ja elinkeinoministeriön konsernistrategian testaus EVA:n fokusoiduilla globaaleilla
skenaarioilla. Loppuraportti Capful Oy.
www.trendwiki.fi/
Työpoliittinen tutkimus 325/2007
Honkatukia et. al. (2010) Työvoiman tarve Suomen taloudessa 2010 – 2025 . VATT tutkimukset 154.
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2.2.4. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ENNAKOINTITOIMINTA
Opetus- ja kulttuuriministeriössä (OKM) on ennakoinut määrällisiä ja laadullisia koulutus- ja
osaamistarpeita osana koulutuksen ja tutkimuksen strategista suunnittelua.15 Opetushallitus
ennakoi valtakunnallisia pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarpeita sekä kehittää
osaamistarpeiden ennakointia. Ennakoinnin taustalla on laaja yhteistyöverkosto, jonka
muodostavat eri ministeriöt, tutkimuslaitokset, alueviranomaiset sekä työmarkkinajärjestöt.
Työvoiman koulutustason nostaminen ja osaamiskuilujen umpeen kurominen on ollut osa
koulutuspolitiikkaa
1990-luvulta
lähtien.
Näissä
on
käytetty
myös
EU:n
rakennerahastohankkeita. 1990-luvun jälkeen painopiste on jossain määrin siirtynyt
tertiäärikoulutuksesta ammatilliseen koulutukseen ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden
turvaamiseen. Ikääntymisen ohella Suomen koulutusjärjestelmän haasteena on työvoiman
liikkuvuus ja maahanmuutto.
Suomessa on varsin vahva perinne koulutustarpeiden määrällisessä ennakoinnissa. Näistä
tärkeimmät ovat kehittämissuunnitelma (KESU) ja Mitenna. Mitennalla tarkoitetaan sekä
projektia että laskentamallia. Mitenna-projekti.oli Opetushallituksessa vuosina 1996 - 1999
toteutettu ESR-rahoitteinen ennakointiprojekti, jossa mm. kehitettiin työvoima- ja
koulutustarpeiden ennakointia palveleva laskentamalli, tuotettiin vuoteen 2010 ulottuvat
ammattiryhmäkohtaiset uuden työvoima tarve-ennusteet sekä ennakoitiin opintoala- ja
-astekohtaisesti koulutustarpeita vuoteen 2005. Mitenna-projektissa tuotettiin laskentamalli,
jota käytetään asiantuntijatyöskentelyn apuna uuden työvoiman tarpeita ja siihen pohjautuvia
koulutustarpeita ennakoitaessa. Laskentamallilla voidaan tuottaa vaihtoehtoisia ennusteita ja
sitä voidaan käyttää niin valtakunnallisten kuin alueellistenkin ennakointitietojen tuottamiseen.
”Ensti” Opetushallituksen ylläpitämä on avoin tietokanta, jossa on ennakointiin liittyviä tietoja,
artikkeleita ja raportteja. 16
Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi (VOSE) –projektin tavoitteena on luoda
ennakointimalli, jonka avulla ammatillisia osaamistarpeita voidaan ennakoida kaikilla
koulutusasteilla ja kaikilla ammattialoilla. Kehitettävä ennakointimalli tulee koostumaan
osaamistarpeiden ennakoinnissa tarvittavista menetelmistä, ennakointiprosesseista, toimijoiden
välisistä verkostoista ja tiedonkulkujärjestelmästä. VOSE –projekti toteutetaan Opetushallituksen
rahoittamana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella 1.6.2008 – 31.5.2011.

2.2.5. VATTIN VATTAGE – DYNAAMINEN TASAPAINOMALLI
VATT on keväällä 2010 tehnyt tilaustyönä VATTAGE-mallillaan Suomen talouden ja työvoiman
kysynnän pitkän tähtäyksen ennusteen (2025 asti) ns. yleisellä AGE-tasapainomallilla jota on
maailmalla käytetty mm. talouden ja ympäristön ennusteisiin.17. Vuonna 2008 tehtyjen
evaluaatioiden perustalla ennusteiden tekeminen siirrettiin työministeriöltä VATTille.
15

