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I Esipuhe 



Tuplarytmihäiriö –  
mitä jokaisen yrityksen  
pitää tietää tulevaisuudesta



Muutu tai kuole. Ellun Kanat 
esitteli rytmihäiriön käsitteen vuonna 
2015. Muutosvauhti oli nopeutunut hui-
masti ja teknologinen kehitys mullisti 
kommunikaation, kun internet siirtyi 
pöytäkoneilta puhelimiin. Yritykset ja 
organisaatiot pyristelivät uutta rytmiä 
vastaan. Rytmihäiriö syntyi, kun yri-
tykset, organisaatiot ja yhteiskunnat 
yrittivät toimia nopeasti muuttuvassa 
maailmassa perinteisin keinoin. 



Me julistimme, että yritysten täytyi 
muuttua, tai ne tulisivat kuolemaan.

Rytmihäiriö on osunut maail-
maamme kovaa ja aiheuttanut kipuilua. 
Demokratia, kommunikaatio, valta, 
politiikka, työ, yritykset, organisaatiot, 
hierarkiat, kulttuuri ja tieto ovat kaikki 
esimerkkejä asioista, jotka 2010-luvun 
rytmihäiriö haastoi perusteellisesti. 

Nyt käsissäsi on Ellun Kanojen 
raportti Tuplarytmihäiriö – mitä 
jokaisen yrityksen pitää tietää tulevai-
suudesta. Muutoksen vauhti kiihtyy, 
ja analyysimme rytmihäiriöstä ei 
enää yksin riitä selittämään nykyistä 
tilannetta. Opettelemme edelleen 
elämään ensimmäisen rytmihäiriön 
maailmassa, kun käsillä on jo seuraava 
murros. Tuplarytmihäiriö syntyy, kun 
teknologisen mullistuksen rinnalle 
nousee maapallon ekologisen kanto-
kyvyn rajojen saavuttaminen. Lisäksi 
tämä raportti julkaistaan samaan 
aikaan, kun maailma on kohdannut 
modernille ajalle ennennäkemättömän 



pandemian, jolla tulee varmasti ole-
maan vaikutuksia myös tulevaisuuteen.

Maailma on täynnä erilaisia tren-
diraportteja ja tulevaisuusnäkemyksiä. 
Ne ovat kuitenkin turhia, jos ei mietitä, 
mitä niissä esitellyt ilmiöt merkitsevät. 
Tässä raportissa on esitelty erilaisia 
muutoksen ajureita, jotka tulevat vai-
kuttamaan yrityksiin, organisaatioihin 
sekä yhteiskuntaan. Käsittelemme 
raportissa sitä, mitkä ajurit vaikuttavat 
kehitykseen ja esittelemme näkemyk-
semme siitä, kuinka näihin muutoksen 
ajureihin kannattaa suhtautua. 

Tuplarytmihäiriön ytimessä ovat 
erityisesti seuraavat asiat:

Uuden viestintä teknologian 
aiheuttama valtava murros.  
Kun älypuhelin muutti 2010-luvulla 
tapamme kommunikoida, se 
disruptoi samalla tiedon, hierar-
kiat, politiikan, vallan, läpinä-
kyvyyden, julkisen keskustelun, 
arjen, kulttuurin, bisnesmallit, 

1



ansaintalogiikan ja sen, miten 
yritykset ja organisaatiot voivat 
ylipäänsä toimia maailmassa. 

Maapallon ekologisen 
kantokyvyn rajojen 
 saavuttaminen.  
Maailma sai vuonna 2019  
selkeän varoituksen  
parasta ennen -päivämäärästä. 
Kansain välisen ilmastopaneelin 
IPCC:n raportista kävi selväksi, 
että nykyisillä toimenpiteillä 
ei päästä niihin tavoitteisiin, 
joista Pariisin ilmastosopimuk-
sessa on globaalisti sovittu. 
Tavoitteeksi sopimuksessa on 
asetettu ilmaston lämpenemisen 
rajaaminen 1,5 asteeseen. Se 
pitäisi lämpenemisen vaiku-
tukset ihmisten ja maapallon 
kannalta kohtuullisina. Raportin 
mukaan ihmiskunnalla on noin 
kymmenen vuotta aikaa toimia, 
mikäli lämpeneminen halutaan 
pysäyttää ja sen katastrofaaliset 
seuraukset halutaan välttää. 
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Nämä kaksi ilmiötä yhdessä 
aiheuttavat tuplarytmihäiriön. 
Siksi yritysten ja organisaatioiden 
näkökulmasta kaikkein merkittävin 
megatrendi 2020-luvulla on muutos. 
Tuntemamme maailman reunaehdot 
on luotu toisenlaisessa tilanteessa. 
Vanhojen reunaehtojen varaan on myös 
rakennettu valtava määrä yrityksiä. 
Reunaehtojen muuttuessa muuttuvat 
myös yritysten mahdollisuudet selvitä.

Maapallon ekologisen kanto kyvyn 
rajojen saavuttaminen merkitsee sitä, 
että edessä on välttämätön muutos, 
joka koskee oikeastaan kaikkea ihmis-
elämään liittyvää. Ennen kaikkea se 
koskettaa kuitenkin taloutta, yhteiskun-
tien arvonluonnin tapoja, käytettävissä 
olevia resursseja, kulutusta, kulttuuria 

Tämä rytmihäiriö tulee disrup-
toimaan talouden, arvonluonnin, 
kulutuksen, yhteiskunnan, 
kulttuurin, politiikan, resurssien 
käytön, yritysten merkityksen 
ja meidän kaikkien arjen.



ja politiikkaa. Mikäli haluamme 
säilyttää maapallon elinkelpoisena, 
on tapahduttava suuria muutoksia.

On toki myös mahdollista, että 
muutoksia ei aktiivisesti ryhdytä teke-
mään, vaan jatkamme toimintaamme 
kuten tähänkin asti. Business as usual 
ei kuitenkaan ole enää vaihtoehto. 
Vaikka emme itse tekisi muutoksia, 
toimintaympäristömme tulee joka 
tapauksessa muuttumaan valtavasti. 
Muutos nimittäin tapahtuu, vaikkemme 
tekisi mitään. Silloin sen vauhti on ehkä 
hitaampi, mutta lopputulos tulee myös 
olemaan arvaamattomampi ja totaali-
sempi, sillä nykyisellä lämpenemisen 
tahdilla ennustetaan olevan dramaattisia 
seurauksia. Edessä on siis valinta siitä, 
millä strategialla muutosta lähestymme.

Tuplarytmihäiriö – mitä jokaisen 
yrityksen pitää tietää  tulevaisuudesta - 
raportin tehtävänä on auttaa ymmär-
tämään meneillään olevaa muutosta 
ja tarjota yrityksille ja organisaatioille 
työkaluja tulevaisuuden tarkasteluun. 
Olemme kaivaneet näkemyksemme 



tueksi runsain mitoin dataa ja tut-
kimusta. Olemme etsineet erilaisia 
kiinnostavia visioita tulevaisuudesta ja 
tuomme ne nyt lukijan käytettäväksi. 
Olemme haastatelleet raporttiin muu-
toksen asiantuntijoita. Ellun Kanojen 
Rytmihäiriöbarometri seuraa puoles-
taan verkkosivuillamme mitä ihmiset 
muutoksesta ajattelevat. Pyrimme 
luomaan ymmärrettävän ja käyttö-
kelpoisen kokonaiskuvan siitä, mitä 
juuri nyt tapahtuu, mihin maailma on 
menossa ja miten muuttuvassa maa-
ilmassa kannattaa toimia. Uskomme, 
että meneillään oleva muutos vaikuttaa 
yritysten strategiseen ytimeen ja 
siihen, miten niiden pitää kommuni-
koida ympäröivän maailman kanssa.

Kyse ei ole kuitenkaan vain muu-
toksen armoilla toimimisesta ja siihen 
sopeutumisesta. Ennen kaikkea kyse 
on tulevaisuuden valitsemisesta ja sen 
määrätietoisesta rakentamisesta. Ennen 
kuin voi päättää miten muuttuu, on 
päätettävä millaista tulevaisuutta yritys 



tai organisaatio haluaa olla luomassa. 
Tämä kysymys on kaiken ytimessä juuri 
tässä hetkessä, kun toisen vuosituhan-
nen toinen vuosikymmen käynnistyy. 

Tämän raportin tarkoitus on 
ravistella yrityksiä ja organisaatioita 
muutokseen ja tehdä meneillään olevaa 
muutosta ymmärrettäväksi. Uskomme 
myös, että tarttumalla muutokseen 
ja katsomalla rohkeasti eteenpäin 
on sekä mahdollista menestyä että 
muuttaa maailmaa paremmaksi. 

Tervetuloa  asiallisten  hommien 
äärelle kanssamme!
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Tiivistelmä



Tuplarytmihäiriö – mitä jokaisen yrityksen 
pitää tietää tulevaisuudesta -raportti kokoaa 
yhteen näkemyksen kaikkia yrityksiä ja orga-
nisaatioita kohtaavasta murroksesta, tuplaryt-
mihäiriöstä sekä niistä muutoksen ajureista, 
joista jokaisen yrityksen ja organisaation 
tulisi 2020-luvulla tietää. Lisäksi esitämme 
näkemyksen siitä, mitä tuplarytmihäiriö sekä 
muutoksen ajurit tarkoittavat yritysten strate-
giatyölle ja kommunikaatiolle tulevaisuudessa. 



Olemme listanneet raporttiimme seuraavat muutoksen aju-
rit ja käymme ne läpi syvällisesti ja ymmärrettävästi, dataan, 
tutkimukseen ja aiheesta käytäviin kiinnostaviin tulevaisuus-
keskusteluihin nojaten.

Globalisaatio: epävarma, shokkialtis 
 maailma. Globaalit valtarakenteet ovat murrok-
sessa monin tavoin. Maailmanlaajuinen toimin-
taympäristö on arvaamaton sekä altis shokeille 
ja yllätyksille, joilla voi olla laajoja vaikutuksia. 
Globaalia politiikkaa luonnehtii vallan keskittymi-
nen. Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen suurvaltakil-
pailu ja niiden tarjoamat arvot ja maailman kuvat 
vaikuttavat kokonaisuuteen merkittävästi. Samaan 
aikaan valta myös hajautuu. Sitä käyttävät 
uudenlaiset toimijat, jotka pystyvät haastamaan 
vallitsevia valtarakenteita täysin uusin tavoin.

Politiikka: liike haastaa koneiston. Politiikan 
tulevaisuutta määrittävät yhä enemmän arvoihin 
ja identiteettiin liittyvät tekijät, jotka saavat 
ihmiset liikkeelle. Tämä arvojakauma ei ole 
uusi, vaan se on kehittynyt jo 1960-luvulta asti. 
Arvojakauman voima on kuitenkin toden teolla 
tullut näkyväksi vasta kommunikaatiovallan-
kumouksen myötä 2010-luvulla. Perinteiset 
poliittiset instituutiot kuten puolueet ovat 
kadottaneet aidon yhteyden niihin ihmisiin, 
joiden elämään ne pyrkivät vaikuttamaan. Ne ovat 
tyhjentyneet ihmisistä ja toimivat yhä enemmän 
kuin koneistot. Luottamus ja  demokratia ovat 
koetuksella politiikan manner laattojen liikkuessa.

Muutoksen ajurit

1

2
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Teknologia: nopeus ja radikaali näkyvyys 
muuttivat kaiken. Älypuhelimet aiheuttivat 
2010-luvun taitteessa yleistyessään valtavan 
disruption, joka läpäisi lähes kaiken elämäs-
sämme. Radikaali läpinäkyvyys, nopea jatkuva 
reaaliaikaisen kommunikaation mahdollisuus ja 
informaation moninkertaistuminen loivat uuden 
todellisuuden, johon yritykset, organisaatiot ja 
yhteiskunnat yrittävät edelleen sopeutua. Muutos 
on mittakaavaltaan verrattavissa kirjapainotaidon 
syntyyn, ja olemme vasta tuon muutoksen alussa. 

Maapallon ekologinen kantokyky: 
ilmastokriisi ja resurssien niukkuus 
määrittävät tulevaa. Maapallon ekologinen 
kantokyky on tulossa vastaan. Sekä ilmastokriisin 
että resurssien rajallisuuden vuoksi seuraavan 
kymmenen vuoden aikana ihmiskunta joutuu 
tekemään mittakaavaltaan valtavan käännöksen, 
mikäli se haluaa rajata lämpenemisen 1,5 tai edes 
2 asteeseen. Tulevaisuudessa on neljä erilaista 
skenaariota, jotka ovat ilmastokatastrofi, vihreä 
diili, ekologinen jälleenrakennus ja absoluuttinen 
irtikytkentä. Suuren haasteen aiheuttaa se, että 
tällä hetkellä muutoksen vauhti on liian hidas.

Talous: merkitykselliset yritykset luovat 
kestävää arvoa. Nykymuotoisen kapitalismin 
kritiikki on lisääntynyt samalla, kun varallisuus 
jakautuu yhä voimakkaammin ja maapallon 
ekologista kantokykyä koetellaan. Teoriassa on 
mahdollista luoda talous, joka on sosiaalisesti 
oikeudenmukainen, ekologisesti kestävä ja 
kasvava. Käytännössä ilmastokriisin kannalta tässä 
ollaan jo myöhässä. Tulevaisuudessa on pakko 
miettiä, mitkä olisivat kokonaan uudenlaiset 
tavat luoda arvoa. Yritykset, jotka kykenevät 
toimintansa reunaehtojen muuttuessa kirkastamaan 
selkeästi oman merkityksensä ja kykynsä luoda 
arvoa, tulevat pärjäämään tulevaisuudessa.

3

5

4
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Ihminen: kantokyky kovalla koetuksella. 
Kuluneen vuosikymmenen aikana paljon on 
muuttunut hyvin lyhyessä ajassa. Huolestuttava 
trendi länsimaissa on uupuminen ja kuormitus. Kun 
työvoimaa on yhä vähemmän tarjolla, on yritysten 
kyettävä rakentamaan yrityskulttuuria, joka tukee 
ihmisten kokemusta hyvästä työstä. Keinoja tähän 
tarjoavat yhdessäohjautuvuus, ihmiskeskeisyys 
ja näitä tukevat rakenteet sekä johtaminen.

Muista myös nämä: kaupungistuminen, 
demografia ja sosiaalinen muutos, jotka 
ovat kaikki jättimäisiä megatrendejä ja joiden 
eri ilmiöillä on valtavia vaikutuksia yrityksille 
ja organisaatioille. Väestön ikääntyminen ja 
kaupungistuminen muuttavat sitä sosiaalista 
kudosta, joiden varaan moni nykyinen asia 
yhteiskunnassa ja taloudessa on rakentunut.

Muutoksen ajurit vaikuttavat yrityksiin ja organisaatioihin 
monin tavoin. Näistä muutoksen ajureista nousee kuitenkin 
kaksi megatrendiä ylitse muiden, jotka määrittävät tulevai-
suutta ylitse muiden. 

Ensimmäinen niistä on teknologinen muutos, joka 2010-lu-
vulla aiheutti kommunikaatiovallankumouksen ja ensimmäi-
sen rytmihäiriön, joka disruptoi tiedon, hierarkiat, politiikan, 
vallan, läpinäkyvyyden, julkisen keskustelun, arjen, kulttuu-
rin, bisnesmallit, ansaintalogiikan ja sen, miten yritykset ja 
organisaatiot voivat ylipäänsä toimia maailmassa. Yritykset 
ja organisaatiot opettelevat edelleen elämään ensimmäisen 
rytmihäiriön maailmassa.

Nyt toinen jättimäinen megatrendi, maapallon ekologisen 
kantokyvyn rajojen vastaan tuleminen, luo uuden rytmihäi-
riön, joka tulee disruptoimaan talouden, arvonluonnin, kulu-
tuksen, yhteiskunnan, kulttuurin, politiikan, resurssien käy-
tön, merkityksen ja arjen. 

Yhdessä muiden muuttujien kanssa nämä megatrendit 
luovat yritysten ja organisaatioiden näkökulmasta tupla-
rytmihäiriön. Sen myötä maailman muutosnopeus tulee haas-
tamaan yritysten muutoskyvykkyyden perinpohjaisesti. Joko 

Tuplarytmihäiriö

6

7
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muutos tapahtuu talouden siirtyessä ekologisen kantokyvyn 
rajoihin tai se tapahtuu yritysten toimintaympäristön dra-
maattisen huonontumisen myötä, jos kestävyyden rajoihin ei 
päästä. Valinnat tehdään seuraavan vuosikymmenen aikana.

Tuplarytmihäiriön myötä yritysten ja organisaatioiden suurim-
maksi megatrendiksi 2020-luvulla nousee  muutoskyvykkyys. 
Jotta tuplarytmihäiriön maailmassa voi menestyä, on oltava 
valmis muuttumaan rohkeasti. Muutos näkyy ennen kaikkea 
strategiatyössä ja kommunikaatiossa.

Strategiatyössä on omaksuttava uudenlainen tapa tehdä 
strategiaa jatkuvassa liikkeessä. On kyettävä kirkastamaan 
oman olemassaolon merkitys ja osattava ennakoida niitä 
muutosvoimia, jotka yrityksen tulevaisuuteen voivat vai-
kuttaa. On varauduttava yllätyksiin. On osattava rakentaa 
yhteistä tulevaisuuskuvaa koko organisaation voimin ja ky-
ettävä juurruttamaan muutosta aidosti. Kaikki tämä vaatii 
organisaatiokulttuuria, jossa muutos ja yhdessä muutoksen 
eteen toimiminen on mahdollista.

Kommunikaatio puolestaan mahdollistaa kaiken tämän, 
sillä se on kaikkein paras muutostyökalu, olipa kyseessä 
orga ni saation sisäinen tekeminen tai ulkoinen olemassa-
olo. Viestintä on prosessi, jossa paitsi rakennetaan ja vas-
taanotetaan sanomia. Ennen kaikkea luodaan merkityksiä. 
Kommunikaatio ja viestintä nivoutuvat tänä päivänä kaik-
keen. Kommunikaatiota tarvitaan rytmihäiriön maailmassa 
kaikilla muutoksen eri tasoilla, olipa kyse yrityksen tai or-
ganisaation merkityksestä, merkityksen todeksi tekemisestä 
organisaation sisällä, merkityksen näkyväksi tekemisestä ul-
koisesti tai yrityksen vuoropuhelusta yhteiskunnan ja ym-
päristön kanssa. 

Yritykset, jotka kulkevat etujoukoissa ja katsovat rohkeasti 
tulevaisuuteen tulevat olemaan niitä, jotka uskaltavat kuvi-
tella paremman tulevaisuuden. Tulevaisuususko ja toisin 
tekeminen ovat asioita, joiden avulla tuplarytmihäiriön ai-
kana voi sekä selviytyä, erottua että loistaa. Menestyvimmät 
 yritykset katsovat urheasti tulevaan, myös kriisin keskellä.

Mitä tuplarytmihäiriö  
ja muutoksen ajurit tarkoittavat 
yritysten strategiatyölle  
ja kommunikaatiolle? 
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Tuplarytmihäiriö  
ja muutoksen ajurit



Ennen kuin pääsemme käsiksi  
tuplarytmihäiriöön, on syytä luoda katsaus 
megatrendeihin ja trendeihin: siihen, mitä ne 
ovat, ja miten ne toimivat muutoksen ajureina 
sekä globaalisti että paikallisesti. Vaikka tupla-
rytmihäiriö nostaa teknologisen muutoksen ja 
ekologisen kestävyyden rajojen  saavuttamisen 
ylitse muiden, on erittäin  tärkeää  ymmärtää 
erilaisia muutosvoimia laajasti. Yhä 
useammin yrityksiä kohtaavat  disruptiot 
tulevat niiden toimialan ulkopuolelta. 



Eteen- ja ulospäin katsomisesta on tulossa elinehto yrityksille. 
Ennen kuin voi muuttaa strategiaansa tulevaisuusyhteen-
sopivaksi, on ymmärrettävä millaiset muutosvoimat vaikut-
tavat tulevaisuuteen: enää ei riitä, että tuntee oman toimi-
alansa ja sen sisäiset trendit. 