16
17

Selvitys koulutus- ja osaamistarpeiden kehittymisestä sekä ennakoinnin tilasta ja kehittämistarpeista 2008.
Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:4. Ja Open database on anticipation by Finnish
National Board of Education. http://www.oph.fi/info/ensti
http://www.oph.fi/info/ensti
www.vatt.fi/julkaisut/uusimmatJulkaisut/julkaisu/Publication_6093_id/832
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Tavoitteena oli saavuttaa parempi menetelmän läpinäkyvyys ja ennakointiin osallistuvien
tahojen roolien selkeys, sekä ennakoinnin parempi riippumattomuus.18. Taloutta ja työvoiman
kysyntää tarkasteltiin tällä mallilla Suomessa ensimmäistä kertaa.19 VATTAGEN analyysin
päätulos vahvisti, että Suomi on muutumassa palveluyhteiskunnaksi ja kysyntä sosiaali- ja
terveyspalveluissa tulee kasvamaan erittäin merkittäväksi. VATTAGEn peruslaskelman mukaan
työvoiman tarve näillä aloilla 2025 mennessä olisi 120 000 uutta työntekijää, mikä Suomen
työvoimavaroissa on erittäin korkea luku – niin korkea, ettei tähän työvoiman tarpeeseen voi
vastata pelkästään työvoiman tarjonnalla ja koulutuksella. Tarvitaan palvelujen toimivuuden,
tuottavuuden ja rakenteen muutoksia ja tämä koskee erityisesti Suomen kuntia.

2.2.6. ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON (EK) ENNAKOINTITOIMINTA
EK toteuttaa monenlaista toimintaa elinkeinoelämän tulevaisuuden ennakoinnissa. Tässä
yhteydessä esimerkkinä esitetään nk. Oivallus-hanke. Oivallus eli “Oppivien verkostojen
osaamistarpeet tulevaisuuden Suomessa” on EK:n koordinoima osaamis- ja työvoimatarpeiden
ennakointihanke. Oivallus perustuu näkemykseen, jonka mukaan elinkeinoelämä toimii
tulevaisuudessa enenevästi erilaisista toimijoista koostuvissa (globaaleissa) verkostoissa.
Oivallus
on
jatkoa
EK:n
vuonna
2006
päättyneille
Palvelut
2020ja
Tulevaisuusluotain-ennakointihankkeille, joista kumpuaa mm. oppiva verkosto -termi. Oppivalla
verkostolla tarkoitetaan erilaisista toimijoista muodostuvia kokoonpanoja. Oppivien verkostojen
menestyminen perustuu erilaisten osaamisten synergiaan. Hanke on kolmivuotinen, päättyen
keväällä 2011. Oivallus-hankkeen rahoituksesta vastaavat Euroopan sosiaalirahasto,
Opetushallitus ja EK.20

2.2.7. FINNSIGHT 2015
FinnSight 2015 – Tiede ja teknologia 2010-luvun Suomessa oli Suomen Akatemian ja Tekesin
yhteinen ennakointihanke, joka toteutettiin vuosina 2005–2006.21 Ennakointihankkeessa
tarkasteltiin suomalaiseen elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan vaikuttavia muutostekijöitä ja
tunnistettiin innovaatio- ja tutkimustoimintaan kohdistuvia haasteita. Lisäksi analysoitiin
sellaisia tieteeseen, teknologiaan, elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan kytkeytyviä
osaamisalueita, joiden vahvistaminen edistää yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän
kilpailukykyä. Ennakointi tehtiin keskeisiltä osiltaan kymmenessä paneelissa, joissa oli
yhteensä 120 asiantuntijaa. Hankkeen tiivistelmä ja paneelien raportit julkistettiin kesäkuussa
2006. Akatemia hyödyntää ennakoinnin tuloksia perustutkimuksen vahvistamisessa ja
suuntaamisessa ja Tekes strategia- ja sisältölinjauksissaan.

18

19
20
21

20

Kuvaus perustuu ennakointia tilaavan PATKET-konsortion puheenjohtajan, tutkimusjohtaja Heikki Räisäsen,
VATTin VATTAGE-tutkimuksen johtaja Juha Hionkatukian sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteleva
virkamies Ville Heinosen haastatteluun.
Honkatukia et. al. (2010) Työvoiman tarve Suomen taloudessa 2010 – 2025 .VATT tutkimukset 154.
http://ek.multiedition.fi/oivallus/fi/oivallus/index.php
http://www.aka.fi/fi/A/Tiedeyhteiskunnassa/Ennakointi2/Ennakointi/
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2.2.8. ETLA N ENNAKOINTITOIMINTA
Viime vuosina ETLA on keskittynyt erityisesti kansainvälisen talouden ja Suomen eri toimialojen
seurantaan. Talouden ennustamisessa käytetään useita malleja ja laskentajärjestelmiä.
Kotimaan talouden ennustamisessa apuna ovat muun muassa ETLAn kokonaistaloudellinen
malli, toimialaennustemalli, aluetalouksien ennustemalli sekä kansantalouden pitkän aikavälin
kasvumahdollisuuksien arviointiin soveltuva malli. Kansainvälisen talouden ennusteet tehdään
englantilaisella NIGEM-mallilla.22

2.2.9. TEKESIN ENNAKOINTITOIMINTA
Tekes perustettiin vuonna 1983 ja se on nykyisin osa Työ- ja elinkeinoministeriön konsernia ja
Tekesillä on monenlaista toimintaa erityisesti teknologiaan ja innovaatioiden edistämiseen
liittyen.23 Tekes vastaa Suomen teknologiastrategiasta ja teknologiaohjelmista. Tekes tekee
teknologiaennusteita teollisuusklustereille.

2.2.10. VTTN ENNAKOINTITOIMINTA
VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka tuottaa
monipuolisia teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille
asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille.24 VTT on osa Suomen innovaatiojärjestelmää ja
kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. VTTn ennakointitoiminta liittyy ennen
kaikkea innovaatioihin ja VTT on toteuttanut teknologian kehitykseen liittyviä
’tiekarttatutkimuksia’ eri aloille. VTT on myös tuottanut sektori- ja klusteriennusteita.

2.2.11. SITRAN ENNAKOINTITOIMINTA
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää
yhteiskunnan hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.
Lain mukaan Sitran tehtävä
on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua
sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä. Sitran ennakointitiimi tarjoaa muutossignaaleja
ja trendejä koskevaa materiaalia ja syventää eri teemoja koskevaa ymmärrystä. Tavoitteena on
hahmottaa tulevaa niin, että muutosta koskeva ymmärrys saadaan osaksi muuta toimintaa ja
ennen kaikkea päätöksentekoa. Sitran ennakointitiimi osallistuu muun muassa strategiantekoon,
ohjelmien valintaan ja muihin tulevaisuuteen katsoviin prosesseihin Sitrassa. Keskeistä on uusien
verkkopohjaisten toimintamallien tuominen osaksi ennakointikäytäntöjä ja ylipäätään osallistaminen:
ennakointiprojekteihin osallistuvat aktiivisesti muokkaavat tekemisen muotoja ja sisältöä.

22
23
24

http://www.etla.fi/index.php?did=56
www.tekes.fi/fi/community/Tekes/320/Tekes/626
www.vtt.fi/vtt/index.jsp
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2.2.12. KANSALLINEN ENNAKOINTIVERKOSTO
Kansallisen ennakointiverkoston (KEV) on kohtamisfoorumi, jonka tavoitteena on nostaa
suomalaisen yhteiskunnan uudet haasteet ja mahdollisuudet aiempaa ripeämmin keskusteltaviksi,
tutkittaviksi ja päätettäviksi.25 KEV ylläpitää näitä kaikille avoimia verkkosivuja, jotta ennakointitieto
ja keskustelijat kohtaisivat. Foresight.fi on tarkoitettu yhtä lailla asiantuntijoille, päätöksentekijöille
kuin tulevaisuuskeskustelusta kiinnostuneille kansalaisille. Kansallisen ennakointiverkoston
ohjausryhmä seuloo vuosittain muutossignaaleja ja valitsee niistä keskeisimmät jatkotyötä varten.
Niiden pohjalta käynnistetään jatkoselvityksiä sekä teemakohtaisia asiantuntijaryhmiä, jotka tutkivat
aiheitaan työpajoissa. Vuonna 2008 teemaryhmien aihealueita olivat Internet ja vuorovaikutuksen
uudet muodot, yritystoiminnan tulevaisuus, mielenterveys ja henkinen pääoma, oppiminen ja
koulutus sekä julkisen sektorin rooli ja tehtävät. Näiden lisäksi kokoontui asiantuntijaryhmä, joka
hahmotti suomalaisten arjen hyvinvoinnin muutoksia. Teematyöpajoja järjestetään 2010 kaksi,
Downshifting (vastuulliset valinnat) ja Nettisukupolvi. Kuhunkin teemaryhmään kutsutaan parhaita
suomalaisia ennakointiasiantuntijoita ja päätöksentekijöitä yksityiseltä ja julkiselta sektorilta,
tutkimusmaailmasta sekä kansalaisjärjestöistä. Teemaryhmä määrittelee itse työskentelynsä
painopisteet ensimmäisessä työpajassaan. Tämän jälkeen painopisteiksi valittuja aihealueita
käsitellään omissa työpajoissaan.