Tulevaisuudessa tapahtuu asioita, jotka vaikuttavat mei-
hin vääjäämättömästi, ja joihin meillä voi olla hyvin vähän 
vaikutusvaltaa. Samaan aikaan kuitenkin tapahtuu myös 
asi oita, joihin meillä on mahdollisuus vaikuttaa.1 Hyvä esi-
merkki tästä on viime vuosikymmenten digitaalinen murros. 
Jokainen yritys on joutunut sopeutumaan siihen. Osa yri-
tyksistä jäi murroksen alle, kuten esimerkiksi valokuvayri-
tys Kodak, joka ei selviytynyt muutoksesta, vaan kuoli pois. 
Sen sijaan Kodakin kilpailija Fuji näki vääjämättömässä muu-
toksessa myös mahdollisuuden. Fuji katsoi alaansa ja tule-
vaisuuttaan lintuperspektiivistä ja teki suunnanmuutoksen. 
Nykyisin se ilmoittaa sivuillaan olevansa innovaatioalan toi-
mija terveydenhuollon, graafisen suunnittelun, optisten lait-
teiden, korkean teknologian materiaalien ja tuotteiden alalla. 
Toiminta näillä aloilla perustuu sen osaamiseen asioissa, joita 
filmiteknologiassa aikanaan tarvittiin.

Jotta muutoksesta selviää, on löydettävä vastauksia. Ennen 
vastausten etsimistä täytyy kuitenkin onnistua kysymään oi-
keat kysymykset. Siinä auttavat muutoksen ajurit; megatren-
dit, trendit ja kiinnostavat ilmiöt, joita vasten eri aloja voi-
daan peilata.

Megatrendit ovat kehityksen laajoja, suhteellisen hitaasti 
muuttuvia ilmiöitä, joilla on tunnistettava ja selkeä kehitys-
suunta ja myös suuria vaikutuksia. Megatrendiä ei voida mää-
ritellä pelkästään tarkastelemalla yksittäisiä toimijoita tai te-
kijöitä. Se on makrotason ilmiöiden ja tapahtumakuvausten 
laaja ja usein globaali kokonaisuus, joka sisältää useita eri-
laisia ja jopa toisilleen vastakkaisia alailmiöitä ja tapahtuma-
ketjuja. Silti niistä muodostuvalla kokonaisuu-
della voidaan nähdä oma kehityssuunta, jonka 
uskotaan jatkuvan samansuuntaisesti myös 
tulevaisuudessa.2 

Yleisesti megatrendeiksi tällä hetkellä lis-
tataan esimerkiksi ilmastokriisi ja resurssien 

1
Hines & Bishop (2006)

2
Rubin (2004)
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niukkuus, vanheneva väestö, teknologinen muutos, globali-
saatio ja sitä koskeva valtasuhteiden muutos sekä kaupun-
gistuminen.3 Trendit puolestaan ovat mittakaavaltaan me-
gatrendiä pienempiä yleisiä kehityssuuntauksia, muutoksen 
kaavoja.4 

Erilaisia tulkintoja megatrendeistä on tällä hetkellä saa-
tavilla runsaasti. Ellun Kanoissa meitä kuitenkin kiinnosta-
vat ennen kaikkea muutokset ja niiden vaikutukset yrityksiin 
ja organisaatioihin laajasti. Siksi olemme kokeneet mielek-
kääksi tehdä oma tulkintamme tärkeimmistä muutoksen aju-
reista tuplaytmihäiriön näkökulmasta. 

Olemme ottaneet tarkasteluun yleisesti tunnetut ja tun-
nustetut megatrendit, ja tarkastelleet niitä nimenomaan yri-
tyksille ja organisaatioille aiheutuvan muutospaineen nä-
kökulmasta. Olemme myös lisänneet tulkintaamme kaksi 
uutta näkökulmaa: uuden arvonluonnin ja ihmisten kanto-
kyvyn. Nämä kaksi ilmiötä eivät näy nykyisissä megatren-
dilistoissa, eikä niitä sellaisiksi voida lukea. 
Uskomme kuitenkin, että kyseessä ovat ilmiöt, 
joiden ymmärtäminen on tärkeää kenelle ta-
hansa tulevaisuuden liiketoimintaa suunnit-
televalle. Ne voivat kasvaa megatrendeiksi, ja 
myös siksi niiden käsitteleminen muutoksen 
ajureina on tärkeää. 

3
 Kts. esimerkiksi:  

Kiiski-Kataja (2016); Dufva 
(2020);  
Hiltunen (2019);  
Black Rock (2019);  
HP:n Megatrendit (2019); 
European Commission: 
Competence Centre for Foresight 
(2019); Institute for the Future 
(IFTF) (2018)
4

Rubin (2004)



Globalisaatio:
epävarma, 
shokkialtis 
maailma

Globalisoitunut maailma on altis erilaisille shokeille ja yllä-
tyksille. Talousjärjestelmät ovat globaalisti yhteen  kietoutu-
neet, mutta maailmanlaajuinen poliittinen järjestelmä on 
samaan aikaan hajautunut. Globaaleiden voimasuhteiden 
osalta nähtävissä on kolme suurta eriparista ja eri suuntaan 
vetävää voimaa: globaali epävarmuus, vallan keskittyminen 
ja saman aikainen hajautuminen. 

Viimeisten vuosikymmenten aikana maailma on nopean glo-
balisaation ja teknologisen kehityksen myötä astunut voi-
makkaan keskinäisriippuvuuden aikaan. Keskinäisriippuvuus 
tarkoittaa, että eri puolilla maailmaa tapahtuvat asiat voivat 
vaikuttaa voimakkaasti toisiinsa. Tämä keskinäisriippuvuus 
on rakentunut esimerkiksi globaalin kaupan ja tuotantoket-
jujen, logistiikan, energian, ihmisten liikkuvuuden sekä po-
liittisten prosessien ympärille. 

Kaikkea tätä vahvistaa ihmisten tiivis ja nopea kytkey-
tyminen toisiinsa internetin ja sosiaalisen median avulla. 
Keskinäisriippuvuuden tiivistyminen on samalla luonut ris-
kejä ketjureaktiomaiselle yhteiskuntien ja yritysten haavoit-
tuvuudelle. Haavoittuvuuden voivat saada aikaiseksi erilais-

Maailma 
epävarmuuden tilassa



ten yllättävien tapahtumien seuraukset, kuten talouskriisit, 
terrori-iskut, virukset, luonnonkatastrofit, teknologiset uhat 
poliittiset epävakaudet tai sodat.

Shokkien tai ääritapahtumien on ennakoitu jo pitkään li-
sääntyvän.5 Sen sijaan kukaan ei voi tehdä täsmällistä listaa, 
mitkä tapahtumat ovat sellaisia, jotka shokin voivat aiheuttaa. 
Ensinnäkin tämä johtuu asioista, joista emme tiedä, ettemme 
tiedä (unknown unknowns). Toiseksi, shokkien kanssa ollaan 
usein tekemisissä sosiaalisten satunnaisuuksien kanssa, joita 
ei välttämättä voi hallita, jäljittää, tai estää. Tässä mielessä 
shokkejakaan ei voi estää. Erilaisia työkaluja soveltamalla on 
kuitenkin mahdollista paremmin ymmärtää tulevaisuutta ja 
erilaisia mahdollisia kehityskulkuja, sekä rakentaa resiliens-
siä, eli joustavuutta ja kykyä sopeutua erilaisiin tilanteisiin.

Haasteena onkin ollut, että vaikka shokeilla tiedetään ole-
van massiivisia vaikutuksia yhteiskuntiin ja talouteen, on nii-
den satunnaisuus ja harvinaisuus tehnyt niistä asioita, jotka 
on mieluummin sysätty pois mielestä. Shokeilla ja äärita-
pahtumilla on lukemattomia kerrannaisvaikutuksia sekä ih-
misten käyttäytymiseen että instituutioihin ja sitä kautta tu-
levaisuuteen. Shokin sattuessa korjaustoimet vaativat usein 
mittavia investointeja julkiselta sektorilta ja tapahtumilla on 
usein myös massiivisia vaikutuksia yrityksille ja yksittäisille 
ihmisille. Siksi shokkien, ennakoinnin ja resilienssin pitäisi 
olla keskeinen asia päätöksentekijöiden pöydällä sekä jul-
kisella että yksityisellä sektorilla. Resilienssiä, eli kykyä so-
peutua ja toipua shokeista, rakennetaan joka päivä arkisessa 
elämässä.  Yhteiskunnan kyky toipua shokeista liittyy elimel-
lisesti sen instituutioiden kuntoon, infrastruktuuriin sekä 
yhteistyökykyyn- ja kulttuuriin. Resilienssiä voidaan raken-
taa luomalla käytänteitä jatkuvaan ennakointiin niin yhteis-
kunnassa kuin yrityksissäkin. Resilienssin kannalta tärkeää 
yhteiskunnalle on riittävän laaja elinkeinorakenne ja yritys-
pohja. Yrityksillä puolestaan tulisi olla kyvykkyyttä enna-
koida tulevaa ja iteroida strategiaa nopeasti vaihtuvissa tilan-
teissa. Hitaan kasvun tai laman aikana julkinen sektori voisi 
jopa tukea yrityksiä ennakoinnissa ja työkalujen rakentami-
sessa laman yli pääsemiseksi. Resilienssin kannalta tärkeää 
on myös osaava ja koulutettu väestö, joka pystyy toimimaan 
hyvin erilaisissa tilanteissa. 

Kun maailma keväällä 2020 on siirtynyt koronaviruksen 
aiheuttamaan erityistilanteeseen, ovat shokit sekä yhteis-
kuntien ja talouden haavoittuvuudet erityisen tärkeitä tutki-
muskohteita. Useat ennakointia tekevät tahot ovat kuluneella 
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5
Casti, Ilmola, Rouvinen, Wilenius 

(2011)
6

Altman, Ghemawat  
& Bastian (2019)
7

National Intelligence Council (2017)

vuosikymmenellä varoittaneet erilaisista tapahtumista, jotka 
voivat lamauttaa mittavalla tavalla yhteiskunnat ympäri maa-
ilmaa. Tässä mielessä globaali pandemia ei ole suuri yllätys, 
vaan asia, jota on pidetty muiden globaalien riskien kanssa 
yhtenä mahdollisena shokkiskenaariona yhteiskunnille.

Kun halutaan päästä käsiksi epävarmuuksiin tulevaisuus-
työskentelyssä, voi tehdä esimerkiksi seuraavia toimia:

Kuuntele laajaa joukkoa  
eri taustaisia asiantuntijoita.

Uskalla haastaa omat oletuksesi ja 
olemassa olevat strategiasi.

Käytä systemaattista prosessia ja metodologiaa 
opiskellessasi epävarmuustekijöitä ja yllätyksiä.

Tähtää konkreettisiin toimen-
piteisiin tulosten valossa.

Vuoden 2020 pandemia tulee varmasti muuttamaan globaa-
lia taloutta ja on täysin epävarmaa, millaisesta aikajänteestä 
ja rakenteellisesta muutoksesta puhutaan. Vielä vuonna 2019 
globalisaatio näytti vielä osin kiihtyvän, vaikka mustia pil-
viä oli jo ilmassa. Kansainvälisen kaupan, pääoman, infor-
maation ja ihmisten liikkuvuus yli rajojen ylsi korkeimmalle 
tasolle sitten vuoden 2007, jolloin luku oli vielä korkeampi. 
Silti samanaikaisesti globalisaation aste on todennäköisesti 
pienempi kuin ihmiset kuvittelevat. Ihmiset 
ja tuotteet pysyvät lokaaleina. Vain 20 pro-
senttia maailman taloustuotannosta menee 
vientiin, 7 prosenttia maailman puhelinlii-
kenteestä (myös internetin yli) ylittää rajoja 
ja vain 3 prosenttia maailman väestöstä asuu 
kotimaansa ulkopuolella.6 Tosin on huomi-
oitava, että kotimaansa ulkopuolella asuvien 
osuus maailman väestöstä on suurempi kuin 
koskaan aiemmin ja määrän ennustetaan kas-
vavan erityisesti ilmastokriisin seurauksena.7

Maailman kauppajärjestö WTO puolestaan raportoi syk-
syllä 2019, että uusien poliittisten, tuontia rajoittavien rat-
kaisujen määrä nousi nopeasti 37 prosenttia viime vuoden 
aikana maailman suurimmissa talouksissa. WTO:n mukaan 
rajoituksilla on suuria vaikutuksia maailmantalouden kehit-

1
2
3
4
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tymiselle, sillä kasvavat rajoitteet painavat talouden kasvu-
prosenttia kohti nollaa. WTO myös arvioi, että uusien kaupan 
esteiden pystyttäminen jatkuu edelleen.8

Globaalit riskit tulevat yhä todennäköisemmiksi, mutta 
halu torjua niitä yhdessä näyttää puuttuvan. Sen sijaan eroa-
vaisuudet korostuvat ja valtioiden välisen voimapolitiikan 
ja nousevan nationalismin myötä tämä trendi näyttää edel-
leen vahvistuvan. Ajatus  take back control resonoi monessa 
maassa. Samaan aikaan monessa maassa poliittiset voimat 
käytetään kansallisen tason ongelmanratkaisuun globaalien 
ongelmien ratkaisun kustannuksella. Riskinä on se, että glo-
baalit ongelmat jatkavat kasvuaan ja niiden torjuminen tu-
lee koko ajan vaikeammaksi.9 Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestö OECD on jo 2010-luvun alussa ennakoi-
nut, että yllättävät ja äkilliset tapahtumat joilla on globaa-
leja vaikutuksia tulevat yleistymään, ja näiden tapahtumien 
vaikutukset voimistumaan globaalin keskinäisriippuvuuden 
myötä. Ennakoinnin alalla näitä tapahtumia kutsutaan mus-
tiksi joutseniksi, disruptioiksi tai shokeiksi.10

Länsimaiden johtama globaali maailmanjärjestys on katoa-
massa sellaisena kuin se on tunnettu. Globaalista komplek-
sisesta toimintaympäristöstä nousevat kaksi kilpailevaa jät-
tiläistä: Yhdysvallat ja Kiina.11 

Kiinan nousu Yhdysvaltojen rinnalle suurvaltapelissä liit-
tyy ennen kaikkea sen kapasiteetin kasvun valtavaan no-
peuteen. Yhdysvallat ja Kiina ovat nyt tasoissa useissa ta-
loudellista suorituskykyä mittaavilla mittareilla, kuten 
bruttokansantuotteella verrattuna ostovoimaan ja kaupan 
volyymilla. Kiinan talous jatkaa kasvuaan 4–7 prosentin 

Valta keskittyy globaalisti: 
Yhdysvaltojen ja Kiinan 
suurvaltakilpailua käydään  
sekä perinteisesti että uusin keinoin
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vuosivauhtia verrattuna Yhdysvaltojen 2–3 prosentin vuo-
sivauhtiin. Kiinan bruttokansantuote mitattuna ostovoi-
malla ohitti Yhdysvallat jo 2010 ja todennäköisesti tuplaan-
tuu Yhdysvaltoihin nähden vuoteen 2030 mennessä. Kiinan 
kasvun vauhti kuvaa hyvin myös Aasian kasvavan keskiluo-
kan trendiä. Vuoteen 2030 mennessä 70 prosenttia kiinalai-
sista tulee nousemaan keskiluokkaan ja Aasian väestön ylei-
sesti odotetaan edustavan vuoteen 2030 mennessä peräti 66 
prosenttia maailman keskiluokasta.12

Yhdysvallat on koko 2010-luvun kohdistanut kansainväli-
sen politiikan prioriteettejaan yhä enemmän kotimaiselle ää-
nestäjäkunnalle ja vetäytynyt globaalin johtajan roolistaan. 
Tulevaisuuden näkökulmasta onkin erittäin kiinnostavaa, 
millaisiksi nousevat ja kehittyvät taloudet tulevat globaaleja 
instituutioita muokkaamaan vai perustavatko ne kokonaan 
omat instituutionsa.

Merkkejä tästä on jo Kiinan osalta. Talouden puolelta esi-
merkiksi voi nostaa Asian Infrastructure Investment Bankin 
tai New Development Bankin. Globaalia infra-
struktuuria Kiina puolestaan rakentaa Belt and 
Road -hankkeella, eli uudella Silkkitiellä, jonka 
avulla Kiina pyrkii avaamaan saumattoman 
kauppareitin maitse ja meritse Euraasiaan ja 
Eurooppaan. Yli 80 maata on jo allekirjoitta-
nut kumppanuussopimuksen. Kiina sekoittaa-
kin taitavasti vallankäytön tapaa. Se ei ole et-
sinyt liittolaisia samalla perinteisellä tavalla 
kuin esimerkiksi Yhdysvallat, vaan se on hyö-
dyntänyt strategisia kumppanuuksia, joiden 
kautta se pyrkii rakentamaan luottamusta ja 
kanssakäymistä ympäri maailmaa.13 

Erityisen kiinnostavaa Yhdysvaltojen ja 
Kiinan kilpailun näkökulmasta on se, että tällä 
hetkellä suurvaltapeliä käydään myös tekno-
logiasta. Internet alustana on kilpailtu, mutta 
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myös uudet teknologiat kuten 5G, tekoäly, nanoteknologia 
ja robotiikka ovat kietoutuneet geopoliittiisiin, taloudelli-
siin ja kauppaan liittyviin intresseihin. Uuden vuosituhan-
nen infrastruktuuri rakentuu digitaalisen liikenteen varaan. 
Ei ole lainkaan yhdentekevää, kenen alustoilla digitaalinen 
dataliikenne, kauppa ja ihmisten väliset yhteydet kulkevat. 
Infrastruktuurin hallinta varmistaa johtoaseman niin maa-
ilmantaloudessa kuin politiikassa. Se, kenen käsissä interne-
tin ja teknologian kehitys on, määrittää paljon myös demo-
kratian tulevaisuutta.

Kiina onkin määrätietoisesti pyrkinyt hakemaan maailman 
teknologista johtoasemaa itselleen ja irrottautumaan riippu-
vuudesta amerikkalaisiin teknologiayhtiöihin.14 Kiinassa on 
netin käyttäjiä tällä hetkellä enemmän kuin missään muussa 
maassa. Kiina myös hyödyntää käyttäjien valtavaa volyymia, 
kotimaista lainsäädäntöä, innovaatiota ja ulkopolitiikkaa ra-
kentaakseen läpäisemättömän kyberturvallisuusjärjestelmän. 
Samoin se pyrkii ottamaan lisää valtaa internetin hallinnoin-
nissa, saamaan lisää maailmanluokan yhtiöitä omille alus-
toilleen ja johtamaan maailmaa kehittyneissä teknologioissa. 
Nuorten suosiossa oleva TikTok on ensimmäinen kiinalai-
nen somealusta, joka on lyönyt globaalisti läpi somemark-
kinoilla. Kiinan nousu kybersupervallaksi ei ole mitenkään 
itsestäänselvää. Silti Kiinan koko ja teknologinen edistys an-
tavat sille paljon etua. Se pääsee myös luomaan kyberava-
ruudesta oman kuvansa. Jos näin tapahtuu, internet tulee to-
dennäköisesti olemaan huomattavasti vähemmän globaali ja 
avoin, sillä Kiinan valtion näkemys keskustelunvapaudesta 
ja tiedon saatavuudesta on hyvin toisenlainen kuin länsi-
mainen. Myös kiinalaiset sovellutukset ja digitaaliset lait-
teet yleistyvät.

Demokratiaa globaalisti seuraava Freedom House on ni-
mennyt Kiinan levittämät digitaaliset toimintatavat vaka-
vaksi uhaksi demokratialle.15 On toki syytä muistaa, että in-
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ternetin ongelmat eivät rajaudu länsimaiden ulkopuolelle. 
NSA:n laaja kansalaisten valvonta Yhdysvalloissa sekä epä-
selvyydet sosiaalisten medioiden keräämän datan käytöstä 
ovat esimerkkejä yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten on-
gelmista samojen asioiden kanssa.

Niin sanottua pehmeää eli kulttuurista valtaa Kiina puo-
lestaan käyttää esimerkiksi hankkimalla kumppaneita stra-
tegisesti ympäri maailmaa ja rahoittamalla muun muassa 
tiedettä tai kulttuuria avokätisesti. Kiinan pehmeän vallan-
käytön pussiin ovat pelanneet ennen kaikkea Euroopan ja 
Yhdysvaltojen sisäiset ongelmat. 

Vaikka kiinalaista yhteiskuntamallia ei perinteisesti ole län-
nessä koettu houkuttelevaksi, on Kiinan taloudellinen nousu 
ollut niin merkittävää, että Kiinan valtio on lanseerannut 
oman Chinese Dream -terminsä vaihtoehdoksi Yhdysvaltojen 
tarjoamalle unelmalle. Kun Eurooppa ja Yhdysvallat kipui-
levat taloudellisen epävarmuuden, vähenevän sosiaalisen 
liikkuvuuden, taloudellisen eriarvoisuuden ja työllisyyson-
gelmien kanssa, saa Kiinan yhteiskuntamalli jalansijaa ke-
hittyvissä maissa.16 Tuleville vuosikymme-
nille globaaliin maailman järjestykseen antaa 
leimansa kuitenkin se, että Kiina ei ole sitou-
tunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia, hyvää 
hallintoa, demokratiaa tai hallinnon läpinäky-
vyyttä. Sen omassa retoriikassa tämänkaltai-
set arvot korvaavat konfutselaiset arvot, kuten 
harmonia, yhtenäisyys, rinnakkainen yhteiselo 
(co-existence) ja jaettu vauraus.17

Länsimaat puolestaan kipuilevat pandemiasta selviämisen, 
demokratian haasteiden, teknologian luoman epävakauden, 
sosiaalisen eriarvoistumisen ja hitaan talouskasvun ajassa. 
Länsimaisten demokratioiden sisäisistä ongelmista on tu-
lossa yhtä lailla globaalia toimintakenttää muuttava voima.