2.2.13. ALUEELLINEN ENNAKOINTI: TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEIDEN
ENNAKOINTI ALUETASOLLA
Esimerkkinä aluetasolla tapahtuvasta työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnista esitetään
Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa ja myös muualla Suomessa käytetty toteutettu Työvoima- ja
koulutustarvetutkimus (TKTT). TKTT-malli on vuorovaikutteinen haastatteluihin perustuva
malli.26 Käytännön toteutuksesta vastaa ELY-keskus ja sen verkostot, erityisesti työ- ja
elinkeinotoimistot (TE-toimistot). TE-toimistojen tehtävänä on haastatella yrityksiä näiden
lyhyen tähtäyksen tarpeista seuraavasti: a) muutokset työvoimassa – kasvu tai väheneminen
ammateittain, b) rekrytointiongelmat, c) koulutusvaatimukset d) muutokset ammateissa ja
työtehtävissä e) ikärakenne ja eläköityminen, f) taloustilanne nyt ja vuoden päästä, g)
koulutustarpeet, h) verkottuminen, alihankinta ja uusien liiketoiminta-ideoiden tarve, i)
vientinäkymät, j) investointitarpeet, k) tilatarpeet, l) avoimet kommentit.
TKTT kartoitus toteutetaan useassa vaiheessa. Ensin päätetään millä aloilla kartoitus tehdään ja
tässä kriteereinä ovat esimerkiksi rakennemuutos ja tiedon puute. Tämän jälkeen haastattelijat
valmennetaan tehtäväänsä. Sitten toteutetaan itse kartoitus kentällä ja viedään tiedot
tietokantaan sekä ehdotetaan ja toteutetaan myös toimenpiteitä haastattelujen perusteella.
Tuloksista tehdään yhteenveto, jota analysoi asiantuntijaryhmä, joka tekee SWOT analyysin ja
toteutetaan myös Delphi-survey ja lopuksi laaditaan loppuraportti, joka toimitetaan
ministeriöille, alueille, koulutukseen, medialle jne. ELY-keskuksessa on kehitetty myös erityinen
ammattibarometri, jolla voidaan kuvata ja kommunikoida ammattien kysynnän tilannetta. 27

25
26
27
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www.foresight.fi/kansallinen-ennakointiverkosto/
Kaivo-oja, J. and Marttinen, J. (2008) op. cit. ja www.luotain.fi/ajankohtaista/default.htm
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3.1. Lyhyen tähtäyksen toiminta uudelleenrakenteistumisessa

3.1.1. JOHDANTO
Maailmantalouden äkillinen huononeminen käynnisti hallituksen nopeita toimenpiteitä
pankkien ja yritysten rahoitusten turvaamiseen, kuten laajentamalla Finnveran, yrityksiä
rahoittavan vientitakuulaitoksen valtuuksia.28 Hallitus myös jatkoi elvytyspainotteista
veropolitiikkaa, aikaisti infrastruktuuri-investointeja ja laati elvyttäviä lisäbudjetteja.
Talouskriisistä lähtien on käyty debattia toimenpiteiden, kuten aktiivisen työvoimapolitiikan ja
elvytyksen riittävyydestä ja aikatauluista. Kaiken kaikkiaan, kuten alussa on todettu,
maailmantalouden laman vaikutukset Suomessa olivat pankki- ja yritysmaailmassa monelta osin
lievemmät kuin monissa muissa maissa, eikä 1990-luvun pankkikriisiä Suomessa koettu.
TEMin johdolla on toiminut erityinen rakennemuutosryhmä jo ennen viimeistä globaalia
talouskriisiä reagoimaan erityisesti suurempiin yritysten lopettamisiin ja irtisanomisiin ja ryhmä
on käyttänyt paitsi kansallista myös EU:n globalisaatiorahaa. Myös nk. muutosturvaa, jolla
parannetaan eri tahojen yhteistyötä irtisanomistilanteissa on käytetty ja kehitetty edelleen.

3.1.2. MUUTOSTURVA
Vuonna 2005 silloinen työministeriö käynnisti uuden, työmarkkinaosapuolten kolmikannassa
neuvotellun uuden toimenpiteen, muutosturvan, jonka tavoitteena on tukea ja aktivoida
irtisanottuja työntekijöitä ja joka sisältää myös joitakin muutoksia työnantajien velvollisuuksiin.29
Muutosturva on toiminut tehtävässään varsin hyvin, myös riippumattoman arvioinnin mukaan ja
sitä ovat positiivisesti kommentoineet niin työnantajat, ammattiliitot, viranomaiset kuin muutkin
yhteistyötahot, niin keskus- kuin paikallistasolla.
Irtisanomistilanteiden muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä
uuteen työhön. Muutosturvan toimintamalli otettiin käyttöön vuonna 2005 ja sitä laajennettiin
vuonna 2009 koskemaan entistä paremmin myös määräaikaisessa työsuhteessa olevia ja 180
päivän ajaksi lomautettuja tai lomautettuina olleita. Toimintamalli sisältää irtisanotun
palkallisen vapaan uuden työn etsimistä varten, työnantajan tehostunutta tiedotusta,
henkilöstön kanssa tehtävän työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman ja työ- ja
elinkeinotoimistossa laadittavan työllistymissuunnitelman. Muutosturvan piiriin kuuluvat
työntekijät, joilla on kolmen vuoden työhistoria ja irtisanominen tapahtuu tuotannollisen tai
taloudellisen syyn perusteella. Muutosturvan piirissä ovat myös määräaikaisessa työsuhteessa
olleet, jos työsuhde samaan työnantajaan on jatkunut keskeytyksettä 3 vuotta tai yhteensä
vähintään 36 kuukautta viimeksi kuluneen 42 kuukauden aikana tai jos henkilön työsuhde on
päättynyt määräaikaisuuden vuoksi ja hänelle on kertynyt työhistoriaa saman tai eri työnantajien
työssä yhteensä vähintään viisi vuotta työsuhteen päättymistä edeltäneiden seitsemän vuoden
aikana.
28
29