14
Foreign Affairs  

(2018, lokakuu)
15

 Freedom House (2019)
16

 The Diplomat (18.11.2017)
17

 De Wijk (2016)
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Eurooppa  
ja teknologian kolmas tie?
Teknologiasta käydään tällä hetkellä globaalia kamppai-
lua. Kiinan autoritaarinen visio kansallisesta ja julkisen 
vallan hallitsemasta internetistä haastaa Yhdysvaltojen 
näkemystä yksityisille markkinoille pohjaavasta globaa-
lista internetistä. Toisaalta monia yhdysvaltalaisia tekno-
logiajättejä kritisoidaan vastuun välttelystä esimerkiksi 
dis informaation ja vihapuheen osalta sekä käyttäjien yk-
sityisyyden loukkaamisesta. Internetin lisäksi myös uu-
siin teknologioihin kuten tekoälyyn ja alusta talouteen 
liittyy kysymyksiä yksilön oikeuksista ja sosiaalisesta 
oikeudenmukaisuudesta. 

Euroopassa on pohdittu, voisiko Eurooppa tarjota tu-
levaisuudessa jonkinlaisen teknologian ”kolmannen tien”. 
Visiossa teknologiaa sekä kehitetään että hyödynne-
tään voimakkaasti  public-private-people-ajattelun kanssa. 
Silloin sekä julkiset että yksityiset tahot osallistuvat tek-
nologian kehittämiseen. Ajattelussa korostuvat teknolo-
gian hyödyntäminen sekä demokratian, talouden että ih-
misten elämän parantamiseksi. Eettiset keskustelut ja 
näkemys yhteisestä hyvästä olisivat tällaisessa visiossa 
tärkeä osa teknologian kehittämistä.19

18 
United Nations, Department of 

Economic and Social Affairs, 
Population Division (2019),  
The Financial Times 
(26.3.2019),  
Statista (2019),  
Kharas (2017), Razvadauskas 
(2018)
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Valta hajautuu globaalisti  
ja sitä käyttävät uudet toimijat

Nähtävissä on vallan keskittymisen, autoritaaristen johta-
jien ja voimakkaan valtion paluu globaalia toimintaympäris-
töä luonnehtivaksi voimaksi. Samaan aikaan on löydettävissä 
myös voimakas vastatrendi, joka haastaa vallan keskittymistä 
ja suurvaltakilpailua.

Esiin ovat nousseet toimijat, joilla ei ole virallista valtaa, 
mutta jotka kykenevät haastamaan valtioiden valtaa ja jopa 
globaalia järjestystä. Samalla ihmisten yksilöllinen vaiku-
tusvalta kasvaa edelleen uuden viestintäteknologian myötä. 
Valtioiden valta sekoittuu monimutkaiseen toimintaympä-
ristöön, jossa joukko yksilöitä tai yhden asian ympärille 
muodostunut liike voi haastaa keskustelua ja totutun valta-
hierarkian. Tällaisia liikkeitä on syntynyt muun muassa il-
mastokriisin ja ihmisoikeuksien ympärille. Uusia liikkeitä 
tai toimintaa voi syntyä myös globaalien korporaatioiden, 
uskonnollisten liikkeiden tai kansalaisyhteiskunnan toimi-
joiden ympärille. Kansainvälistä järjestystä voivat muuttaa 
myös kaupungit, jotka kaupungistumisen megatrendin myötä 
keräävät yhä enemmän vaikutusvaltaa sekä paikallisesti, kan-
sallisesti että globaalisti. Myös terroristi- ja rikollisjärjestöt 
pystyvät toimimaan muuttuvassa ja hajautuneessa ympäris-
tössä helpommin. Listaan voidaan lisätä myös hallitustenvä-
liset järjestöt ja vaikutusvaltaiset ihmiset sekä erilaiset hybri-
divaikuttamisen muodot.20

Kaiken kaikkiaan vallankäyttö muuttuu vaikeammaksi 
sen myötä, mitä useampi toimija pystyy käyttämään valtaa. 
Vallan hajautuminen antaa kuitenkin myös ennennäkemät-
tömiä mahdollisuuksia nostaa globaalille agendalle asioita, 
jotka syntyvät ihmisten tarpeista ja toiveista liittyen näiden 
omaan turvallisuuteen. Esimerkiksi rauhanneuvotteluissa on 
nähtävissä heikkoja signaaleja siitä, että agendat ovat muut-
tumassa suurvaltojen intresseistä kohti paikallisten ihmisten 
omia tarpeita ja yhteistä dialogia. Osallistumisen ja osallis-
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tamisen kautta voidaan luoda kestävää vakautta niillä eh-
doilla, jotka ihmisille aidosti ovat tarpeen.21 Ilmastokriisin 
torjunnassa Greta Thunbergin johtama globaali nuorten 
rintama on muuttanut keskustelua. Ihmisten valintoihin ja 
teknologian tarjoamiin ratkaisuihin keskittymisen sijaan on 
siirrytty haastamaan päättäjiä rajustikin. Diskurssi on muut-
tunut, koska keskusteluun on tullut mukaan sukupolvi, joka 
joutuu maksamaan poliittisten toimenpiteiden hinnan.22 
Muutos on merkittävä, vaikka näkemättä on millaisiksi toi-
menpiteiksi vaatimukset aidosti muuttuvat. 

Muita uudenlaisia vaikuttamisen keinoja ovat esimer-
kiksi informaatio vaikuttaminen, hybridiuhat ja kyber sota. 
Hallitusten, yritysten ja organisaatioiden on välttämätöntä 
ymmärtää näitä vaikuttamisen tapoja. Niiden täytyy myös 
luoda uudet keinot, jotta ne kykenevät vastaa-
maan muuttuneen tilanteen luomiin kriisei-
hin. Edelman Trust Barometerin  globaalissa 
luottamuskyselyssä peräti 76 prosenttia ih-
misistä oli huolissaan valeuutisten käyttämi-
sestä hyökkäyksenä yhteiskuntaa kohtaan.23

Globaali tulevaisuus riippuu pitkälti siitä, 
miten yksilöt, ryhmät, yhteiskunnat ja hallituk-
set pystyvät uudelleen neuvottelemaan odo-
tuksensa poliittisesta järjestyksestä. Elämme 
ajassa, jota luonnehtivat sekä vahvat valtiot 
että vahva hajautunut yksilöiden ja ryhmien 
harjoittama vallankäyttö. Ratkottavana on vaikeita ongelmia 
ilmastokriisiin, elinolojen radikaaliin huononemiseen, suku-
polvien väliseen oikeudenmukaisuuteen ja teknologioiden 
luomiin haasteisiin liittyen. Kyetäänkö tulevaisuudessa luo-
maan sellaista globaalia poliittista toimintaa, joka mahdol-
listaa ongelmien ratkaisemisen? Vai onko edessä väistämättä 
ajautuminen kohti uusia konflikteja? Vastauksia ei vielä ole. 

20
 Creutz, Iso-Markku, Raik & 

Tiilikainen (2019)
21

CMI:n johtaja Tuija Talvitie, 
haastattelu, 11.12.2019
22 

Hanna Nikkanen, haastattelu, 
16.11.2019
23

Edelman Trust Barometer 2020 
(2020)

37



Politiikka:
liike haastaa 
koneiston

Toisin kuin kylmän sodan päättymisen jälkeen Euroopassa 
ja Yhdysvalloissa toivottiin, 2010-luku ei ole ollut demokra-
tian voitonjuhlaa. Demokratian toteutumista eri puolilla maa-
ilmaa seuraava Freedom House raportoi vuonna 2019, että 
demokratian taso oli laskenut peräti 13 vuotta peräkkäin 
kaikkialla maailmassa. Kaikilla tutkittavilla alueilla Aasian-
Tyynenmeren aluetta lukuunottamatta vuoden 2018 mittaus-
tulokset olivat huonommat kuin vastaavat mittaustulokset 
vuonna 2005.24

Arvoihin ja identiteettiin perustuvat jännitteet tulevat nä-
kyviin eri tavoin eri paikoissa. Monet poliittiset johtajat ja 
yhteisöt kokevat, että ne ovat menettäneet kontrollin joko 
maan sisäiseen kehitykseen tai maiden ulkopuolisiin tekijöi-
hin liittyen. Vastavetona ne pyrkivät vahvistamaan valtiota, 
turvallisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Samalla vallan ha-
jautuminen ja uudelleen muotoutuminen haastaa totuttuja 
vallankäytön tapoja. Poliittinen keskusta tyhjenee, sillä po-
liittisen jakautumisen vuoksi tulevaisuuden kysymykset syn-
tyvät kauempana keskustasta.25 Uusia poliittisia voimia voi 
luonnehtia sanalla liike ja perinteisiä voimia sanalla koneisto. 
Miksi näin on tapahtunut ja mitä se tarkoittaa?



Länsimaissa äänestysprosentit ja puolueiden jäsenmäärät 
ovat olleet laskussa jo pitkään. Tällä hetkellä esimerkiksi 
pohjoismaalaisista puolueisiin kuuluu vain 4–5 prosenttia 
kunkin maan kansalaisista.26 Luvut ovat hyvin samankaltai-
sia ympäri Eurooppaa ja erittäin pieniä siihen nähden, että 
puolueet käyttävät edustuksellisessa demokratiassa merkit-
tävää valtaa.

Edustuksellisen demokratian heikkenemisen syitä on poh-
dittu paljon. Länsimaissa puolueet syntyivät yhteiskuntien 
tuotanto- ja luokkarakenteiden ympärille. Useiden maiden 
puoluekartta on 2000-luvun alkupuolelle asti muistuttanut 
1900-luvun luokkarakennetta maanviljelijöineen, työväen-
puolueineen ja porvaririllisine puolueineen. Puolueiden 
ase ma sosiaaliluokkien yhdistäjänä tai identiteetin tuotta-
jana on kuitenkin heikentynyt. Luokkapuolueista on  siirrytty 
selkeämmin yleispuolueisiin.27 Näitä yleispuolueita voidaan 
luonnehtia koneistopuolueksi, sillä ne toimivat varmaot-
teisesti, vastaavat oman logiikkansa mukaisesti eteen tule-
viin kysymyksiin ja pyrkivät puhuttelemaan mahdollisim-
man laajaa äänestäjäkuntaa toimimalla poliittisen kentän 
keskivaiheilla.

Puolueiden tyhjentyminen vahvoista ideologisista tai iden-
titeettiä tuottavista kysymyksistä on kuitenkin samaan aikaan 
suuri syy niiden kriisiin. Jo edesmennyt politiikan tutkija 
Peter Mair on esimerkiksi vertaillut eri maiden puoluejär-
jestelmiä ja tullut siihen tulokseen, että syy politiikan kriisiin 
on oikeastaan politiikan sisällä. Maailman muuttuessa poli-
tiikka ei kykene reagoimaan riittävän nopeasti, vaan politii-
kan sisäiset rakenteet ohjaavat politiikkaa väärään suuntaan. 
Politiikka ja poliitikot ovat viime vuosikym-
meninä irtautuneet merkittävästi kansalaisista 
ja kansalaisyhteiskunnasta tehdessään päätök-
siä sisäisen logiikkansa mukaan.28 Poliittinen 
koneisto on tullut tärkeämmäksi kuin aito yh-
teys äänestäjäkuntaan. 

Edustuksellisuus toimii demokratiassa kah-
della tavalla. Ensimmäisessä tavassa on kyse 
kansalaisten itse toteuttamasta vallasta ja hal-
linnosta (governing by people). Siinä puolueet 
nähdään kansanliikkeinä ja poliitikot valitaan 
tehtäväänsä kansalaisina, ei asiantuntijoina. 

Politiikan koneet 
ruksuttavat tyhjinä

24
Freedom House (2019)

25
World Economic Forum (2019a)

26
Demker, Heidar  

& Kosiara-Pedersen (2020)
27

Westinen (2016)
28

Mair (2013)

39



Toisessa tavassa kyse on kansalaisten puolesta toimeenpane-
vasta vallasta ja hallinnasta (governing for people). Siinä puo-
lueet ja poliitikot hoitavat yhteiskunnan asioita ikään kuin 
palveluksena kansalaisille. Viime vuosikymmeninä euroop-
palaisissa demokratioissa on korostunut kansalaisten puo-
lesta hallinnoiminen kansalaisten itse toteuttaman hallinnan 
kustannuksella. Politiikassa ja päätöksenteossa on korostu-
nut asiantuntijuus. Ihmisillä ei ole välttämättä ollut mah-
dollisuuksia osallistua poliittiseen keskusteluun arkijärjellä. 
Tämä kehitys on esimerkiksi Mairin mukaan näkynyt viime 
kädessä puolueiden kyvyttömyytenä rakentaa uusia ratkai-
suja. Uusien ratkaisujen avulla kyettäisiin ratkaisemaan kan-
salaisten elämää aidosti liikuttavat huolet ja luomaan tilaa 
ihmisten itse toteuttamalle hallinnalle.

Vuosikausia politiikkaa on siten kuvannut koneistotrendi. 
Se on kuitenkin saanut voimallisen haastajan. Koneiston vas-
tapainoksi on syntynyt liike. Liikkeessä ihmiset organisoitu-
vat uudenlaisten, heille merkityksellisten asioiden ympärille.

Vaikka politiikassa on viime vuosina puhuttu demokratian 
kriisistä, ei asia ole aivan yksiselitteinen.

Mikäli hyväksytään ajatus, että ihmiset ovat vieraantu-
neet perinteisten koneistopuolueiden agendasta, voidaan 
myös ajatella, että ihmisillä on tarve poliittisen tyhjän tilan 
täyttämiseen. Valta haastetaan ja keskusteluun nousevat ne 
asiat, jotka ihmisiä koskettavat.29 Tässä mielessä kyse ei ole 
demokratian kriisistä vaan osoitus sen elinvoimasta ja ky-
vystä kanavoitua ihmisten tarpeisiin. Demokratia vaatii toi-
miakseen vallan jatkuvaa haastamista. Sen täytyy muuntau-
tua päätöksiksi nimenomaan niissä asioissa, jotka ihmisiä 
koskettavat ja liikuttavat. 

Tämä johtaa väistämättä uudenlaisten poliittisten jakolin-
jojen ja erojen piirtämiseen, jotka ovat poliittisen keskustan 
osalta liudentuneet.30 Demokratian disruptioiden voidaan 
siis katsoa myös olevan ihmisten voimannäyttöä. Valta tulee 
ihmisiltä eikä lopulta kuulu kenellekään. Yhteiskunnan ark-
kitehtuuri on avoin ja se uudistuu konfliktin kautta. 

Politiikan kone, eli puolueet, eivät voi kulkea ilman sille 
välttämätöntä energiaa; liikettä ja ihmisiä. Nyt 2020-luvun 

Liike  
haastaa koneiston
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alussa politiikan energia ja liike piirtyvät poliittiselle kar-
talle uudella tavalla.

Tällä hetkellä etenkin identiteetin ja arvojen ympärille 
asettuvat kysymykset näyttävät olevan voimakkain poliit-
tista karttaa muokkaava voima.31 Kysymykset liittyvät natio-
nalismiin, uskontoon, kansallisuuteen, ilmastoon, sukupuo-
leen, tasa-arvoon, vähemmistöjen asemaan ja vapauden eri 
muotoihin. Uusia poliittisia jakolinjoja myös vahvistavat il-
miöt, jotka liittyvät sukupolvien välisiin eroihin, kokemuk-
seen taloudellisesta epävarmuudesta sekä eriarvoistumisesta.

Euroopassa ja muualla maailmassa on nähtävissä 
trendi, joka irrottaa vaalivoittoja saavat liikepuolueet pe-
rinteisistä ideologisista kehikoista. Ne ryhmittyvät eri ta-
voin vastaamaan niihin huoliin, joista liikkeiden johta-
jat sanovat perinteisten koneistopuolueiden irronneen. 
Ranskan vuoden 2017 vaaleissa uuden En Marché -puolueen  
Emmanuel Macron voitti presidentinvaalit. Saksassa sekä 
kristillisdemokraatit että sosiaalidemokraatit ovat kärsineet 
mittavia tappioita ja äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle 
on noussut kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi Saksan liit-
topäivillä. Italiassa vuoden 2018 vaaleissa keskustaoikeisto 
ja keskustavasemmisto saivat vähemmän kuin viidenneksen 
äänistä, joka johti koalitiohallitukseen populistisen Viiden 
tähden liikkeen ja laitaoikeistolaisen Lega-puolueen kesken. 
Suomessa Perussuomalaiset ovat kasvaneet koko 2010-lu-
vun ja nyt nousseet gallupeissa peräti suurimmaksi puo-
lueeksi. Brasiliassa pitkään vallassa olleet keskitien puolu-
eet joutuvat väistymään äärioikeistolaisen Jair Bolsonaron 
tieltä. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump ja Iso-
Britannian Boris Johnson ovat osa suurta populistista tren-
diä. Äärioikeiston ja populistien vastapainoksi myös liike-
puolueiksi luettavat vihreät puolueet ovat ottaneet suuria 
voittoja ympäri Eurooppaa ja nousseet merkittäväksi poliit-
tiseksi voimaksi haastajapuolueen asemasta.

Uudet liikepuolueet vastaavat joihinkin tarpeisiin, joita 
vanhat koneistopuolueet eivät onnistu nostamaan politiikan 
agendalle. Politiikan arvoihin ja identiteettiin perustuvat ja-
kolinjat eivät kuitenkaan ole millään tavalla uusia, vaan ne 
näyttävät syntyneen jo 1960-luvulla.32 

Politiikan tutkijat Ronald Ingelhart ja 
Pippa Norris ovat seuranneet vuosikymme-
niä arvojen kehittymistä World Values Survey 

-kyselyn avulla ja todenneet, että tulotason ja 

29
Bilakovics (2013)

30
Martin (toim.) (2013)

31
Norris & Inglehart (2019)

32
Norris & Inglehart (2019)
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sosiaaliluokan merkitys äänestyspäätöksissä on ollut laskussa 
jo 1960-luvulta alkaen. Jo tuolloin arvo-, kulttuuri- ja identi-
teettipoliittiset kysymykset alkoivat näkyä suurissa arvotut-
kimuksissa ja myös politiikassa. 

Kehityksen voidaan katsoa saaneen alkunsa 1960–1970-lu-
kujen kulttuurisesta murroksesta, jolloin uudet sukupolvet 
nostivat naisten ja vähemmistöjen asiat sekä ympäristöasiat 
poliittiselle agendalle. Myöhemmin agendalle ovat nous-
seet tasa-arvo, sekularisaatio, sukupuolten moninaisuuteen 
ja seksuaaliseen vapauteen liittyvät asiat sekä aborttioikeus. 

Tälle trendille on syntynyt voimakas vastatrendi, jota 
luonnehtii kaipuu autoritaariseen hallintaan, konservatiiviset 
arvot sekä nationalismin kannatus. Yhdysvaltojen presiden-
tinvaalien aikaan Donald Trump ymmärsi, että kulttuuriset 
uhat liikuttavat republikaanien syviä rivejä paljon voimak-
kaammin kuin vapaakauppa tai veronalennukset. Vaalien ai-
kaan jopa 65 prosenttia valkoisista amerikkalaisista ilmoitti 
olevansa valmis ”äänestämään puoluetta, joka ajaisi maahan-
muuton rajoittamista, lupaisi työtä amerikkalaisille työnte-
kijöille, varjelisi kristillistä perintöä ja pysäyttäisi islamin ai-
heuttaman uhan.”33 

Perinteisten arvojen vastatrendi on ollut nähtävissä World 
Values Surveyn aineistoista jo pitkään, mutta trendin mobili-
soituminen toiminnaksi, poliittisiksi liikkeiksi ja puolueiksi 
on tapahtunut vasta 2000-luvulla. Toden teolla nämä liikkeet 
ovat nousseet poliittiseksi voimaksi 2010-luvulla, ja niiden 
nousua on usein siivittänyt voimakas internetistä noussut 
liikehdintä ja keskustelu.

Suurten arvo-otantojen valossa näyttää, että liberaali 
puoli mobilisoitui poliittisesti huomattavasti varhaisemmin 
ja innokkaammin kuin konservatiivinen puoli. Tämä näkyi 
myös länsimaisessa, etenkin yhdysvaltalaisessa politiikassa 
sen suhteellisen liberaalina valtavirtana 1960-luvulta alkaen. 
2000-luvun alkupuolen tutkimuksessa näkyy kuitenkin, että 
arvokartoituksessa nykyinen poliittinen jako näkyi jo tuolloin. 

Kartoituksesta kuitenkin ilmeni myös se, etteivät konser-
vatiivisia arvoja kannattaneet halunneet osallistua esimer-
kiksi kansalliseen politiikkaan tai esiintyä yhtä hanakasti 
politiikan areenoilla kuin liberaaleja arvoja kannattaneet. 
Liberaalien arvojen kannattajat vastasivat arvokyselyissä 
edistävänsä asiaansa mielellään politiikan ja yhdistysten 
kautta, toisin kuin konservatiivisten arvojen kannattajat, 
jotka toimivat mieluiten esimerkiksi kirkon tai lähiyhteisö-
jen puitteissa. Tuolloin tutkijat pohtivat, kuinka kauan me-
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nee, että konservatiivisten arvojen kannattajat mobiloitu-
vat poliittisesti.35 Vielä 2000-luvun alussa ne olivat vail la 
edustuksellista poliittista kaikupohjaa verrattuna viime 
vuo sikymmeneen.

Kiinnostavaa politiikan uusien arvolinjojen muodostu-
misessa on myös niiden kiteytyminen yksittäisten kysymys-
ten ympärille sen sijaan, että käsiteltäsiin laajoja aihepiirejä. 
Äänestäjät näyttävät valitsevan puolueen sen mukaan, mikä 
niiden suhtautuminen on juuri itselle tärkeim-
pään asiaan. Esimerkiksi populististen puolu-
eiden äänestäjät ryhmittyvät maahanmuuton 
ja EU:n ympärille, mutta voivat olla hyvinkin 
eri mieltä sosiaalisista tai esimerkiksi seksuaa-
livähemmistöjen asemaa koskevista kysymyk-

Identiteetti

Poliittisen järjestelmän murrokseen liittyvää 
identiteetti  politiikan nousua on kuvannut filo-
sofi Francis Fukuyama teoksessaan Identity. 
Ident i teetti politiikan perimmäistä polttoainetta 
on Fukuyaman mukaan thymos, ihmisen luontai-
nen kaipuu tunnustukselle ja kunnialle. Kaipuu tun-
nustukseen näkyy postmodernissa poliittisessa 
järjestelmässä oman itsensä voimaannuttami-
sena sekä oman viiteryhmän kunnianpalautuk-
sena. Sosiaalisen median välineet ja mekanismit 
mahdollistavat tämän voimaantumisen ja it-
sensä kuulluksi tekemisen tehokkaammin ja vai-
kuttavammin kuin koskaan historiassa aiem-
min. Identiteettipoliittisessa ajassa parhaiten 
Fukuyaman ajattelun mukaan pärjäävät ne puolu-
eet, jotka osaavat valjastaa ja kanavoida parhaiten 
tätä voimaantumisen tarvetta.34

33
Gest (2016)

34
Fukuyama (2018)

35
Flanagan & Lee (2003)
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sistä puolueen kanssa. Nämä arvot ollaan kuitenkin valmiita 
sivuuttamaan itselle tärkeimmän asian perusteella.36 Tämä 
asettaa suuren haasteen keskitietä kulkeville yleispuolueille, 
jotka pyrkivät tarjoamaan vastauksia laajalla rintamalla hy-
vin moniin erilaisiin kysymyksiin.

Perinteisten arvojen esiinmarssi todennäköisesti tarvitsi 
toteutuakseen uuden mobiiliteknologian. Uusi teknologia 
siirsi politiikan areenat kansalaiskokoontumisista, konfe-
renssisaleista ja pääkaupungeista ensin internetin keskuste-
lupalstoille ja sen jälkeen voimakkaina liikkeinä sosiaalisen 
median foorumeille. Facebookissa, Twitterissä, vaihtoehto-
medioissa ja meemien loputtomassa ilotulituksessa vaati-
mukset mielipiteiden ja poliittisten näkemysten esittämisestä 
ottivat täysin uuden muodon. Yhtäkkiä oli mahdollista haas-
taa journalistisen median rooli ja portinvartijuus sen suh-
teen, kuka pääsee ääneen ja mitä voi sanoa. Myös poliittisten 
mielipiteiden terävöityminen ja äänestyspäätösten syntymi-
nen yhden asian ratkaisun tarjoajien ympärille voi olla seu-
rausta muuttuneesta, nopeasta viestintäympäristöstä. Jotta 
viestien tulvasta voi erottua, on valittava terävästi mitä sa-
noo. Uudet liikkeet ovat olleet tässä huomattavasti koneis-
topuolta taitavampia.

Arvojen muutos on ollut nähtävissä jo pitkään, ja niiden 
ympärille syntynyt poliittinen mobilisoituminen on ollut 
ehkä vain ajan – ja mahdollisesti teknologiaan liittyvä – ky-
symys. Uusi teknologia on muuttamassa yhteiskuntaa mitta-
vasti. Myös poliittisesta hallinnasta on tullut yhä vaikeampaa 
ja hallitukset kaatuvat helposti, kun puoluekenttä on haja-
nainen ja vaa’ankielipuolueet pystyvät vaikuttamaan poliit-
tisiin agendoihin ja lopputuloksiin voimakkaasti. 

Teollinen vallankumous muutti yhteiskuntaa ja siirsi val-
lan säädyiltä eduskuntaan. Nyt on kiinnostavaa nähdä, ke-
nelle edustuksellinen valta siirtyy ja mitkä ovat vallankäytön 
foorumit. Vanhat puolueet eivät ole juurikaan reagoineet ja-
kolinjojen muutokseen, vaan ne kilpailevat edelleen perin-
teisen poliittisen akseliston kysymyksissä taloudesta ja sosi-
aalisesta ulottuvuudesta, vaikka äänestäjät haluaisivat ottaa 
kantaa toisenlaisiin kysymyksiin. Tästä seuraa helposti edus-
tuksellisuuden ongelma, kun kansalaiset kyselevät arvojen 
perään, mutta puoluejärjestelmä ei tarjoa niille edustajaa.37 
Hyvän esimerkin tarjoaa esimerkiksi tasa-arvoisen avioliitto-
lain syntyminen Suomessa, joka tarvitsi toteutuakseen kan-
salaisaloitteen ja sitä tukevan aktivistijoukon. 
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Politiikan perinteisten jakolinjojen murtuessa on esiin nous-
sut myös huoli liberaalin demokratian haastamisesta. Huoli 
liittyy siihen, että uusilla nousevilla puolueilla ja liikkeillä voi 
olla myös agendoja, jotka kyseenalaistavat niitä periaatteita, 
joille länsimaiset liberaalit demokratiat ovat perustuneet. 
Nämä agendat voivat liittyä esimerkiksi oikeusvaltion peri-
aatteisiin, ihmisoikeuksiin tai kansainvälisiin sopimuksiin, 
joiden pitäisi toimia ihmisten oikeuksien ja vapauksien ta-
kaajina. Länsimainen liberaali demokratia ei perustu pelkäs-
tään enemmistöihin; enemmistö ei voi yksin sanella kaikkea 
vähemmistöjen oikeuksista piittaamatta. Liberaalin demo-
kratian hienous on sen kyky sovittaa yhteen erilaisia intres-
sejä, jolloin kukaan ei saa kaikkea, vaan kaikki saavat jotain.

Demokratiat joutuvat myös pohtimaan suhdettaan tun-
teisiin politiikanteossa. Kun algoritmit nostavat esiin erityi-
sesti sosiaalisen median tunteita herättäviä sisältöjä, ollaan 
myös politiikassa tekemisissä tunteiden kanssa intensiivi-
semmin.38 Kuitenkin demokratiassa instituutiot ja lait ovat 
pyrkineet takaamaan, että kaikkia kohdellaan yhdenvertai-
sesti, ei mielivaltaan tai tunteisiin perustuen. Voikin olla, että 
järisyttävän vallankäytön murroksen jäljiltä edessä on jäl-
leen haastava tehtävä, joka liittyy tulevaisuuden kansalais-
taitoihin. Jo antiikin filosofit näkivät, että demokratian yti-
messä ovat sen kansalaiset ja heidän kykynsä käyttää valtaa. 
Kansalaisten on kyettävä hoitamaan valtiollisia tehtäviä vas-
tuullisesti, koska he sekä hallitsevat valtiotaan että ovat sen 
alamaisia.39 Voidakseen toimia demokratiassa kansalaisten 
on hallittava tämä kaksoisrooli. Kun internet ja sosiaalinen 
media ovat jakaneet valtaa instituutioilta kansalaisille, on 
kansalaisten käytettävä saatua valtaa vastuullisesti. Tämä 
edellyttää media- ja digilukutaitoa, kykyä hahmottaa yhtä 
näkökulmaa laajempia kokonaisuuksia ja osaamista toimia 
demokratian syvien periaatteiden mukaisesti.

Kun liike haastaa koneiston, on siis katsottava, ettei lapsi 
mene pesuveden mukana. Olemme kaikella to-
dennäköisyydellä vasta aivan uuden ajanlas-
kun alussa. Politiikan mannerlaatat ovat liik-
keessä ja 2050-luvulla poliittinen kartta tulee 
olemaan varmasti erilainen kuin se, mihin 
1900-luvun lopulla totuimme.

Liberaali demokratia 
kaltevalla pinnalla
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GAL-TAN
GAL-TAN
Poliittista kenttää sosiokulttuurisiin arvoihin jakava GAL-
TAN -jana hahmottaa politiikkaa tavalla, joka jakaantuu pe-
rinteisen oikeisto–vasemmisto -akselin sijaan janalle, joita 
kuvaavat sanat Green, Alternative, Libertarian eli vihreä, 
vaihtoehtoinen ja libertaari ja toisella puolella Traditional, 
Authoritarian ja Nationalism, eli perinteinen, autoritaarinen 
ja nationalistinen. Tälle akselille voidaan löyhästi sijoittaa 
keskelle perinteiset koneistopuolueet, jotka ovat lähesty-
neet toisiaan ja akselin laidoille vihreät ja oikeistopopulisti-
set puolueet. Näiden lisäksi janalla on erilaisia liikkeitä, jotka 
ovat päässeet määrittämään poliittista agendaa yhä voi-
makkaammin. GAL-TAN tuskin on sovellettavissa minne-
kään täydellisesti, mutta se on käyttökelponen, kun pohdi-
taan laajasti sitä dynamiikkaa, joka tällä hetkellä politiikan 
kentällä vallitsee.

Traditional 
Authoritarian 

Nationalism



 
Luottamus on demokratian toteutumisen ja taloudellisen 
toimeliaisuuden perusta. Ylipäätään kaikki vaativat yhteis-
toiminnan muodot lähiyhteisössä, työelämässä, politiikassa, 
tieteessä ja taiteessa edellyttävät ihmisten välistä luotta-
musta. Luottamuksen rakentamiseen tarvitaan sekä toimivat 
 demokratian instituutiot että kykyä toimia yhdessä erilais-
ten ihmisten kanssa. Yhteisöt, joissa vallitsee korkea luotta-
mus ja kokemus vastavuoroisuudesta, ovat turvallisempia 
ja joustavampia sekä aikaansaavempia kuin eristyneisyyden, 
epäluottamuksen ja epäluuloisuuden hallitsemat yhteisöt.40

Edelman Trust Barometer mittaa vuosittain ihmisten luot-
tamusta ympäri maailmaa.41 Kahden viime vuosikymmenen 
aikana ihmisten luottamus instituutioihin, eliitteihin ja valtaa-
pitäviin on laskenut huomattavasti. Sosiaalisen median yleis-
tyminen on luonut trendin, joka kertoo  ihmisten luottavan 
vertaisiinsa. Vuonna 2019 Edelman Trust Barometerin mu-
kaan näytti siltä, että ihmisten luottamus on kasvamassa myös 
lähellä oleviin toimijoihin, kuten työnantajaan. Työnantaja 
oli vuoden 2019 kyselyssä kaikkein luotetuin toimija. 

Yhteiskunnan jakautuminen näkyy myös luottamusmit-
tauksessa. Yleinen luottamus 
instituutioita kohtaan niiden ih-
misten parissa, jotka kokevat ole-
vansa asioista hyvin perillä, liiteli 
ennätyslukemissa. Jopa 65 pro-
senttia tästä joukosta sanoi luot-
tavansa instituutioihin. Samaan 
aikaan suuri määrä ihmisiä jotka 
kokivat, etteivät ole asioista hy-
vin perillä, eivät myöskään luota 
instituutioihin. Heistä vain 49 
prosenttia koki luottavansa 
instituutioihin. 

Luottamus 
rytmihäiriön ajassa
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Tämän kaltainen ideologinen jako luottamuksessa on löy-
dettävissä kahdessa kolmasosasta mukana olleita maita, jaon 
ollessa syvin Iso-Britanniassa. Suuri jako yhteiskunnallisessa 
luottamuksessa tarkoittaa myös maaperää nationalismille, 
protektionismille ja erilaisille yhteiskunnallisille kapinaliik-
keille. Tätä voidaan kutsua luottamukseen liittyväksi eriar-
voisuudeksi, joka on ilmiönä levinnyt nyt myös kehittynei-
siin maihin. 

Myös pessimismi on globaalisti nousussa. Vain yksi vii-
destä heikon luottamuksen omaavista vastaajista uskoi, että 
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järjestelmä toimii heidän hyväkseen. Kehittyneissä maissa 
vain yksi kolmesta näihin lukeutuvista vastaajista uskoi, että 
hänen perheellään menee paremmin viiden vuoden kuluessa. 
Pelot työn menettämisestä ovat korkealla. Peräti 83 prosent-
tia pelkää menettävänsä työnsä automaatiosta, keikkatalou-
desta, taitojen riittämättömyydestä, maahanmuutosta tai 
mahdollisesta lamasta johtuen.43

Vuosikymmenen taitteessa muutoksena aiempiin luotta-
muskyselyihin on se, että uutisten katsominen, kuluttaminen 
ja jakaminen on noussut selvästi viime vuosista. Nyt peräti 
72 prosenttia vastaajista haluaa varmistaa, että uutisten fak-
tat pitävät paikkaansa. Muutos on dramaattinen verrattuna 
vuoteen 2018, jolloin puolet vastaajista koki epäluottamusta 
perinteiseen mediaan. Nyt luottamus perinteiseen mediaan 
näyttää olevan huippuluokkaa suhtessa verrokkivuosiin ja pe-
räti 66 prosenttia luottaa perinteisiin medioihin. Sosiaalinen 
media taas on kriisissä, sillä siihen luottaa vain 43 prosenttia. 

Kehittyneiden maiden taloudellisen yhteistyöjärjestön 
OECD:n tulokset eivät nekään näytä mairittelevilta luotta-
muksen osalta. OECD:n jäsenmaista vain 43 prosenttia luot-
taa hallitukseensa.

OECD on määritellyt laajan tutkimuksen pohjalta kaksi 
perustavan laatuista elementtiä, joiden avulla hallinto voi ra-
kentaa luottamusta. Nämä elementit ovat kyky toteuttaa pal-
veluja ja arvoihin perustuva päätöksenteko.44 Hallinnon täy-
tyy osata ennakoida muutoksia ja suojella kansalaisia. Lisäksi 
painotetaan arvoja, joiden tulisi ohjata päätöksentekoa kai-
kissa tilanteissa. Avoin tiedonjako ja aktiivinen vuorovaiku-
tus kansalaisten kanssa päätöksenteossa on erittäin tärkeää. 
Hallinnon tulisi myös edistää kaikkien ihmisten sosioekono-
misen tilan parantamista ja tasavertaista kohtelua, jonka ta-
voitteena on hallinnon reiluus. 
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Vallankäyttö on käymässä yhä vaikeammaksi. 2000-luvulla on 
tullut yhä vaikeammaksi muodostaa enemmistöhallituksia ja 
saada hallitukset pysymään vallassa koko kauden. Valtaa on 
merkittävästi siirtynyt lännestä itään, kabineteista kaduille, 
instituutioilta ihmisille, hierarkioilta vertaisille, journalisti-
silta medioilta verkkoon. Trendin luonteeseen kuuluu, että 
sen suunta ei ole yksisuuntainen vaan siihen kohdistuu risti-
vetoa. Se näkyy pyrkimyksinä vallan keskittämiseen ja kont-
rolliin. Teknologinen, taloudellinen ja sosiaalinen muutos 
luovat kaikki uusia olosuhteita. Yhä useammasta suunnasta 
kaikuvat vastalauseet ja erilaiset käsitykset yhteiskuntaa mää-
rittävistä perusteista. Keskittämispyrkimyksistä huolimatta 
tehokas politiikan tekeminen tai entisenlainen hallinta on 
niiden vuoksi käynyt vaikeaksi.

1900-luvun vallankäyttöä luonnehti weberiläinen ajatus 
siitä, että valta perustuu byrokraattiseen organisointiin ja 
siihen, että valtaa tulee käyttää rationaalisesti. Ennen mo-
dernia yhteiskuntaa vallankäyttö oli Max Weberin mukaan 
perustunut traditioon ja karismaan. Weber uskoi, että byro-
kratia oli avain vallankäyttöön. Se mahdollisti kaikkein te-
hokkaimman ihmisten organisoinnin eri työtehtävien ym-
pärille, jakoi selkeät vastuut ja velvollisuudet sekä määritti 
hierakian ja komentoketjun. Weber osoitti, miten rationaa-
linen, ammattimaistunut, hierarkkinen ja keskittynyt vallan-
käyttö sopi monille eri aloille poliittisista puolueista yliopis-
toihin ja valtionhallintoon.45 

Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana valtaanpää-
syn esteet ovat madaltuneet huomattavasti ja nopeasti. Muo-
dollinen valta on helppo ohittaa ja sen uskottavuutta on 
helppo horjuttaa. Suuri syy muutokselle on uusi viestintä-
teknologia, jota käsitellään seuraavassa osiossa. Se ei kui-
tenkaan ole yksin syy, vaan se on seurausta 
pitkästä kehityksestä. Tätä kehitystä voidaan 
kuvata yhdellä tavalla jäsentämällä sitä kol-
menlaisina vallankumouksina: Kaikkea lisää 

-vallankumouksena, liikkumisen vallankumo-
uksena ja mielten vallankumouksena.46

Hallinnan  
ja vallankäytön vaikeus
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Kaikkea lisää -vallankumous
Kaikkea on käytössämme enemmän kuin ennen. Enemmän ih-
misiä, maita, kaupunkeja, puolueita, armeijoita, tavaroita, palve-
luita, yrityksiä, lääkkeitä, opiskelijoita, tietokoneita, teknologiaa 
ja niin edelleen. Maailmantalous on viisinkertaistunut sitten 
1950-luvun. YK:n vuosituhattavoitteista äärimmäisen köyhyy-
den puolittaminen saavutettiin jo 2015, kun 660 miljoonaa kii-
nalaista on noussut köyhyydestä neljässäkymmenessä vuo-
dessa. Köyhyyden, lapsikuolleisuuden, ruoan saatavuuden ja 
koulutuksen näkökulmasta koko 2000-luku on ollut merkittä-
vää parannusta. Kaikkea  
lisää -vallankumous tiivistyy siis tähän: kun ihmisiä on enem-
män, he elävät pidempään ja ovat vähemmän haavoittuvia, 
mutta heitä on myös vaikeampi kontrolloida.

Liikkumisen vallankumous
Maailman kasvava väestö on myös yhä enenevässä määrin liik-
kuva väestö. Kun ihmiset liikkuvat, liikkuvat myös ideat, ajatuk-
set, pääomat ja uskonnot. Liikkuminen voi johtaa sekä epäta-
sapainoon että voimaantumiseen. YK arvioi, että maailmassa 
on 214 miljoonaa maahanmuuttajaa, joka on 37 prosenttia 
enemmän kuin kahden aiemman vuosikymmenen aikana. Noina 
vuosikymmeninä maahanmuuttajien määrä kasvoi Euroopassa 
41 prosenttia ja Yhdysvalloissa 80 prosenttia. Liikkumisen val-
lankumous liittyy myös kaupungistumisen megatrendiin. Joka 
vuosi peräti 65 miljoonaa  ihmistä ympäri maailmaa muuttaa 
kaupunkeihin. Ihmisten lisäksi maailmassa liikkuu myös ennen-
näkemätön määrä tavaroita, palveluja, rahaa, informaatiota 
ja ideoita. Vallan käyttäminen vaatii kohdetta, mutta liikkuvat 
kansalaiset, kuluttajat, investoijat, työntekijät ja asiakkaat voi-
vat vaihtaa asuinpaikkaa monessa osassa maapalloa.