www.finnvera.fi/fin/Finnveran-esittely
www.mol.fi/mol/fi/00_tyonhakijat/07_tyottomyys/03_irtisanotun_muutosturva/index.jsp
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3.2. Keskipitkän ja pitkän tähtäyksen toiminta
uudelleenrakenteistumisessa

3.2.1. TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMAT
1990-luvulle asti työelämän kehittäminen Suomessa oli teknologiapainotteista. Sittemmin
huomion kiinnittäminen työorganisaatioihin ja inhimillisiin voimavaroihin, työkykyyn ja
kestävään tuottavuuteen on vallannut alaa ja aikaisemmin vähäinen työelämän kehittämisen ja
teknologiapolitiikan yhteys on lisääntynyt. Näissä merkeissä kiinnostava esimerkki on
Työelämän kehittämisohjelma TYKES, joka nykyisin on nimellä TYKE osa TEKESin
rahoitusinstrumentteja työelämän kehittämiseen. TYKES toimi vuosina 2004 – 2009.30 TYKES
ja sen nykymuoto TYKE rahoittaa työelämän kehittämisprojekteja yksityisellä ja julkisella
sektorilla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yritys voi ostaa TYKE rahalla asiantuntijapalveluja,
joilla edistetään organisatorisia innovaatioita. Hankkeiden kriteereinä on laaja osallistuminen,
johdon sitoutuminen ja organisatoristen innovaatioiden soveltaminen. TYKEs on toteuttanut
tähän mennessä yli 1000 projektia käsittäen n. 10% Suomen työvoimasta.

3.2.2. KANSALLINEN IKÄOHJELMA
Yhtenä esimerkkinä yhteistyöhakuisesta toiminnasta Suomen kannalta tärkeässä strategisessa
asiassa on Kansallinen Ikäohjelma, jolla pyrittiin edistämään pysymistä pidempään työelämässä
sekä nostamaan keskimääräistä eläkkeelle jäämisen ikää. Vuonna 1990 Suomella oli
pohjoismaista korkein eläkkeelle jäävien osuus, ollen 55 – 65-vuotiaista miehistä 47%.
Kääntääkseen tämän trendin hallitus käynnisti 1998 viisivuotisen kampanjan muuttamaan
kaikkien osapuolten asenteita suhteessa ikääntymiseen. Hanke sai nimekseen Kansallinen
Ikäohjelma ja se sisälsi erilaisia toimenpiteitä työkyvyn ja jaksamisen parantamisesta työelämän
kehittämiseen. Riippumattomissa evaluaatioissa ohjelmaa pidettiin menestyksenä ja se on ollut
myös EU:n vertaisarvioinnin kohteena.31 Ikäohjelman käytännön toteutuksessa erittäin tärkeä
rooli oli Työterveyslaitoksella, joka toteutti useita ikääntymiseen liittyviä kehittämishankkeita ja
tiedotusta.32
Kysymys oli kuitenkin vasta ikäkysymyksen nostamisesta esille. Viime vuosina poliittinen
lämpötila ikäkysymyksen ympärillä on kuumentunut. Äskettäinen hallituksen yritys tässä asiassa
onnistui vain osittain. Vuonna 2009 hallitus ja työmarkkinaosapuolet sopivat toimenpiteistä
työurien pidentämiseksi ja eläkeiän nostamisesta 63:sta 65:teen. Asetettiin kaksi komiteaa, nk.
Rantalan komitea eläkeiässä ja Ahtelan komitea työelämän laatuun liittyvissä kysymyksissä
(työkyky, työterveys, varhaiset toimenpiteet työkyvyttömyydessä ja myös koulutukseen liittyviä
kysymyksiä). Molempien komiteoiden tuli esittää ehdotuksensa tammikuussa 2010. Rantalan
komiteassa ei eläkeiästä saavutettu yksimielisyyttä ja se lopetettiin. Ahtelan komitean tulokset
30
31
32
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www.mol.fi/mol/fi/03_tutkimus_ja_kehittaminen/02_tykes/index.jsp
www.peer-review-social-inclusion.eu/peer-reviews
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saivat positiivisemman, mutta ristiriitaisen vastaanoton. Mm. OECD:n ja ETLAn arviot olivat
kriittisiä33 ja ikäkysymyksen kimppuun käyminen jäi seuraavalle hallituskaudelle.