Mielten vallankumous
Ihmisillä on yhä enemmän odotuksia elämäl-
leen. Maailman kasvava keskiluokka odottaa vau-
rautta, vapautta ja mahdollisuuksia toteuttaa 
itseään. Hallituksiin kohdistuu yhä enemmän odo-
tuksia, joita voi kuitenkin olla vaikeaa täyttää. Sekä 
globaalisti kasvava keskiluokka että länsimaissa 
eduistaan taisteleva keskiluokka aiheuttavat poliit-
tista painetta. Suhtautuminen auktoriteetteihin on 
muuttunut voimakkaasti muutamassa vuosikym-
menessä, eivätkä etenkään nuoremmat sukupolvet 
pelkää niiden haastamista. Mielten vallankumousta 
ajavat näiden tekijöiden lisäksi ihmisten kasvaneet 
toiveet paremmasta arjesta, globalisaatio ja käy-
tettävissä olevat teknologiat.



Internetin yleistyessä 2000-luvun alussa harvat arvasivat, 
millaisen murroksen kynnyksellä oltiin. Mukana kulkeva in-
ternet mullisti kaiken mahdollisen politiikasta parinmuodos-
tukseen. Niin kauan kuin internet oli sidottu pöytäkoneeseen, 
eivät sen vaikutukset ihmisten arkeen olleet yhtä merkittä-
vät. Kuljimme edelleen busseissa selaamatta kännykkäämme 
ja istuimme tietokoneen ääreen varaamaan matkan. Jos ha-
lusimme osallistua internetissä käytävään keskusteluun, se 
edellytti koneen ääressä oloa. 

Viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana koettu radi-
kaali ja kaiken läpitunkeva murros kiteytyy älypuhelimen 
syntyyn. Se mahdollisti kommunikoinnin koko maailman 
kanssa reaaliajassa, paikasta riippumatta. Internetin ja pu-
helimen yhdistyminen on viimeisen vuosikymmenen aikana 

Teknologia: 
nopeus ja 
radikaali 
läpinäkyvyys 
muuttivat kaiken



muuttanut maailmaa enemmän kuin saatoimme kuvitella. 
Aiemmin digitalisaatiosta puhuttiin asioiden siirtymisenä in-
ternetiin tai digitaaliseksi. Nyt kyse on siitä, miten elämme, 
kun digitalisaatio lävistää lähes jokaisen elämänalueen.47 

Älypuhelin kulkee mukana sängystä kaupan kassalle, lo-
malle ja lentokoneeseen. Sen ääressä tehdään töitä, viihdy-
tään, ostetaan, pöyristytään ja iloitaan. Sillä ostetaan bussi-
liput ja etsitään reitti perille määränpäähän. Sen alustoilla 
tapahtuu ihmissuhteiden koko kaari. Siellä ovat perhe, kaup-
palistat ja rahat. Se on muuttanut yritysten toimintalogiikan 
ydintä ja siirtänyt osan poliittisesta keskustelusta Twitterin 
loputtomaan virtaan. Lähes kaikki toimintamme kytkeytyy 
tavalla tai toisella älypuhelimen tarjoamille alustoille. Alustat 
eivät vain ota vastaan toimintaamme ja tekemistämme sel-
laisenaan, vaan niiden logiikka myös ohjaa ihmisten toimin-
taa alustojen logiikan mukaiseksi. Siksi on perusteltua pu-
hua alustayhteiskunnasta.48

Älypuhelin räjäytti esiin tämän raportin alussa mainitun 
ensimmäisen aallon rytmihäiriön, jonka kanssa opettelemme 
edelleen elämään. Kun älypuhelimen luoma kommunikaation 
nopeus, sen loputtomat erilaiset käyttötavat sekä radikaali 
läpinäkyvyys kohtasivat 1900-luvun yhteiskunnat, yritykset, 
organisaatiot ja politiikan, syntyi rytmihäiriö. Rytmihäiriössä 
perinteiset toimijat yrittivät menneen maailman keinoin sel-
vitä nopean kommunikaation maailmassa, joka oli peruutta-
mattomasti muuttunut.49 

Internetin vaikutuksista yhteiskuntaan on löydettävissä 
kiinnostavia teorioita jo kauan ennen varsinaisen internetin 
syntyä. Niin kutsuttu Toronton koulukunta ajatteli, että va-
kiinnuttuaan yhteiskunnassa media alkaa vaikuttaa voimak-
kaasti ihmisyhteisön käytäntöihin. Tähän 
koulukuntaan kuului muun muassa kuu-
luisa filosofi Marshall McLuhan, joka 
kirjoitti globaalista kyläs tä ja internetin 
kaltaisesta verkottuneesta kommunikaa-
tiosta jo 1960- luvulla. Samoin kuin me-
dia, myös internet on muuttanut yhteis-
kunnan käytäntöjä.50 

Vallankumouksiin kuuluu usein mono-
polien murtuminen. Myös internetin mul-
listaviin voimiin on kuulunut tiedonkäytön monopolien haas-
taminen. Silloin kun media vielä oli harvojen hallussa, sitä 
voitiin kontrolloida voimakkaasti. Aikanaan kaikkea julkai-
sutoimintaa kontrolloi katolinen kirkko, sillä kopioiden tuot-
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taminen perustui munkkien suorittamaan jäljennystyöhön. 
Kirjapainotaito purki syntyessään kirkon tiedon monopo-
lin ja edisti uskonpuhdistuksen syntyä ja vallan uutta jakoa. 
Tämän vallanjaon tuloksena syntyi myöhemmin esimerkiksi 
sanomalehdistö. Lehdistön monopoli tiedonkäyttöön ja -vä-
litykseen oli edelleen olemassa, mutta se oli katolista kirk-
koa huomattavasti löyhempi. Nyt internet on demokratisoi-
nut tietoa ja luonut tilan, jossa kaikki näkemykset pääsevät 
esiin. Nykyinen kehitys on haastanut esimerkiksi tieteellisen 
asiantuntijuuden auktoriteetin ja perinteisten tiedontuotta-
jien monopolin tietoon.51 Kaikista on tullut vaikuttajia. Yksi 
ihminen voi synnyttää liikkeen, joka voi haastaa tai jopa tu-
hota jättimäisiä yrityksiä ja poliittisia hankkeita. 

Valta liittyy olennaisesti tuplarytmihäiriöön. Vaikka vallan-
käytön muodoissa on ollut nähtävissä erilaisia muutoksia 
jo pitkään, on uusi kommunikaatioteknologia kuitenkin rä-
jäyttänyt potin. Kyse on monimutkaisesta murroksesta, joka 
on vasta aluillaan ja jota leimaa jännite perinteisen ja uu-
den vallan välillä. Internetiaktivistit Jeremy Heimans ja  
Henry Timms ovat luoneet kiinnostavan käytännöllisen 
jaottelun uuden ja vanhan vallan välille.52 Perinteinen valta 
on suljettua, siihen ei ole helppoa pääsyä, ja kun sitä on saatu, 
sen käyttöä on säännöstelty tarkasti. Tällaista valtaa voidaan 
verrata vaikkapa rahaan. 

Uusi valta puolestaan toimii toisin. Se on 
vertauskuvallisesti kuin virtaavaa vettä. Se 
syntyy, kun siihen osallistuu tarpeeksi moni. 
Se on avointa, osallistavaa ja saa voimansa ver-
taisista. Virtaavan joen lailla se on kaikkein 
voimakkaimmillaan, kun se tulvii. Uuden vallan merkki ei ole 
kyky säilyttää ja käyttää valtaa, vaan saada ihmisiä mukaan 
asian ympärille ja kanavoida siitä syntyvää liikettä. Uuteen 

Uusi valta  
haastaa vanhan vallan
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vallankäyttöön kuuluu sisältöjen luomisen lisäksi myös si-
sältöjen jakaminen, muokkaaminen, rahoittaminen, tuotta-
minen ja yhteisomistus. Perinteiset instituutiot ja välittä-
jätahojen kuten pankit, sanomalehdet tai edustuksellinen 
demokratia ohitetaan. Valta ei siis vain jakaudu uudella ta-
valla vaan myös voimaannuttaa ihmisiä toimijoiksi sellaisilla 
kentillä, joissa se ei ole aiemmin ollut mahdollista. Tähän toi-
mijuuteen ja voimaantumiseen liittyvät teini-ikäisten omat 
YouTube-kanavat miljoonayleisöineen, vertaislainoja suoraan 
yksityisiltä ihmisiltä toisille tarjoavat alustapalvelut, aktivis-
tien viraalit verkkokampanjat kuin myös valeuutisia tai viha-
puhetta levittävät sivustot ja keskustelupalstat.

Etenkin alle kolmekymppisillä on selkeä näkemys: jokai-
sella on oikeus osallistua, tuottaa, jakaa ja toimia. Aiemmille 
sukupolville osallistuminen oli mahdollista vaalien, liittojen 
tai esimerkiksi kirkon kautta. Nyt jokainen on oma äänitor-
vensa, tuottajansa ja kustantajansa, jolla on internetin avulla 
ainakin teoriassa suora pääsy muiden ihmisten tietoisuuteen.

Uusi valta suosii epämuodollista verkottunutta lähesty-
mistapaa päätöksentekoon. Erityisesti Piilaaksosta kantau-
tuvaa ajattelua leimaa usko innovaatioiden ja verkostojen 
kykyyn tuottaa yhteistä hyvää, jota aiemmin ovat tuotta-
neet valtiolliset toimijat tai isot instituutiot. Uuteen ajatte-
luun kuuluu, että virallista edustusta ei arvosteta. Verkossa 
epävirallisesta yhteistyöstä palkitaan, ja yhteisöt määrittele-
vät itse sääntönsä esimerkiksi arvottamalla verkoston käyt-
täjiä. Jos Airbnb-vieras on ollut sotkuinen, ei seuraavaa ma-
japaikkaa välttämättä löydykään. Tee-se-itse-kulttuuri on 
arvossaan ja amatööriys on sallittua. Yksityisen ja julkisen 
rajat ovat häilyviä.

Uusi valta kannattaa kiihkeästi valitsemiaan asioita, 
mutta pitkällä tähtäimellä se kiinnittyy kevyesti. Ihmiset 
liittyvät nopeasti yhteisöihin tukemaan heitä kiinnostavaa 
asiaa, mutta siirtyvät nopeasti myös seuraavaan. Siksi uusi 
valta on varsin helposti katoavaa ja häilyvää. Uuden val-
lan ajassa ei välttämättä tunnisteta instituutioiden tärke-
yttä esimerkiksi oikeusvaltion periaatteiden toteutumisessa. 
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Uusi valta ei myöskään pystynyt kanavoitumaan pitkän ai-
kavälin muutosta aikaan saavaksi joukkovoimaksi esimer-
kiksi Arabikevään jälkimainingeissa. Sen sijaan esimerkiksi 
Suomessa Hommaforumilla käyty keskustelu on kanavoitu-
nut olemassa olevaksi poliittiseksi voimaksi perinteisessä 
edustuksellisessa demokratiassa perussuomalaisten kautta. 
Näyttää siltä, että uuden vallan käyttö pitkäjänteisesti vaa-
tii myös kykyä järjestäytyä reaalimaailmassa.

Uusi valta joka tapauksessa muuttaa perinpohjaisesti 
si tä, miten ihmiset näkevät itsensä suhteessa instituutioi-
hin, auktoriteetteihin ja toisiinsa. Se voimaannuttaa ihmi-
siä toimimaan ja tuomaan mielipiteensä esiin. Perinteisten 
 instituutioiden tarvetta se ei kuitenkaan poista. Instituutiot 
puolestaan joutuvat pohtimaan, miten ne selviävät uuden 
toimintalogiikan ajalla. 

Uusi valta muutti maailmaa monella akselilla. Se muutti maa-
ilmaa yksinkertaisesta monimutkaiseen, pudotti auktoriteet-
teja jalustaltaan ja kasvatti ihmisten luottamusta toisiinsa. 
Se siirsi toiminnan painopistettä suunnittelusta nopeuteen 
ja hallinnasta mahdollisuuksiin. Se pakotti yritykset, poli-
tiikan ja organisaatiot rytminmuutokseen ja avoimuuteen. 
Läpeensä kommunkatiivisessa maailmassa vallan painopiste 
siirtyi kohti kommunikaatiovaltaa.53 Tällä tarkoitetaan sitä, 
että yrityksen koko tai kyky investoida ei enää määritä yri-
tystä sellaisenaan, vaan sen nopeus, kyky muuttua ja reagoida 
määrittävätkin onnistumista. Jokainen yri-
tys joutuu miettimään, mikä on sen strategia 
suhteessa uuteen teknologiaan. Koska kom-
munikaatiosta on tullut niin voimakkaasti 
toimintaamme määrittävä tekijä, yritykset 
joutuvat nyt miettimään, miten ne kommu-
nikoivat ulkomaailman kanssa. 

Ulkoinen muutos ja viestien nopeus on kuitenkin nopeam-
paa kuin organisaatioiden kyky muuttua tai ihmisten kyky 
reagoida. Olemme suoraan uutista tai asiaa lukiessamme jo 
useimmiten alustalla, jossa meiltä odotetaan jonkinlaista re-
aktiota tai kannanottoa. Tämä tekee nopeudesta ja reagoin-
tikyvystä entistä tärkeämpää.

Yrityksillä on ollut tapana ajatella, että ne hallitsevat mai-
nettaan ja ovat kontrollissa. Ne eivät kuitenkaan voi kont-
rolloida mainettaan tuplarytmihäiriön maailmassa. Viestejä 

Kommunikaatiovalta
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ja viestijöitä on yksinkertaisesti liikaa. Asiat tapahtuvat no-
peasti, ja kun tiedon portinvartijat on sivuutettu, kuka ta-
hansa pääsee käyttämään puhevaltaa. Jos asiakkaalla on asiaa 
yritykselle, viesti on mahdollista kertoa hyvinkin äänekkäästi 
ja julkisesti. Julkiseen haastamiseen ei ole enää mahdollista 
vastata korporaatiotiedottamisella, vaan on kyettävä vuoro-
puheluun asiakkaiden ja yhteisöjen kanssa. Kun jokaisesta 
ihmisestä on tullut tiedonjakelija, tulkitsija ja jakaja, yrityk-
set joutuvat miettimään strategisena ydinvalintanaan sitä, mi-
ten ne suhtautuvat laajentuneeseen kommunikaatiovaltaan. 

Myös poliittiseen päätöksentekoon on mahdollista vaikut-
taa aivan eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin. Emme tyydy 
enää äänestämään neljän vuoden välein, vaan vaikutamme 

Datavalta
Data on ollut viime vuosien suuri teknologiatrendi. Datan ke-
ruu on avannut yrityksille valtavia mahdollisuuksia tehostaa toi-
mintaansa, ymmärtää asiakkaitaan, kouluttaa tekoälyä ja toi-
mia markkinoilla fiksummin. Datan on luvattu olevan uutta öljyä 
ja ne alat, jotka sitä osaavat hyödyntää, ovat etulyöntiasemassa. 
Datankeruu mahdollistaa esimerkiksi ihmisten auttamisen enna-
koivassa terveydenhuollossa tai paremman ja räätälöidymmän 
henkilökohtaisen palvelun verkkokaupassa. Samaan aikaan da-
tan kerääminen ja käyttäminen herättää myös huolta. Kuka da-
taa käyttää ja miten? Euroopan unionin datastrategia 2020 pyr-
kii mahdollistamaan sekä kunnianhimoisen liiketoiminnan että 
ihmisen näkökulmasta datan reilun käytön, joka perustuu eu-
rooppalaisille arvoille. Strategian ytimessä on euroopplaisen da-
ta-avaruuden ja yhteismarkkinan luominen, jossa kaikki data käsi-
tellään eurooppalaisten sääntöjen puitteissa. Tässä avaruudessa 
ihmisten henkilökohtainen ja luottamuksellinen data on suojat-
tua ja sitä käsitellään eurooppalaisiin sääntöihin sitoutuen koko 
Euroopan alueella. Avoin ja korkealaatuinen rajat ylittävä data 
on puolestaan tarjolla kaikille niille, jotka sitoutuvat datankäytön 
sääntöihin ja haluvat innovoida parempia tuotteita ja palveluja eu-
rooppalaiseen dataan perustuen koko yhteismarkkinan alueella.54
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päätöksiin ja kerromme aktiivisesti ja jatkuvasti mitä mieltä 
olemme. Kun perinteisesti päätöksiä on viety eteenpäin lob-
baamalla päätöksentekijöitä, ei lobbaus enää takaa mitään. 
Jos ihmiset kääntyvät poliittista hanketta vastaan tai puo-
lustamaan sitä julkisesti, ei kulisseissa tehdyllä lobbauksella 
välttämättä ole enää vaikutusta julkisen paineen kasvaessa.

Kommunikaatiovallan voi ottaa. Suurin osa yrityksistä 
ja organisaatiosta tarvitsee huomiota saadakseen asiak-
kaita ja toteuttaakseen tehtäväänsä. Kyvystä nähdä viestin-
tämahdollisuuksia ja tarttua niihin nopeasti on tullut yri-
tyksille ensiarvoisen tärkeää. Yritysten ja organisaatioiden 
pitää oppia tarttumaan tilaisuuksiin viestiä omasta asiastaan. 
Tuplarytmihäiriö tuhoaa helposti yrityksen tai organisaation, 
joka ei kykene muuttamaan asennettaan autoritaarisesta yli-
mielisyydestä asiakkaidensa kanssa keskustelua käyväksi ja 
inhimilliseksi vertaiseksi. Muutos on tullut jäädäkseen ja se 
todennäköisesti myös kiihtyy. 

Viime vuosina sosiaalinen media on kärvistellyt luottamus-
kriisissä. Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin vuonna 2016 
liittyy epäilyksiä massiivisesta informaatiovaikuttamisesta. 
Tuolloin paljastui, että Facebook oli myynyt asiakkaiden 
dataa eteenpäin. Paljastus pakotti yrityksen johdon parla-
mentaarikkojen eteen sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. 
Vuonna 2019 Edelmanin luottamusbarometrissa luottamus 
sosiaaliseen mediaan mateli alamaissa. 

Sosiaalisen median jättiläiset ovat kokeneet takaiskuja. 
Esimerkiksi Saksa on säätänyt lain, joka velvoittaa someyh-
tiöt tutkimaan niille ilmiannetun sisällön määräajassa ja 
poistamaan sen, mikäli sisältö rikkoo lakia. Mikäli yhtiöt 
eivät tätä tee, niitä uhkaavat miljoonasakot. Tämä on pa-
kottanut esimerkiksi Facebookin poistamaan useita satoja 
 julkaisuja.55Samaan aikaan on kuitenkin selvää, että inter-
net, älypuhelin ja sosiaalinen media eivät ole katoamassa 
mihinkään. Vaikka sosiaalinen media ei ole kyennyt lunas-
tamaan lupaustaan demokraattisesta utopiasta, sen mullis-
tava potentiaali ei ole kadonnut mihinkään. Ihmiskunnan 
historiassa on valtava mahdollisuus olla tilanteessa, jossa 
jokaisen kansalaisen käsissä on mahdollisuus julkaista mitä 
tahansa ja tavoittaa onnistuessaan tuhansien tai miljoonien 
ihmisten yleisö. Puutteistaan ja virheistään huolimatta sosi-

Sosiaalisen median tulevaisuus 
rakennetaan nyt
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aalisesta mediasta on tullut organisoitumisen, mielipiteen il-
maisun muutosta ajavien liikkeiden ja ihmisten perusalusta. 

Internetin ja sosiaalisen median aikakausi on vasta alka-
massa. Ensimmäinen, 2010-luvun taitteessa alkanut rytmihäi-
riö on voimissaan ja se jatkuu. Yritysten, organisaatioiden ja 
poliitikkojen elinehto on oppia toimimaan tuplarytmihäiriön 
maailmassa – samalla ne voivat muuttaa sitä paremmaksi 
olemalla mukana.

Maailmaa ovat ravistelleet viime vuosina Arabi  kevät, 
MeToo -liike, Brexit ja esimerkiksi kuvat Australian tai 
Brasilian maastopaloista. Vaikka lopputulokset ovat kaik-
kea muuta kuin yksiselitteisiä, olisivat kaikki ilmiöt jääneet 
huomattavasti vähäisemmälle huomiolle ilman älypuheli-
mia ja sosiaalista mediaa. Kohujen aikana sosiaalisen median 
hyvät puolet jäävät helposti huomiotta. Esimerkiksi sen yh-
distävä voima, helpottunut yhteydenpitoon läheisiin, mah-
dollisuus vertaistukeen tai avun helpompi saavutettavuus 
saattavat unohtua. Vaikka sosiaalinen media on myös erot-
tanut, se on myös yhdistänyt ennennäkemättömällä tavalla. 