3.2.3. OPIN OVI – AIKUISOHJAUKSEN KEHITTÄMISHANKE
Euroopan rakennerahaston rahoittama Opin ovi tähtää aikuisohjauksen kehittämiseen
Suomessa.34 Taustalla on mm. että Suomessa on edelleen n. 300.000 aikuista ilman
ammatillista koulutusta (n. 10% työvoimasta). Parempi ohjauksen saatavuus voisi merkittävällä
tavalla toimia väylänä aikuisväestön ammatillisen koulutustason nostamiseen. Opin ovi jatkaa
kahden edellisen EU-rahoitteisen hankkeen toimintaa: NOSTE, jolla pyrittiin lisäämään
aikuisten mahdollisuuksia ammatilliseen koulutukseen sekä AiHe, joka tähtäsi ammatillisen
aikuiskoulutuksen henkilökohtaistamiseen.
Opin Oven hankkeiden tavoitteina on sekä uudistaa olemassa olevaa ohjausta että tuottaa myös
uusia palveluja, ennen kaikkea elektronisia itsepalveluja. Ohjauspalveluja antavien
ammattitaitoa nostetaan ja laajennetaan, sekä keskinäistä verkottumista lisätään. Opin Ovella
on alaprojekteina Nuove, joka kehittää e-palveluja ja Erkkeri ja Studio joissa kehitetään
opettajien ohjauskoulutusta.

3.2.4. TOIMINTA UUDELLEENRAKENTEISTUMISESSA PAIKALLISTASOLLA
Esimerkkinä paikallisesta toiminnasta on Sastamalan alueen työ-ja elinkeino (TE-) toimiston ja
sen yhteistyökumppaneiden toiminta. Sastamalan alueella on yli kymmenen vuoden ajan
rakennettu yli sektoreiden tapahtuvaa kestävää ja laajaa yhteistyötä alueelliseen kehitykseen ja
työllisyyteen liittyvissä asioissa. Yhteistyön tuloksena Sastaman alueen työllisyys on kehittynyt
Pirkanmaan keskiarvoa paremmin. Sastamalan mallissa työ-, koulutus-, sosiaali- ja
elinkeinopolitiikka ja näiden toimijat on saatettu toimivaan yhteyteen Sastamalan kaupungin
johtaman työryhmän alla, kunkin yhteistyötahon perustehtävät ja asema palveluprosesseissa on
selkiytetty ja toimintaa kehitetään jatkuvasti. Uudessa yhteisessä strategiassa korostetaan
Sastamalan seudun kehitystä yritysystävällisenä ympäristönä.

33
34

www.government.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=289590 ja www.etla.fi/
www.opinovi.fi/
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4.1. Suomella on edessään vakavia strategisia haasteita
Yksinkertaistaen sanottuna Suomi on vastaamassa strategisina haasteina suureen riippuvuuteen
globaaleista markkinoista, siirtymiseen kestävään energiaan, työvoimavarojen riittävyyteen ja
ikääntymiseen. Suomen vastaus näihin haasteisiin on kehittää kaikin puolin kansallista
innovaatiokykyä
ja
kaikkien
osapuolten
yhteistoimintaa
kestävän
tuottavuuden
aikaansaamiseksi.

Kuvio 8: Suomen strategiset uudelleenrakenteistumisen haasteet ja vastaukset
Strateginen haaste
Suuri riippuvuus globaalista
taloudesta

Seuraukset Suomelle
Talouden haavoittuvuus ja
toipumisen riippuvuus
kokonaisuuden elpymisestä

Esimerkkejä suomalaisista
vastauksista
Jatkuvan innovaatiokyvyn ja kestävän
tuottavuuden kehittäminen
Erittäin hyvä yhteistyö eri tahojen
kanssa
Julkisen talouden toimintakyvyn
turvaaminen

Tarve siirtyä energiaintensiivisestä
tietointensiiviseen ja kestävään
tuotantoon

Teollisuuden
uudelleenrakenteistuminen

Erittäin voimakas ikääntyminen ja
sukupolvenvaihdos

Rajalliset työvoimavarat,
työvoimapulan uhka, erittäin suuri
sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve

Tarve kehittää tietointensiivistä ja
palveluvaltaista elinkeinoelämää

Kaksihaarainen strategia:
ydinvoimaloiden rakentaminen ja
uusiutuvan energian käytön
lisääminen
Työurien pidentäminen kaikissa
suhteissa, työelämän ja
työssähyvinvoinnin kehittäminen,
paikallishallinnon toimintakyvyn
turvaaminen