Ihmisen perustarpeet ovat samat, olipa kyseessä fyysinen 
tai digitaalinen ympäristö. Ihminen haluaa tulla kuulluksi ja 
nähdyksi. Ihminen haluaa innostua, inspiroitua, oppia, viih-
tyä, kokea suuria tunteita – ja joskus myös tylsistyä. Hän ha-
luaa pitää yhteyttä rakkaisiin ja läheisiin, tutustua uusiin ih-
misiin, kuulua johonkin ja löytää oman joukkonsa. Ihminen 
haluaa tulla arvostetuksi itselleen tärkeissä asioissa tuttujen 
ja tuntemattomien keskuudessa.

Kun autot 1960-luvulla yleistyivät, oli liikennekuolemien 
määrä moninkertainen verrattuna nykypäivään. Opimme kui-
tenkin käyttämään turvavöitä ja arvostamaan selvinpäin ra-
tissa olemista. Infrastruktuuri ja autot paranivat, ja jossain 
vaiheessa lakattiin riitelemästä miten autot ja hevoset mah-
tuvat samoille teille. Asfaltit, pyörätiet, ajokortit, säännöt ja 
sakot tulivat säätelemään liikennettä.

Olisi yllättävää, jos sosiaaliselle me-
dialle ei tapahtuisi jotain samankaltaista. 
On vaikeaa kuvitella, että lähes 2 miljar-
dia käyttäjää yhtäkkiä hylkäisi internetin 
ja somen, ellei jotakin äärimmäisen va-
kavaa tapahtuisi. Todennäköisempää on, 
että käyttäjät siirtyvät alustoilta toisille. 
Kilpailussa käyttäjistä pärjäävät ne, jotka 
rakentavat aidosti ihmisten tarpeisiin vas-
taavia palveluja. 
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Sosiaalisen median ja 
teknologian trendejä 
tuplarytmihäiriön 
maailmassa 

Nopeuden ja kuormituksen lisääntyessä  
kyvystä asettaa omat rajat tulee entistä 
merkittävämpi digiturvataito. Siitä on tulossa 
myös perus kansalaistaito: loputtoman tiedon ja 
kommunikaation maailmassa on tärkeää osata rajata, 
minkälaiseen vuorovaikutukseen haluaa osallistua.

Tasapaino digitaalisen ja fyysisen tekemisen 
välillä korostuu. Samaan aikaan teknologia liudentuu 
näkymättömäksi ja arkipäiväiseksi. Edessä on vaihdos 
näppäimistön ja kaksiulotteisen näytön ääreltä 
interaktiiviseen ympäristöön, joka hyödyntää lisättyä 
todellisuutta, virtuaalitodellisuutta, yhdistettyä 
todellisuutta ja ympäristöä aistivaa teknologiaa. 
Ihmisten ja laitteiden vuorovaikutus ympäristön 
kanssa muuttuu entistä luonnollisemmaksi ja 
saumattomammaksi. Esimerkkinä voi käyttää 
esimerkiksi kokonaan kassatonta supermarkettia, 
josta voi poimia tavarat ja poistua – maksu 
veloitetaan taskusta luottokortilta. 

Digi- ja medialukutaito sekä kyvyt arvioida 
lähteitä ja tiedon laatua korostuvat edelleen. 
Informaatiovaikuttamista täytyy osata lukea 
ja väistää. Teknologian kehittyessä luotettavan 
tiedon tunnistamisesta tulee yhä vaikempaa 
mutta myös tärkeämpää kuin koskaan ennen. 
Deep fake- videot ovat vasta alkua.
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Digietiikka ja yksityisyys nousevat 
arvostetummiksi. Kommunikaation suunta on 
julkisesta yksityiseen. Aihevalintoja punnitaan 
tarkkaan ja yhä useammat keskustelut siirtyvät 
julkisilta alustoilta yksityisemille alustoille.

Kommunikaatiovaltaa käyttävät virallisten 
toimijoiden sijaan yhä enemmän yksilöt, 
somevaikuttajat. Somevaikuttaminen kehittyy, 
ammattimaistuu ja lisääntyy entisestään 
tulevaisuudessa. Taustalla ovat monenlaiset trendit 
itsensä työllistämisestä datan hyödyntämiseen ja 
vallan hajautumiseen. Vaikuttajien määrä kasvaa 
ja kenttä pirstaloituu, osa toimii kaupalliselta 
pohjalta, toiset vahvasti arvopohjalta. Kriittinen 
suhtautuminen kuluttamiseen johtaa väistämättä 
siihen, että vaikuttajat joutuvat tekemään yhä 
vastuullisempia valintoja osana vaikuttamistaan.

Myös yrityksiltä vaaditaan vastuullisuutta  
– ei pelkästään markkinoinnissa ja tuotannossa vaan 
myös datan käsittelyssä. Euroopan unionin yleisen 
tietosuoja-asetuksen (GDPR) kaltaista lainsäädäntöä 
tullaan panemaan toimeen muuallakin maailmassa.

Hyperautomaatio on automaation seuraava 
taso. Siinä sovelletaan tekoälyn ja koneoppimisen 
kaltaisia kehittyneitä teknologioita prosessien 
automatisointiin. Tämä mullistaa vaikuttavuudellaan 
perinteisen automaation, sillä se ulottuu yhä 
kompleksisempiin toimintoihin ja työtehtäviin.
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Maapallon 
ekologinen 
kantokyky: 
ilmastokriisi 
ja resurssien 
niukkuus 
määrittävät 
tulevaa

Päästöjen leikkaamisella on kova kiire, sillä aika on käymässä 
vähiin. Globaalisti kasvihuonepäästöt ovat nousseet 1,5 pro-
sentin vuosivauhtia viimeisen vuosikymmenen aikana. Ne 
lakkasivat tilapäisesti kasvamasta hetkeksi vuosien 2014 ja 
2016 välissä ja jatkoivat sitten kasvuaan. Vuoteen 2030 men-
nessä päästöjä pitäisi laskea 55 prosenttia vuoden 2018 lu-
kemista, jos ilmaston lämpeneminen halutaan rajata 1,5 as-
teeseen.56 Pohjoismaissa keskimääräisen kuluttajan pitäisi 
pudottaa henkilökohtaisia päästöjään 90 prosentilla vuo-
teen 2050 mennessä. Päästöjen leikkaaminen on aloitettava 
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heti, jos tavoitteeseen halutaan päästä.57 Rikkaat G20-maat 
aiheuttavat 78 prosenttia globaaleista kasvihuonepäästöistä 
ja siksi niiden harteilla on suurin vastuu myös päästöjen 
pudottamisesta.58 

Leikkauksia ei kuitenkaan juuri tehdä. Nykyisen kaltaisella 
tuotannolla kasvihuonekaasujen määrä tuplaantuu seuraa-
van 50 vuoden aikana, lähinnä hiili-intensiivisten teollisuu-
denalojen toimesta. Ilmansaasteet aiheuttavat yli 7 miljoonaa 
ennenaikaista kuolemaa vuosittain. Samaan aikaan kamp-
paillaan kriittisten luonnonresurssien riittävyydestä. Vesi, 
viljelykelpoinen maa, puhdas ilma sekä erilaiset mineraa-
lit ja muut luonnonvarat ovat vakavassa vaarassa ehtyä, sillä 
niitä käytetään kestämättömästi. Äärimmäiset sääolosuhteet 
ovat tulossa yhä arkipäiväisemmiksi.59 

Viimeisen vuosikymmenen aikana äärimmäiset sääilmiöt 
ovat pakottaneet 22,5 miljoonaa ihmistä jättämään kotin sa.60 
Vuonna 2017 sään ääri-ilmiöt olivat globaalisti yleisin syy, 
jonka takia ihmiset joutuivat jättämään kotinsa. Syinä olivat 
tulvat, myrskyt, hurrikaanit ja syklonit. Jopa maltillisten en-
nusteiden mukaan syklonit ja myrskyt ovat yleistyneet voi-
makkaasti ja voivat pakottaa keskimäärin 2 miljoonaa ih-
mistä jättämään kotinsa vuosittain. Ainoa pitkäjänteinen 
keino vastata tähän on vähentää kasvihuonekaasuja ja ihmis-
ten altistumista äärimmäisille luonnonilmiöille. Arviot tule-
vaisuuden ilmastopakolaisista vaihtelevat ja kyseessä on niin 
monimutkainen ilmiö, että ennusteita on 
mahdotonta tehdä. Vaikka liikkeelle lähte-
viä ihmismääriä on mahdotonta arvioida, 
antaa nykyinen kehityssuunta selvän vies-
tin. Suuria osia maapallosta uhkaa muut-
tua asumiskelvottomaksi vuosisadan lop-
puun mennessä. Yksin tämä ennustaa sitä, 
että miljoonien ihmisten on pakko lähteä 
liikkeelle.61

Tutkimus ihmisten liikkuvuuteen ja il-
mastokriisiin liittyen on erittäin vaikeaa, 
sillä ilmastokriisiin liittyvä ihmisten liik-
kuminen yhdistyy usein myös heikkoon 
hallintoon ja alueellisiin konflikteihin. 
Puhutaankin erilaisten tekijöiden yhteis-
vaikutuksista, jotka syntyvät esimerkiksi 
edellä mainittujen tekijöiden kasauduttua 
samalle alueelle.62
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Miltä maailma näyttää,  
kun vuoden 2020 
ekaluokkalaiset ovat vanhuksia?
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Vuosisadan loppuun mennessä ilmastokriisi tekee monista 
maapallon osista huomattavasti huonompia elinoloiltaan ny-
kyiseen verrattuna.63

Jos päästöjä ei onnistuta vähentämään  
ja jatkamme kuten nyt, vuoteen 2099 mennessä 
maailma voi olla jopa 4–5 astetta nykyistä 
lämpimämpi.

Suurista alueista uhkaa tulla  huomattavasti 
kuivempia. Pysyvästi kuivuudesta kärsivien 
maa-alueiden määrän ennustetaan kasvavan 
nykyisestä 2 prosentista 10 prosenttiin vuoteen 2050 
mennessä. Sen sijaan äärimmäisestä kuivuudesta 
kärsivien maa-alueiden osuuden ennustetaan 
kasvavan 1 prosentista 30 prosenttiin vuosisadan 
loppuun mennessä. Kuivuudella on katastrofaalisia 
seurauksia ruoantuotannolle. Viljellyn viljan määrä 
erittäin kuivilla alueilla voi pudota jopa 30 prosent-
tia vuoteen 2050 mennessä.

Sateiden määrä kasvaa, kun rankkasateet 
voimistuvat. Tämä aiheuttaa kosteilla alueilla 
niin kovia sateita, että maa-alueiden päällikerrokset 
huuhtoutuvat pois ja tulvat yleistyvät. Äärimmäiset 
sääolosuhteet kuten kuivuudet, sateet, myrskyt ja 
tulvat yleistyvät ja niistä tulee rajumpia. Arvellaan, 
että esimerkiksi Etelä-Aasian monsuuneista tulee 
niin paljon voimakkaampia, että se tarkoittaa 
sademäärien kasvamista 20 prosentilla Intiassa ja 
Bangladeshissa vuoteen 2050 mennessä.

Kalakannat muuttavat kohti maapallon napoja 
ja viileämpiä vesiä. Tästä seuraa se, että kalansaanti 
vaikeutuu lämpimillä alueilla. Korkeammat meren 
lämpötilat johtavat voimakkaampiin leväkukin-
toihin ja korallien katoamiseen. Ilmastokriisin 
ennustetaan johtavan laajalle leviävään ali-
ravitsemukseen, ripulitauteihin ja joidenkin troop-
pisten sairauksien kuten malarian leviämiseen.
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5 Sulavat jäätiköt aiheuttavat tulvia ja 
vähentävät kuivia kausia. Puhtaan veden riittävyys 
vaarantuu kuudesosalle maailman väestöstä 
esimerkiksi Kiinassa ja Andeilla. Sulavat jäätiköt 
kasvattavat riskiä jäätikköjärvien tulvimiseen vuo-
ristoalueilla kuten Nepalissa, Perussa ja Bhutanissa. 
Merenpinnan noustessa alavien alueiden tulvariski 
nousee. Rannikkoalueet pienenevät merenpinnan 
nousun vuoksi. Jos päästöt jatkuvat korkeina, jopa 
25–42 prosenttia maailman rannikkoalueista voi 
kadota vuosien 2050 ja 2100 välillä. Tulvat voivat 
koskettaa jopa 140 miljoonaa ihmistä vuosittain 
vuoteen 2100 mennessä, jos päästöjen vähennyk-
sessä epäonnistutaan.

Maapallon ekosysteemin kyky tuottaa ruokaa, puhdasta vettä 
ja suojaa ihmiskunnalle heikentyy merkittävästi ilmastokrii-
sin myötä, mikäli kehitystä ei onnistuta kääntämään.

Globaalisti ihmiskunnan ekologinen jalanjälki ylittää tällä 
hetkellä maapallon kantokyvyn rajat. Globaalisti kestävä ma-
teriaalikulutus olisi noin kahdeksan tonnia vuodessa henki-
löä kohden – Suomessa keskikulutus on tällä hetkellä noin 
40 tonnia. Suomalaisen jalanjälki on siis reilusti kantokyvyn 
ylittävällä tasolla. Maapallon kantokyvyn rajojen yli eläminen 
taas ei yksinkertaisesti ole mahdollista pitkällä tähtäimellä.

Joka vuosi vietetään maapallon ylikulutuspäivää. Se tar-
koittaa päivää, jolloin ihmiset ovat kuluttaneet maapallon uu-
siutuvien luonnonvarojen tuotannon ja fossiilisten polttoai-
neiden kasvihuonekaasupäästöjen käsittelykyvyn kyseiseltä 
vuodelta. Loppuvuosi otetaan velkaa tulevilta sukupolvilta. 
Ylikulutuspäivä on aikaistunut vuosi vuodelta: 1970-luvulla 
kulutus ylitti maapallon kantokyvyn ensimmäistä kertaa, 
vuonna 1995 ylikulutuspäivä osui marraskuuhun, vuonna 
2009 ylikulutuspäivä koitti syyskuun lopussa – ja nyt luon-
nonvarat loppuvat jo elokuussa.

Nykyisin maailman väestö kuluttaa 1,5 
maapallon  resurssit, mutta jos kaikki eläi-
sivät kuin suomalaiset tai pohjoismaalai-
set, tarvitsisimme peräti 3,5 maapallon re-
surssit. Globaalisti tilanne heikkenee koko 
ajan, sillä vuoteen 2050 mennessä maail-

Ekologisen kantokyvyn 
rajat ylittyvät
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man väestön arvioidaan kasvavan noin 9 miljardiin. Samalla 
käytössä on yhä vähemmän luonnonvaroja. Ekologisen jalan-
jäljen avulla ihmisen vaikutusta ympäristöön voidaan tarkas-
tella kokonaisvaltaisesti, sillä se ottaa huomioon sekä pääs-
töt että luonnonvarojen niukkuuden ongelman globaalisti. 
Esimerkiksi kiertotalouden tavoitteena on saada materiaalit 
mahdollisimman laajasti uudelleenkäyttöön ja vähentää huk-
kaa. Yksilötasolla hiilijalanjälki koostuu pääasiassa kolmesta 
asias ta; liikkumisesta, asumisesta ja syömisestä. Tavallisen 
arjen ja kulutuksen rooli hiilijalanjäljen ja resurssien kulu-
tuksessa on suuri.64

On, paljonkin. Ratkaisuja on keksitty – niitä ei vain ole otettu 
riittävän laajasti käyttöön. Erilaisten teknologioiden ja rat-
kaisujen vaikutusta tarkastelevassa tutkimuksessa havait-
tiin, että merkittävät ja nopeat päästövähennykset globaa-
listi olisivat mahdollisia jo pelkästään keinoilla, jotka ovat 
jo olemassa.65 Tarkasteltavat keinot oli myös valittu niin, 
että ne olivat todettu jo valmiiksi taloudellisesti kannatta-
viksi. Selvityksessä tarkasteltiin vain 17 olemassa olevaa tek-
nologiaa tai ratkaisua, jotka ovat toimineet hyvin erilaisissa 
olosuhteissa. Nämä ratkaisut liittyvät esimerkiksi uusiutu-
vaan energiaan, liikenteeseen, rakentamiseen ja kotitalouk-
siin, teollisuuteen, maanviljelyyn ja metsiin. Tarkastelussa oli 
mukana esimerkiksi se, kuinka paljon Tanskassa tuotetaan 
uusiutuvaa energiaa ja kuinka sama taso voitaisi saavuttaa 
muissakin Pohjoismaissa. Samoin tarkasteltiin Kiinan maa-
seudulla käytössä olevia vähäpäästöisiä keittolevyjä ja sitä, 
miten niitä voitaisiin hyödyntää muilla saman vauraustason 
alueilla. Mikäli näitä jo toimivia ratkaisuja ratkaisuja skaalat-
taisiin samalla volyymillä saman vauraustason maihin, joissa 
ne ovat osoittautuneet toimiviksi, voitaisiin päästöjä tiputtaa 
vuoteen 2030 mennessä jopa neljänneksellä. Päästövähennys 
vastaa esimerkiksi Japanin ja EU:n yhteenlaskettuja päästöjä. 
Tällaisilla toimilla olisi nyt kiire.

Myös arjen ratkaisuja tarvitaan kipeästi. Pohjoismaisen 
ihmisen pitäisi tiputtaa henkilökohtaisia päästöjään lähes 
90 prosenttia 2050 mennessä, mikäli ilmastotavoitteisiin ha-
lutaan päästä.66 Suurin osa ihmisten päästöistä syntyy jo-
kapäiväisestä elämisen valinnoista, eli siitä miten syömme, 
miten liikumme ja miten asumme. Näihin elämänalueisiin 
liittyvillä innovaatioilla ja toisaalta niiden kestävyyttä lisää-
villä toimilla on tilausta ja mahdollisesti niihin sisältyy myös 

Onko ratkaisuja olemassa? 
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pakkoja tulevan vuosikymmenen aikana. Hyviä esimerkkejä 
sekä porkkanasta että kepistä näihin elämänalueisiin liittyen 
ovat esimerkiksi ruokateollisuuden kiihtyvä kilpavarustelu 
kasvipohjaisten elintarvikkeiden alalla, jossa kysyntyä on sel-
västi ollut markkinavetoista. Keppi puolestaan näkyy juuri 
nyt esimerkiksi autoteollisuudessa, johon EU on määrännyt 
tiukat päästörajoitukset. Rajoitusten tavoitteena on ohjata au-
toalaa tuottamaan vähäpäästöisiä autoja ja suuntaamaan au-
toteollisuuden investointeja kohti puhtaampaa liikkumista.

Teknologisten ja markkinavetoisten ratkaisujen lisäksi ky-
symys on lainsäädännön etenemisestä. Suomi on sitoutunut 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin hiilineutraaliudesta 
vuoteen 2035 mennessä ja EU vuoteen 2050 mennessä. Jos 
ratkaisuihin halutaan aidosti päästä, se tarkoittaa sekä oh-
jaavaa lainsäädäntöä, verotusta että sääntelyä. 

On myös mahdollista, että toimivia ratkaisuja ei olla val-
miita ottamaan käyttöön. Muutos on vaikeaa, siihen kytkey-
tyy paljon intressejä ja ongelmanratkaisua, ja myös muutok-
sen mittakaava saa hengästymään. 

On täysin mahdollista ja tämänhetkistä dataa tarkastele-
malla jopa todennäköistä, että muutoksia ei saada aikaiseksi. 
Mutta tässäkin tapauksessa edessä on muutos, kun yritys-
ten ja organisaatioiden toimintaympäristö huononee radi-
kaalisti. Muutos ei ehkä tapahdu tällöin yhtä nopeasti kuin 
rajujen päästövähennysten tapahtuessa, mutta muutokset 
ovat todennäköisesti lopullisempia ja surullisempia. Tässä 
mielessä on vaikeaa uskoa, että ihmiskunta kieltäytyisi tie-
toisesti valitsemasta edistystä ja puhdasta tulevaisuutta, jo-
hon sillä teknologian, osaamisen ja ratkaisukyvyn puolesta 
olisi edellytykset. 

Maapallon ekologisen kantokyvyn rajojen saavuttaminen 
ja kehityksen kääntäminen tulevat kuitenkin haastamaan 
yhteiskuntien, yritysten ja organisaatioiden kyvyn muuttua 
ennennäkemättömällä tavalla. Nopean kommunikaation ai-
heuttaman ensimmäisen rytmihäiriön päälle räjähtää toinen 
rytmihäiriö. Tuplarytmihäiriön myötä ympäriltämme muut-
tuu moni muukin asia kuin kommunikaatio ja luonnonympä-
ristö. Tuplarytmihäiriö pakottaa miettimään uusiksi myös ar-
vonluonnin, talouden, kulutuksen, rakenteet, yhteiskunnan, 
kulttuurin, strategian ja politiikan.

Samalla tuplarytmihäiriö tarjoaa ennennä-
kemättömän mahdollisuuden luoda jotain täy-
sin uutta ja hämmästyttävää. Yritykset ja orga-
nisaatiot joutuvat miettimään, mikä on niiden 
olemassaolon merkitys maailmassa, jossa tuo-
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Sitovat ja kunnianhimoiset ilmastotavoitteet.  
Signaali investoida vähäpäästöisiin ratkaisuihin on 
voimistunut energia-alan näkökulmasta. Politiikan 
on luotava selkeät toimenpiteet maapallon 
lämpenemisen rajoittamiseksi, koska yritysten on 
muuten vaikeaa investoida. Sitovat ja kunnianhimoiset 
ilmastotavoitteet viestivät, millaisiin tuotantomuotoihin 
seuraavina vuosina kannattaa panostaa.
 
Tuet ja kannustimet vähähiilisiin kohteisiin.  
Julkisuudessa käydään paljon keskustelua vähähiilisten 
ratkaisujen kustannuksista. Suurin ongelma on 
kuitenkin se, että fossiiliset polttoaineet nauttivat 
etuoikeuksia verrattuna vähähiilisiin ratkaisuihin. 
Valtiot tukevat suoraan fossiilisten polttoaineiden 
tuottamista arviolta yli 500 miljardilla dollarilla 
vuosittain. Samalla ne epäsuorasti maksavat päästöistä 
koituvat ulkoisvaikutukset. Niin kauan kuin fossiiliset 
polttoaineet nauttivat näistä etuoikeuksista, ei 
vaihtoehtoisilla tuotantomuodoilla ole tasavertaista 
mahdollisuutta pärjätä investointikilpailussa. Tämä 
mekanismi purkautuu, jos hintojen ja markkinatilanteen 
tasaamiseksi vääristävät tuet poistetaan ja hiilelle 
lisätään sille kuuluva ulkoisvaikutuksista johtuva hinta.

Tällaisia toimenpiteitä 

seuraava 

vuosikymmen voi 

tuoda talouteen 

maapallon ekologisen 

kantokyvyn 

näkökulmasta

1

2

tannon ja kulutuksen reunaehdot tulevat kaiken tieteellisen 
tiedon valossa radikaalisti muuttumaan. Tuplarytmihäiriö 
vapauttaa yritykset ja organisaatiot tietyn prosessin, tuot-
teen tai palvelun vankilasta. Yrityksille aukeaa mahdollisuus 
määritellä, mikä on uudenlainen ja tulevaisuuden kannalta 
kestävä tapa tuottaa ihmisille sitä, mitä ihmiset tässä ajassa 
ja tulevaisuudessa aidosti tarvitsevat.



 
Uudet rahoitusmallit. Energiainvestointien pitää kasvaa 
merkittävästi, jotta globaali energiajärjestelmä pystyy 
muuttumaan vähähiiliseksi. Fossiilinen energiantuotanto 
on ollut hyvin pääomaintensiivistä ja keskittynyttä. Tämä 
tilanne muuttuu, kun maailma siirtyy kohti hajautetumpaa 
ja pienimuotoisempaa energiantuotanoa, kuten aurinko- 
tai tuulivoimaa. Muutos edellyttäisi rahoitusmarkkinoilta 
toimia, joilla rahoitusta voidaan järjestää uusilla tavoilla. 
Kotitalouksissa esimerkiksi innovatiiviset palvelumallit 
kuten aurinkoenergian tai energiatehokkuuden 
leasingpalvelut voisivat olla tällaisia. Institutionaaliset 
sijoittajat, kuten investointi- ja eläkerahastot sekä 
valtiolliset sijottajat, ovat pitkän sijoitushorisonttinsa 
vuoksi todennäköisimpiä mallien luojia.
 
Ulkoisvaikutusten oikea hinnoittelu.  
Yksi suurimmista esteistä vähähiilisten investointien tiellä 
on lyhyen aikavälin korostuminen sekä ulkoisvaikutusten 
alihinnoittelu. Näin tuotto syntyy heti ja haittojen 
kustannukset vasta kaukana tulevaisuudessa. 
Investoijien päätöksentekoon voidaan sisällyttää 
kriteerit, jotka antavat todellisuutta paremmin 
kuvaavan arvion tuotoista ja riskeistä pitkällä aikavälillä. 
Kuolleella planeetalla ei ole eläkkeitä tai osinkoja.
 
Kokonaan uudenlainen infrastruktuuri. Kuten 
myös aiemmat tuotannolliset vallankumoukset, 
myös vähähiiliseen aikaan siirtyminen tarkoittaa 
todennäköisesti kokonaan uudenlaisten toiminnan 
alustojen ja infrastruktuurin syntymistä. Tässä 
ajassa se voisi tarkoittaa esimerkiksi globaalia 
infrastruktuuria, jonka avulla voidaan mitata ja todentaa 
hiilen määrää ilmakehässä ja luoda ansaintalogiikkaa 
niille, jotka vähentävät hiilen määrää ilmakehässä. 
 
Ekologinen jälleenrakennus. Asumisen, liikkumisen, 
ruoan ja energiantuotannon infrastruktuuri ja 
käytännöt jälleenrakennetaan ilman fossiilisia 
polttoaineita toimivaksi. Näin suuri yhteiskunnan 
muutos olisi verrattavissa toisen maailmansodan 
jälkeiseen jälleenrakennukseen, jossa rakennettiin 
paitsi uusi fyysinen infrastruktuuri, myös 
hyvinvointivaltion instituutiot. Julkisvallalla on 
keskeinen rooli kollektiivisen vision luojana sekä 
toiminnan koordinoijana ja rahoittajana.

3
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Täysin puhtaan kasvun skenaariossa talou-
den ja hyvinvoinnin täytyy olla irtikytketty 
ympäristön kuormituksesta eli päästöistä ja 
luonnonvarojen ylikulutuksesta. Ekologisesti 
kestävä talouskasvu perustellaan siis irtikyt-
kennän ajatuksella. Ajatus nojaa tyypillisesti 
esimerkiksi markkinoiden palveluvaltaistumi-
seen ja kiertotalouteen, jolloin materiaali-in-
tensiivisen tuotannon katsotaan joko vähe-
nevän tai tehostuvan. 

Keskustelussa esiintyy yleensä sekä ab-
soluuttinen että suhteellinen irtikytkentä. 
Absoluuttisella irtikytkennällä viitataan tilan-
teeseen, jossa ympäristökuorma pienenee, 
vaikka talous kasvaa. Ekologisen kantokyvyn 
näkökulmasta absoluuttinen irtikytkentä on 
siis ainoa suotava irtikytkennän muoto, eten-
kin kun huomioidaan päästövähennysten kii-
reellisyys. Suhteellisessa irtikytkennässä ym-
päristökuormitus voi edelleen kasvaa mutta 
kuitenkin taloutta hitaammin.

Muutamissa rikkaissa OECD-maissa ta-
lous on kasvanut suhteellisesti vähemmillä 
päästöillä, etenkin paikallisesti ja toimialoit-
tain. Absoluuttista irtikytkentää on vastaa-
vasti havaittu rajatuilla alueilla, yksittäisten 
päästöindikaattorien kohdalla ja esimerkiksi 
tietyillä teollisuuden sektoreilla. Ilmiö on kui-
tenkin etupäässä kirjanpidollinen, sillä maini-
tuissa tapauksissa saastuttava tuotanto on 
ulkoistettu kansainvälisen kaupan välityksellä 
muihin maihin. Empiiristä näyttöä absoluutti-
selle irtikytkennälle globaalilla tasolla ei ole.

Suomessa onnistunut irtikytkentä tarkoit-
taisi valistuneiden arvioiden mukaan sitä, että 
vuoteen 2050 mennessä resurssikulutuksen 
tulisi laskea 70 prosenttia samalla kun käyte-
tystä materiaalivirrasta saataisiin yli 6 kertaa 
enemmän bruttokansantuotetta67. Samalla 

tulisi satsata ennennäkemättömän voimak-
kaasti tehokkaaseen kiertotalouteen, toisin 
sanoen neitseellisten raaka-aineiden sijaan 
tuotteita pitäisi valmistaa käytetyistä mate-
riaaleista. Maailman (ja EU:nkin) kiertotalous-
aste on tällä hetkellä 10 prosentin luokkaa, 
kun sen pitäisi olla lähempänä 90 prosent-
tia yltääkseen irtikytkennän ihanteeseen. 
European Environmental Bureaun raportti ir-
tikytkennän mahdollisuuksista ja tasosta on 
murskaava. Tieteellisen tutkimuksen valossa 
ei ole minkäänlaista näyttöä, että irtikytkentä 
tapahtuisi tällä hetkellä riittävässä mittakaa-
vassa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.68

Tätä taustaa vasten näyttää epätoden-
näköiseltä, että ilmastokriisin seurauksia on-
nistuttaisiin hillitsemään riittävän nopeasti 
absoluuttisen irtikytkennän ajatukseen no-
jaamalla. Se vaatisi nopean ja merkittävän 
käännöksen toimenpiteissä.69 

Onnistuessaan irtikytkentä tarkoittaisi 
jonkinlaista teknologiautopistista yhteiskun-
taa ja taloutta, jossa energiaa tuotetaan täy-
sin puhtaasti, materiaalit kiertäisivät vailla 
hukkaa ja ihmisen kulutus ja toisaalta ar-
vonluonti perustuisivat pitkälti aineetto-
maan tai täysin puhtaaseen tuotantoon ja 
kulutukseen.

Absoluuttinen 
irtikytkentä

1

Neljä skenaariota  
siitä, miten maailma voi muuttua



Jos EU-komission vihreän diilin ohjelma toteu-
tuu, seuraavan 30 vuoden aikana Euroopasta 
tulee maailman ensimmäinen hiilineut-
raali maanosa70. Toisin sanoen vuodesta 
2050 alkaen Eurooppa ei enää kasvata hii-
len määrää ilmakehässä. Linjaus on tässä 
maailman ajassa kunnianhimoinen. Ohjelma 
kattaa niin ruoan, energian, liikenteen, ra-
kentamisen, kulutuksen kuin koulutuksenkin. 
Ilmastopolitiikasta tulee talouskasvun ja työl-
lisyyden politiikkaa. Fossiilikasvun aika on ohi.

Päästötoimenpiteet kustannetaan vihre-
ään diiliin sisällytetyn oikeudenmukaisen siir-
tymän rahastosta. Tämän vuosikymmenen ai-
kana komissio kerää varoja EU-budjetista 
ja EIB:ltä sekä yksityiseltä sektorilta yh-
teensä jopa tuhannen miljardin euron edestä. 
Summalla kustannetaan esimerkiksi Puolan 
tai Saksan kaltaisten maiden irtaantumista 
hiilen poltosta. 

Tarkoituksena on, ettei taloudellinen kyn-
nys vähäpäästöisyyteen olisi yhdellekään jä-
senmaalle liian korkea. Samalla potilla tuetaan 
myös esimerkiksi sähköautojen latausinfran 
laajentamista, hiilensidontateknologioita, ym-
päristöystävällistä korjausrakentamista, maa-
talouden lannoitetarpeen vähentämistä ja 
lentämistä syrjäyttäviä raidehankkeita. Sen 
sijaan ydinvoiman vihreys jakaa EU-maissa 
mielipiteitä ja on siksi jäämässä sivuun reilun 
rahaston kohteista.

Siinä missä diilin toinen käsi antaa löysää, 
toinen kiristää otetta. Keinovalikoiman kovem-
paan kaartiin lukeutuvat hiilitullit. Niiden ta-
voitteena on estää raskaan teollisuuden pako 
maihin, joilla on löyhemmät ympäristöstan-
dardit. Tarkoitus on siis suojella eurooppa-
laista vähähiilistyvää tuotantoa. Hiilitullien 

kuitenkin pelätään kiristävän kansainvälisiä 
kauppasuhteita esimerkiksi Yhdysvaltojen ja 
Kiinan kanssa. Toinen ongelma on tuotteiden 
hiilijalanjäljen jyvittäminen oikein globaalisti 
hajautetuissa tuotantoketjuissa.

Paljon esillä ollutta päästökauppaa tullaan 
tiukentamaan. Se tarkoittaa Suomessakin 
raskaan teollisuuden nauttimien ilmaisten 
päästöoikeuksien kaventamista. Tämän ohella 
tavoitellaan päästökaupan laajentamista me-
riliikenteeseen ja yleisemmin taakanjako-
sektorille, kuten tieliikenteeseen. Kun mal-
lit saadaan toimiviksi, niitä voidaan sovittaa 
myös EU:n ulkopuolelle.

Komission puheenjohtaja Ursula von der 
Leyen on verrannut pakettia kuukävelyn ve-
roiseen saavutukseen. Jos vihreä diili toteu-
tuu kaikessa suunnitellussa laajuudessaan, 
sitä voi hyvinkin verrata yhteen ihmiskunnan 
merkittävimmistä voimannäytöistä. EU on jo 
nyt kunnostautunut kiitettävästi resurssi-
tehokkuudessa ja kiertotaloudessa. 

Monilta muilta osin kirittävää kuitenkin riit-
tää. Euroopan ympäristövirasto EEA muis-
tutti vastikään viisivuotisraportissaan71, että 
tähänastinen etenemisvauhti on riittämä-
tön, mikäli pitkän 
aikavälin ilmasto-
tavoitteet to-
della halutaan 
saavuttaa.
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Nykyisen ympäristökriisin edellyttämää 
ponnistusta on verrattu toisen maailman-
sodan jälkeiseen jälleenrakennukseen72. 
Fossiilikapitalismi on johtanut yhteiskunnat 
luonnonvaralliseen ja kulttuuriseen raunioti-
laan, jossa eläminen ei ole enää mahdollista 
saati kestävää. Fossiili-infra ja sen ohjaamat 
elämisen tavat on uudistettava asumisen, lii-
kenteen, ruoan ja muiden keskeisten elämän-
alueiden osalta. Sotien jälkeisen uusiutumi-
sen tapaan myös ekologinen jälleenrakennus 
edellyttää mahdollisimman laajapohjaista ja 
sosiaalisesti kestävää koordinaatiota, jossa 
korostuu julkisvallan vastuu.

Ehdotetuissa rakennuskohteissa ja tar-
vittavissa poliittisissa työkaluissa on paljon 
yhteistä vihreän diilin kanssa. Ehdotuksissa 
on toimenpiteitä, joilla voitaisiin ajaa pääs-
töjä kerryttävää tuotantorakennetta alas. 
Toimenpiteitä olisivat esimerkiksi hiilitul-
lit, päästökaupan laajentaminen ja päästöoi-
keuksien tiukentaminen. Toisaalta ehdotetaan 
ylösajoa, kuten ekologisesti kestävien inno-
vaatioiden tukemista, alakohtaisen siirtymä-
politiikan rahoittamista ja uudelleenkoulutta-
mista. Siis enemmän työtä ja toimeliaisuutta 
uusiutuvan energian, raide- ja joukkoliiken-
teen, puurakentamisen, eläintuotannon koh-
tuullistamisen, monilajisen ja hiiltä sitovan 
maanviljelyn, ruokahävikin vähentämisen, jä-
tehuollon ja muun kestävää tulevaisuutta luo-
van ympärille.

Ekologisen jälleenrakennuksen ajatuk-
sessa mennään kuitenkin vihreää diiliä pidem-
mälle ja syvemmälle. Ratkaisut eivät voi no-
jata yksin markkinoihin ja teknologiaan tai 
niihin kohdistuviin hienosäätöihin. Murros is-
kee myös kulttuurin alueelle: taiteeseen, muo-
tiin, hoivaan, arkisiin arvostuksiin, kulutus-
normeihin – koko maailmankuvamme joutuu 
uudistumaan. Kulutuksen vähentämisestä tu-
lee hyve. Kuluttaminen perustellaan tarpeen 

eikä talouden kautta. Samansuuntaisesti on 
aika uudistaa ajatuksemme työnteosta.

Materiaalisen yltäkylläisyyden sijasta tu-
levaisuudessa korostetaan siis kohtaami-
sia ja ihmisten tarpeiden toteuttamista 
aineettomammin. Kiireen ja ylitsepursua-
vuuden tilalle tulee aikaa pysähtymiselle, yh-
dessäololle ja syvempien merkitysten luo-
miselle. Yksilötasolla muutos ei välttämättä 
ole kovinkaan järisyttävä tai edes epämiel-
lyttävä. Se on sitä kuitenkin politiikan ja ta-
louden ytimelle. Yhteiskunnallisia tavoit-
teita ei voida määritellä talousennusteiden 
mukaan. Sen sijaan talous voidaan valjas-
taa palvelemaan toivotunlaista yhteiskuntaa. 
Yhteiskunnallisen toiminnan reunaehdot mää-
räytyvät pikemmin luonnontieteen kuin talou-
den ehdoilla.

Rajallisten resurssien pelikentällä kes-
kiöön nousevat rohkeat poliittiset valin-
nat. Ratkaisujen on tuettava toisiaan. Koska 
esimerkiksi puuta on rajallisesti, sen va-
raan ei voi yhtäaikaisesti ripustaa rakenta-
mista, energiankäyttöä, selluteollisuutta ja 
hiilinieluja. On tehtävä rajauksia, jotka osit-
tain sulkevat toisensa pois. Ekologisen jäl-
leenrakennuksen näkökulmasta asetelma 
on selvä esimerkiksi puun kohdalla: ensisi-
jaisesti on turvattava riittävät hiilinielut ja 
elonkirjo. Puun hyötykäytön painopistettä on 
siirrettävä lyhytikäisistä tuotteista, kuten sel-
lusta ja bioenergiasta, kohti pitkäikäisiä, ku-
ten taloja.

Jälleenrakennustyön vertaaminen  toisen 
maailmansodan jälkeiseen aikaan muistut-
taa välttämättömien toimien mitta kaavasta. 
Samalla se kannustaa: on sitä ennenkin 
kyetty.

Ekologinen 
jälleenrakennus
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Ilmastokatastrofi

Australian maastopalot ovat katastrofiajan 
kuva. Ilmastokriisin syventämä kuivuus on 
luonut otolliset olosuhteet laajoille tulipa-
loille myös muilla mantereilla. Ihmiset ja eten-
kin eläimet ovat paenneet henkensä edestä, 
jos ovat voineet. Samalla tehokkaat hiilinie-
lut ovat palaneet savuna ilmaan ja näin enti-
sestään lisänneet hiilen määrää ilmakehässä, 
mikä taas nopeuttaa ilmaston lämpenemistä.

Ilmiö on huolestuttava esimerkki itseään 
voimistavista takaisinkytkennöistä, jotka voi-
vat käynnistää luonnonjärjestelmissä arvaa-
mattomia ketjureaktioita. Niiden seuraukset 
koetaan maalla, merellä ja ilmassa – maise-
massa, lautasella, hengityksessä. Sää muut-
tuu ankaraksi. Planeetan yhdellä laidalla kui-
vuus vie satoja, toisella tulvat vievät taloja.

Monimuotoisuuden tyrehtyminen koettelee 
elämää halki elonkirjon. Lähes puolta maapal-
lon hyönteislajeista uhkaa sukupuutto. Trendi 
ei ole kohtalokas vain hyönteisille. Noin 75 pro-
senttia nykyisistä viljelykasveista, siis ruoas-
tamme, on lopulta pölyttävien hyönteisten 
varassa. 

Yhdeksi hyönteiskadon syyksi epäillään te-
homaataloutta: yksilajista viljelyä, säälimä-
töntä maanmuokkausta ja mittavaa tor-
junta-aineiden käyttöä. YK:n elintarvike- ja 
maatalousjärjestö FAO arvioi hedelmälli-
sen maaperän loppuvan tällä menolla vuo-
teen 2080 mennessä. Ennusteiden mukaan 
maapallolla on silloin ihmisiä yli 2 miljardia ny-
kyistä enemmän. Toisen maailmansodan jäl-
keinen edistysaskel, runsas ravinto, on siis 
johdattamassa globaalia ruoantuotantoa kui-
lun reunalle.