Suomessa vallitsee suuri poliittinen yksimielisyys tarpeesta kehittyä maailman huippuluokkaa
olevaksi innovaatiokykyiseksi ja yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti kestäväksi
yhteiskunnaksi. Näitä strategisia tavoitteita on seurattu varsin johdonmukaisesti jo pitkään.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö poliittisia jännitteitä olisi – ja myös erimielisyyksiä keinoista
näiden strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvä esimerkki jännitteistä aina paradokseihin
saakka on ydinvoima, jota Suomi on – maailmanlaajuista virtaa vastavirtaan uiden – päättänyt
rakentaa, vieläpä niin, että vihreä puolue on hallituksessa. Laaja yksimielisyys vallitsee tarpeesta
siirtyä kestäviin energian tuottamisen tapoihin, mutta Suomi on silti aika myöhäinen tulija – niin
asenteellisesti kuin teollisuudessakin – soveltamaan vihreää taloutta.
Laaja yksimielisyys vallitsee myös tarpeessa saada ratkaisuja aikaan ikäkysymyksessä.
Kansallinen Ikäohjelma oli ensimmäinen askel tähän suuntaan, mutta alkumenestyksen jälkeen
toimenpiteistä sopiminen on viime vuosina juuttunut monelta osin paikoilleen. Varaa epäröintiin
ei kuitenkaan olisi. Viimeisimmän talouden ja työvoiman kysyntää koskevan ennusteen mukaan
(VATTin VATTAGE-mallilla tekemä ennuste keväällä 2010) Suomessa tarvittaisiin vuoteen 2025
mennessä 120 000 uutta työntekijää (lisäksi tulisi suuri poistuma eläköitymisen vuoksi).
Suomessa tähän tarpeeseen ei mitenkään voida vastata pelkästään työvoimaa ja koulutusta
lisäämällä – siihen eivät työvoimavarat riitä – vaan on luotava myös muita ratkaisuja, joista
tärkeimmät ovat palvelujen tuottavuuden nostaminen ja avohoidon lisääminen. Kaiken
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kaikkiaan tarvitaan, varsinkin julkisten palvelujen, työelämän laadun kohottamista, jotta
varmistetaan sekä työn tuottavuus, työhyvinvointi, että hoiva-alojen vetovoima.

4.2. Paljon – mutta fragmentoitunutta – ennakointia
Suomessa on yllin kyllin aktiivisuutta talous- ja yhteiskunta-asioiden ennakoinnissa niin keskuskuin aluetasolla, kuten tämänkin paperin (ei suinkaan kaiken kattava) katsaus osoittaa. Viime
vuosina ennakointi ja aktiivisuus rakennemuutokseen liittyen on keskittynyt muutamiin
strategisiin kysymyksiin kuten koulutukseen, työvoiman kysyntään, osaamisen muutoksiin,
yritysaktiivisuuden muutoksiin, elinkeinoklustereihin, teknologiaan, demografisiin muutoksiin,
globalisaatioon ja innovaatioihin. Aktiivisuutta näiden parissa on runsaasti, mutta sopii kysyä,
onko näiden välillä riittävästi yhteyttä ja onko erilaista ennakointitiedon tuottamista liikaakin
syvemmän analyysin ja vuoropuhelun kustannuksella? Haasteena on oletettavasti pikemminkin
ennakointien hyödyntämisen ja yhteistyön kehittäminen, kuin ennakointien tekemisen
lisääminen.
Onko ennakointi sitten ollut tuloksekasta ja hyödyllistä? Tätä on todella vaikea arvioida
mitenkään täsmällisesti. Ennakoinneista on epäilemättä ollut hyötyä monille toimijoille, mutta
varsinaisten arvioivien johtopäätösten teko on tämän katsauksen kirjoittajalle mahdotonta.
Suomi on selvinnyt – ainakin toistaiseksi – maailmanlaajuisesta kriisistä melko lievin vaurioin,
ainakin jos sitä vertaa moniin muihin maihin. Elpyminen on käynnissä, joskin vielä haurasta,
sillä maailmantalouden signaalit ovat kovin ristiriitaiset. Monia onnistuneita toimenpiteitä on
sovellettu uudelleenrakenteistumiseen liittyen, kuten yhtenä esimerkkinä Muutosturva, joka ei
yksinään tietenkään ole mikään ratkaisu rakennemuutoksen haasteisiin, mutta
oikeansuuntainen, sillä se on lisännyt eri tahojen yhteistyötä. Toimenpiteet työttömyyden
alentamiseksi ovat toistaiseksi olleet lähinnä talouden toimintakykyyn liittyviä, aktiivisen
työvoimapolitiikan keinoja on käytetty ja innovoitu varsin vaatimattomasti. Koulutuksessa
erityisesti aikuiskoulutuksen ja sen ohjauksen uudistaminen ovat tärkeitä aiheita ja niissä
aktiivisuutta on esiintynyt, joskin tulokset vielä odottavat tulemistaan.
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Perinteisesti vaatimattomille suomalaisille oli melkoinen yllätys ja ylpeyden aihe, kun 1990-luvun
lamasta tultiin ulos ennen kaikkea IT-alan – ja siinä Nokian – johdolla. Suomi on lisäksi menestynyt
hämmästyttävän hyvin erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa, kuten PISA-vertailussa tai vaikkapa
aivan viimeisimmässä, Newsweek-lehden vertailussa, jossa Suomi julistettiin maailman parhaaksi
maaksi terveyden, elämänlaadun, taloudellisen dynaamisuuden ja poliittisen ympäristön
kriteereillä.35. Suomalaiset ovat olleet – vaatimattomina – yhtä hämmästyneitä näistä tuloksista kuin
muut konsanaan ja kun tasainen virta vierailijoilta on tullut Suomeen tutkimaan vaikkapa kehuttua
koulutusjärjestelmää, on suomalaisilla ollut puuhaa etsiessään itse selityksiä siihen, miksi olemme
niin hyviä. Kuvaavaa on myös, että suomalaiset löysivät mielestään virheen Newsweekin vertailusta,
joka pudottaisi Suomen kakkoseksi. Ei ole sentään sopivaa olla ihan ykkönen!
Näiden vertailujen ansioista ja luotettavuudesta voi olla montaa mieltä, mutta ei kuitenkaan voi olla
sattumaa ja vailla merkitystä, että Suomi on sijoittunut lukuisissa vertailuissa kärkikastiin. Suomen
kohtaamat haasteet ovat myös ’kärkiastiin’ kuuluvia, eli poikkeuksellisen mittavia
lähivuosikymmeninä. Tämän haasteen edessä Suomen ennakointijärjestelmä, niin rikas kuin se
onkin, on kenties liiaksi lisätiedon tuottamiseen, eikä sen tulkitsemiseen orientoitunut. Aiheellisesti
voidaan kysyä, kuka on kaikkien näiden ennakointien asiakas, eli kuka niitä todella käyttää ja
tulkitsee?
Suomi selvisi suhteellisen hyvin viimeisestä globaalista shokista, mutta maailma muuttuu
nopeasti ja joissakin suhteissa Suomea uhkaa jääminen jälkeen. “Vihreä tietoisuus” Suomessa
on vielä kovin alkutekijöissään ja Suomella on kiire päästä maailman kärkijoukkoon vihreässä
taloudessa. IT-sektori oli menestyksekäs viime vuosikymmenellä, mutta menestyksen
lippulaivaa, Nokiaa kohtaa jo uudenlainen kilpailu monelta suunnalta ja menestyminen tässä ei
ole lainkaan itsestään selvää.
Paljon kehuttua kansallista innovaatiojärjestelmää on niinikään kritisoitu hajanaisuudesta ja
jäämisestä jälkeen erityisesti kansainvälistymisessä.
Olettaen että
työvoimapulan
kehittämiseksi
parantamiseen

maailmantalous elpyy, Suomi kohtaa todennäköisesti melko vaikean
kauden. Tällöin Suomessa tarvitaan monipuolisia toimia työelämän
tuottavuudesta organisatorisiin innovaatioihin ja työkyvyn ja osaamisen
koko elämänkaaren aikana.

Entä Suomen kokemusten ja menetelmien siirtomahdollisuus muihin maihin ja konteksteihin?
Siirtomahdollisuudet todennäköisesti muodostavat jonkinlaisen jatkumon, jossa toisessa päässä
on helpommin siirrettäviä teknologisia innovaatioita ja toisessa päässä monimutkaisen
oppimisprosessin kautta – jos niilläkään – siirrettäviä sosiaalisia innovaatioita. Jälkimmäiset
ovat kovin riippuvaisia kunkin maan järjestelmistä, kulttuurista ja politiikasta. Oletettavasti
esimerkiksi VATTAGE-malli, TKTT, Sastamalan kokemukset ja Muutosturva sisältävät paljon
myös “siirrettävää”, mutta mahdollisuudet riippuvat tietenkin käytettävissä olevista tiedoista,
tietojärjestelmistä, aikaisemmista kokemuksista ja poliittisesta tahdosta.
Kaikkinensa Suomen kokemus viittaa siihen, että avaintekijä on eri tahojen yhteistyön
toimivuus. Suuria haasteita on edessä, mutta Suomen kokemukset näyttävät viittaavan siihen,
että pohjoismainen demokraattinen hyvinvointiyhteiskunta, yhteistyöhakuisine toimijoineen, on
yksi mahdollinen menestystarina maailman tulevissa muutoksissa.
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