Vaikka ilmaston lämpeneminen pyritään 
pysäyttämään 1,5 asteeseen, kolkutellaan jo 
2 asteen lämpenemisen rajoja. Arvostetun 
Potsdam-instituutin arvion mukaan 2 asteen 
lämpeneminen käynnistäisi useita epätoivot-
tuja ja kertautuvia luonnonilmiöitä.73

On selvää, että luonnon hyvinvointi sätei-
lee väistämättä politiikkaan ja yhteiskuntien 
sisäisiin ja välisiin tasapainoihin. Cornellin yli-
opiston arvion mukaan ilmastopakolaisia voi 
olla vuosisadan loppuun mennessä yhteensä 
2 miljardia74. Tässä mielessä business as usu-
alia ei enää ole. Resurssit ovat rajalliset.

YK:n ympäristöohjelman UNEPin viimei-
simmästä päästöraportista selviää, että kas-
vihuonepäästöt ovat itse asiassa ennätys-
tasolla75. Parhaillaan päästöt kasvavat 1,5 
prosentin vuosivauhtia. Jos tavoite todella 
olisi 1,5 asteen turvaraja, olisi päästöjen las-
kettava 7,6 prosentin vuosivauhtia. Näin kova 
pudotus ei ole onnistunut yhdeltäkään maalta 
tähän mennessä, puhumattakaan merkittä-
vimmistä saastuttajista. Mitä pidempään pu-
dotuksen kanssa viivytellään, sitä jyrkemmin 
päästötasoja pitäisi pudottaa. Jos aikomuk-
sena olisi rajoittaa ilmaston lämpeneminen 
edes 2 asteeseen, suunnitellut päästövähen-
nykset tulisi tällä hetkellä kolminkertaistaa. 

Mittaushistorian viisi viime vuotta ovat 
sen viisi lämpimintä. Maapallo lämpenee par-
haillaan ennätysvauhtia. Nykyisellä pääs-
töpolulla päädytään helposti 3 tai jopa 5 
asteen keskilämpötilan nousuun tämän vuo-
sisadan loppuun mennessä. Tässä tapauk-
sessa Australian maastopalot ovat vasta 
alkulämmittelyä.
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Talous: 
merkitykselliset 
yritykset luovat 
kestävää arvoa

Vuosi 2019 jää historiaan vuotena, jolloin keskustelu ka-
pi talismin tulevaisuudesta löi läpi. Vaikutusvaltainen The 
Financial Times julkaisi syyskuussa 2019 vetoomuksen, jossa 
lehti totesi, että kapitalismi on tuottanut yli 50 vuoden ajan 
rauhaa, vaurautta ja teknologista edistystä ympäri maailmaa. 
Lehden mukaan nykyinen kapitalismin malli on kuitenkin tul-
lut tiensä päähän, ja sen on uudistuttava paremmin maailmaa 
palvelevaksi ja ekologisesti kestävämmäksi. Terve, kestävä 
ja yrittäjyyteen perustuva kapitalismi tulee lehden mukaan 
perustumaan uudelle mittaristolle pelkän osakkeenomista-
jan hyödyttämisen sijaan. Yritysten tulee kyetä tuottamaan 
voittoa, joka perustuu yritysten olemassaolon laajempaan 
merkitykseen yhteiskunnassa. Vain siten yritykset voivat 
olla terveitä ja tuottoisia pitkällä aikavälillä ja palvella myös 
työntekijöitään ja asiakkaitaan aidosti.76 



Financial Times ei ollut vetoomuksineen yksin. Syksyllä 
2019 saman vetoomuksen eri muodoissaan esittivät muun 
muassa Salesforcen perustaja, miljardööri Marc Benioff77, 
sekä amerikkalaisten huippujohtajien kollektiivi Business 
Roundtable78. Esimerkiksi YK79, Euroopan komissio80 ja 
Maailman talousfoorumi81 ovat ilmaisseet huolensa nykyi-
sen talousjärjestelmän kestävyydestä. 

Kaikkien kommentaattorien mukaan ongelmallisimmaksi 
asiaksi nykykapitalismissa on noussut sen pakkomielle pal-
vella ensisijaisesti osakkeenomistajia sen sijaan, että palvel-
taisiin laajemmin ihmisiä ja yhteisöjä. Tämä vinouma on luo-
nut valtavan kuilun rikkaiden ja kaikkein köyhimpien välille. 
Tällä hetkellä maailman 26 rikkainta ihmistä omistaa yhtä 
paljon kuin maailman köyhimmät 3,8 miljardia. Tuloerot ovat 
saavuttaneet korkeimman tasonsa 50 vuoteen myös sisäi-
sesti Yhdysvalloissa: 0,1 prosenttia amerikkalaisista omistaa 
20 prosenttia koko maan varallisuudesta. Sosiaalisten ongel-
mien lisäksi toinen suuri kritiikki nykymuotoista kapitalis-
mia kohtaan koskee ekologista kestävyyttä. Voitontavoittelu 
nykyisin keinoin ajaa planeettaa kohti ympäristökatastrofia. 

Mistä puhumme, kun puhumme talousjärjestelmän muu-
toksesta? Miten muutos voisi olla mahdollinen? Ja miksi yri-
tysten olemassaolon merkitys on tämän muutoksen ytimessä?

Keskustelu kapitalismin uudistamisen ympärillä liittyy olen-
naisesti kysymyksiin siitä, onnistuuko talousjärjestelmä kas-
vattamaan talouden lisäksi vaurautta ja hyvinvointia. Ennen 
kaikkea tällä hetkellä ydinkysymykseksi nou-
see se, voiko talousjärjestelmä toimia maapal-
lon ekologisen kantokyvyn rajoissa.

Kestävää taloutta voi lähestyä useammalla 
tavalla, mutta erityisen selkeästi sitä ovat ku-
vanneet ympäristöekonomian professori 
Markku Ollikainen ja taloustieteen profes-
sori Matti Pohjola suomalaisen tiedeaka-
temian kannanotossa Talouskasvu ja kestävä 
kehitys.82

Taloudellisella kasvulla tarkoitetaan kan-
santalouden tavaroiden ja palvelujen tuotanto-
kyvyn kasvua. Sitä mitataan asukasta kohden 
lasketun bruttokansantuotteen perusteella. 

Millainen on kestävä, 
kasvava talous?
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Viimeisen 200 vuoden aikana ihmisten elinajanodote on kak-
sinkertaistunut ja maapallon väkiluku kaksinkertaistunut. 

Vielä 1800-luvulla maailma oli siinä mielessä tasa-arvoi-
nen, että lähes kaikki hyvin pientä väestönosaa lukuun ot-
tamatta olivat hyvin köyhiä. Rikkaissa maissa asuvien elin-
taso oli vain kaksi kertaa niin korkea kuin köyhissä maissa 
asuvien elintaso. Nyt elintasoero on kasvanut yli 30-kertai-
seksi. Viime vuosikymmeninä valtavia määriä ihmisiä on 
noussut köyhyydestä, kun Kiinan ja Intian nousun myötä yli 
2 miljardia ihmistä on hyötynyt talouskasvusta. Toisaalta tu-
loerot ovat kasvaneet kehittyneiden maiden sisällä samaan 
aikaan, kun köyhät maat ovat saavuttaneet paremman talou-
dellisen aseman. Viimeisen 20 vuoden aikana äärimmäinen 
köyhyys on puolittunut maailmassa ja nykyisellä kehityk-
sellä seuraavan miljardin ihmisen nostaminen köyhyydestä 
voi viedä huomattavasti lyhyemmän ajan, kehityksestä riip-
puen 15–50 vuotta. 

Talouskasvu on siis lupaus paremmasta kehittyville maille 
ja samalla se on kehittyneille maille yhteiskunnallinen normi, 
jonka purkautuminen todennäköisesti aiheuttaisi valtavaa 
epävakautta. Mutta jos ympäristö tuhoutuu ja luonnonva-
rojen niukkuus kasvaa, voiko järjestelmä toimia? Jotta tä-
hän voidaan vastata, on tarkasteltava maapallon kantokykyä. 

Maapallon kantokyvyllä tarkoitetaan sitä, kuinka voimak-
kaasti ihmiskunta vaikuttaa luontoon sekä määrällisesti käyt-
tämällä luonnonvaroja että laadullisesti pilaamalla ympä-
ristöä ja huonontamalla ekosysteemien tilaa. Kantokykyyn 
vaikuttaa keskeisesti talous, sillä ihmiskunta hyödyntää luon-
toa jokapäiväisten tarpeidensa tyydyttämiseen. Ravintomme 
ja raaka-aineemme tulevat luonnosta. Luonto sellaisenaan on 
elämän ylläpidon edellytys. Se on myös esteettisten elämys-
ten ja virkistymisen lähde. 

Ihminen hyödyntää luontoa taloustieteen näkökulmasta 
karkeasti kolmella tapaa: raaka-aineiden lähteenä tuotantoon, 
päästöjen hajoittajana ja säilyttäjänä ja loppukulutuksessa 
virkistäytymisen lähteenä. Luonnon kolmen taloudellisen 
käyttömuodon välillä on väistämätön keskinäisriippuvuus. 
Mitä enemmän raaka-aineita käytetään, sitä enemmän myös 
päästöjä tulee luontoon. Mitä enemmän päästöjä tulee, sitä 
vähemmän luonnosta voidaan saada raaka-aineita tai virkis-
tystä. Ja mitä enemmän luontoa varataan virkistäytymiseen 
ja luonnonsuojeluun, sitä enemmän sitä jää tuotannon ulko-
puolelle. Yhteiskunnan tehtävä on löytää järkevä tasapaino 
kaikkien käyttömuotojen välille. 
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Taloustieteen näkökulmasta on tärkeää kysyä, kuinka hy-
vin markkinat, eli hintajärjestelmä, heijastaa tasapainoa. Tällä 
hetkellä vastaus on erittäin synkkä. Markkinat eivät ole on-
nistuneet synnyttämään riittävää hintaa saastumiselle, eikä 
hintaa synny ilman julkisen vallan ohjausta. Kyse on niin 
sanotuista ilmaishyödykkeistä, joita hintojen puuttumisen 
vuoksi käytetään liikaa. Hinnan lisäksi tarvitaan mittavia in-
vestointeja sekä innovaatioita teknologian, tuotannon ja ku-
lutuksen alalla. 

Taloustieteen ja kasvun näkökulmasta talouskasvu on kui-
tenkin viime kädessä ideoiden lukumäärän kasvua, eikä vält-
tämättä sitä, että jotakin tuotetta valmistetaan enemmän. 
Koska ideoiden lukumäärälle ei ole olemassa rajaa, ei peri-
aatteessa myöskään talouskasvulle ole rajoitteita.83 Tässä 
mielessä kasvukeskustelussa uusien ideoiden synnyttämät 
mahdollisuudet aliarvoidaan systemaattisesti. On vaikeaa 
ymmärtää, kuinka paljon ideoita vielä on keksimättä. 

Samaan aikaan on jo olemassa merkittävä määrä erilai-
sia keinoja, joita skaalaamalla voitaisiin pudottaa päästöjä 
jopa kolmanneksella vuoteen 2030 mennessä. Tämä edel-
lyttäisi sitä, että jo keksityt ja taloudellisesti fiksuiksi toden-
netut ratkaisut vain otettaisiin käyttöön.84 Kyseessä ei siis 
varsinaisesti ole ongelma, johon ei ole ratkaisua. Kyseessä 
on ongelma, johon kohdistuu niin paljon intressejä, into-
himoja, taloudellista ja poliittista valtaa sekä arkisia tottu-
muksia, että sen ratkominen on vaikeaa. Mutta siirtymää ei 
myöskään tapahdu, jos uusia ideoita ei massiivisesti ryhdytä 
sekä synnyttämään että ottamaan käyttöön. Samaan aikaan 
on selvää, että markkinat eivät voi yksin ratkaista ongelmaa 
niin kauan kuin hiilelle ei ole kyetty asettamaan hintaa, joka 
vastaa sen vaikutuksia ilmastoon ja ympäristöön. Mikäli il-
mastokriisi halutaan tosissaan ratkaista, on myös hinnan ja 
ulkoisvaikutusten suhteen oltava rehellisiä.

Yritykset ovat kuitenkin heräämässä muutospaineisiin. 
Jopa 84 prosenttia suomalaisista teollisuusyrtyksistä pitää 
hiilineutraaliutta ja vähähiilisiä tuotteita tärkeänä strategi-
sen kilpailukyvyn lähteenä nyt tai tulevaisuudessa. Suurista 
yrityksistä hiilineutraaliuden näkee kilpailuky-
vylle tärkeänä lähes jokainen, 98 prosenttia. 85 
prosenttia yrityksistä pitää ilmastokriisiä toi-
mintaympäristöönsä nyt tai tulevaisuudessa 
vaikuttavana tekijänä. Molempien kysymysten 
kohdalla merkittävä ryhmä yrityksiä näki asian 
tärkeänä vasta tulevaisuudessa.85 On kuiten-
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kin perusteltua odottaa, että kuluttajien käyttäytymisessä voi 
tapahtua nopeitakin muutoksia ilmastokriisin vaikututusten 
konkretisoituessa. Keväällä 2019 suomalaisista 53 prosent-
tia oli huolissaan ilmastokriisistä ja 78 prosenttia koki kes-
tävien elämäntapojen noudattamisen tärkeänä. 69 prosent-
tia uskoi, että kulutusvalinnoilla on merkitystä ilmastokriisin 
vaikutusten hillinnässä.86 

Tieteellisen tutkimuksen valossa näyttää siltä, etteivät ny-
kyisenkaltainen talouskasvu ja maapallon ekologinen kanto-
kyky voi molemmat säilyä. Toimenpiteitä on lykätty liian 
kauan.87 Mikäli maapallon ekologisen kantokyvyn rajoissa 
halutaan pysyä, edellyttää se myös muita toimenpiteitä, ku-
ten talouden uudelleen määrittelyä. Siksi on mielekästä kes-
kustella siitä, mikä meille ylipäätään on arvokasta.

Keskeinen kysymys kapitalismin historiassa on ollut kysymys 
siitä, mikä nähdään arvoa tuottavaksi ja mikä ei.88 Viime vuo-
sikymmenten aikana taloustieteeseen ja yhteiskunnalliseen 
keskusteluun on vakiintunut näkemys, jonka mukaan kaikki 
millä on hinta, on myös arvo.89 Italialaissyntyinen talous-
tieteilijä Mariana Mazzucato on kuitenkin voimakkaasti 
kyseenalaistanut tätä näkemystä ja peräänkuuluttaa kapita-
lismin kriisin ajassa parempaa ja perusteellisempaa keskus-
telua siitä, mistä arvo syntyy. Sillä, miten määrittelemme ar-
von, on valtavia seurauksia koko yhteiskunnalle. 

Arvo voidaan määritellä monin tavoin, mutta pohjimmil-
taan kysymys on uusien tuotteiden ja palvelujen tuottami-
sesta. Arvon määrittelyssä täytyy tietää, kuinka tuotteet 
teh dään, kuinka niitä jaellaan, ja mitä niiden tuotannosta 
saaduilla tuotoilla tehdään. Tällä hetkellä suuri ongelma on 
se, että tuotot menevät suurissa määrin osakkeenomistajille 
sen sijaan, että varallisuus uudelleensijoitettaisiin luomaan 
uutta arvoa. Myös tuotettujen asioiden hyödyllisyyttä pitää 
arvioida. Entä kasvattavatko vai vähentävätkö tuotteet ja pal-

Mistä arvo syntyy?

80



velut tuotantojärjestelmän kestävyyttä? Esimerkikiksi uuden 
tehtaan rakentaminen saattaa olla taloudellisesti kannatta-
vaa, mutta jos se saastuttaa niin paljon että se tuhoaa ympä-
röivän järjestelmän, ei sitä kenties voida pitää arvokkaana. 
Tätä esimerkkiä voidaan ajatella myös laajemmin koskemaan 
koko järjestelmää. 

Suuri ongelma nykyisessä yritys- ja rahoituskeskeisyy-
dessä on se, että arvoa haetaan suhteellisen lyhyellä aikavä-
lillä. Yritykset ja rahoittajat ajattelevat korkeintaan muuta-
mien vuosien päähän. Tämä tuottaa lyhytkatseista toimintaa, 
joka ei palvele ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuutta. Yri-
tyksiä ei palkita ongelmien väistämisestä jo alun alkaen, vaan 
ongelmien pienentämisestä ja aikaansaatujen sotkujen sii-
voamisesta. Jokin on siis pielessä, jos omien saasteiden sii-
voaminen nähdään tuottavammaksi kuin saasteiden välttä-
minen alunperin. 

Rahoitussektoria pitäisi kehittää siis pitkä-
jänteisempään suuntaan linkittämällä se voi-
makkaammin reaalimaailmaan.

Todellisen muutoksen aikaansaamiseksi on 
luotava viitekehys, jonka on mahdollista muo-
toilla uudenlainen talousjärjestelmä joka tuot-
taa yhteistä hyvää. Apua voi olla bruttokansan-
tuotteen määrittelemisestä uudelleen. Miten 
laskelma muuttuisi, jossa siinä pitäisi ottaa 
huomioon onnellisuus, maksutta tehty hoiva-
työ, tiedon vapaa saatavuus, koulutus ja inter-
netin mahdollistama kommunikointi? Myös 
varallisuuden verottamisen muutokset voivat 
auttaa. Mazzucaton mukaan kansallisessa tilinpidossa pitäisi 
kuitenkin luoda järjestelmä, joka mittaisi myös arvon luomi-
seen osallistuvan laajan joukon toiminnan osuutta arvon luo-
misessa. Mitattavaan arvoon tulisi saada mukaan esimerkiksi 
julkiset investoinnit, jotka mahdollistavat yrityksen toiminta-
edellytykset tai koulutus, joka on työvoiman perusedellytys.
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Markkinat ovat kapitalismin uudistamisen ytimessä. Ne 
syntyvät erilaisten yksityisten ja julkisten tahojen toiminnan 
seurauksena. Markkinoita tulisi ajatella osana yhteiskunnal-
lista prosessia. Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuutta 
tulisi ajatella vastavuoroisena ekosysteeminä, jossa molem-
milla on tärkeä tehtävänsä. Markkinat voidaan siis muovata 
niin, että ne tuottavat haluttuja lopputuloksia, kuten vihreää 
kasvua tai välittävämmän yhteiskunnan, jossa esimerkiksi 
hoivatyön kaltainen työ huomioidaan paremmin. On mah-
dollista pyrkiä siihen, että kaikki taloudellinen toiminta edis-
tää toivottuja päämääriä. 

Rahoituksessa tämä tarkoittaisi pitkän aikavälin inves-
tointien suosimista, vaikka lyhyellä aikavälillä kustannuk-
set nousisivat. Jotta strategisille ja pitkäjänteisille investoin-
neille, tutkimukselle ja kokeiluille voidaan luoda tilaa, pitää 
myös luoda uusia rahoitusinstituutioita. Yritykset pitäisi si-
touttaa investointiensa kasvattamiseen, mikäli ne haluaisivat 
toiminnalleen tukea valtiolta. Alustataloutta tulisi verottaa 
asianmukaisesti. Koko internet ja alustatalouden tarvitsema 
teknologia on syntynyt alun alkaen valtavien julkisten inves-
tointien tuloksena. Todennäköisesti tulevaisuudessa tarvi-
taan samanlaisia julkisen ja yksityisen sektorin yhdistäviä 
mittavia kehitysprojekteja ihmiskunnan vaikeimpien ongel-
mien ratkaisemiseksi.

Talouden muutoksen nopeuden sijaan pitäisi  keskittyä 
muutoksen suuntaan. Keskeinen kysymys kapitalismin 
 tu  le  vaisuudelle on se, millaisia narratiiveja arvon  luontiin 
lii tetään. Arvon luomista koskevat tarinat, esimerkiksi 
 start-upeista ympäröivät meidät kaikkialla, vaikka itse  arvon 
kate goriasta ei puhuta. Siirtymä ympäristöystävälliseen talo-
uteen vaati pelkän vihreän infrastruktuurin lisäksi siis myös 
selvää näkemystä siitä, mitä ympäristöystävällinen elämä tai 
reilumpi yhteiskunta tarkoittaa. 

Mazzucato muistuttaa, että ihmiskunta on aiemminkin 
ratkonut äärettömän vaikeita haasteita erittäin kunnianhi-
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Merkitys on tulevaisuuden 
menestyksen ytimessä

moisesti. Paljon käytetty mutta edelleen osuva esimerkki on 
ihmisen lähettäminen kuuhun. Tehtävään nimitetyt NASA ja 
DARPA rakensivat oman toimintakapasiteettinsa ja ydinosaa-
misensa, eivätkä ulkoistaneet sitä. Apollo-hanke vaati monien 
erilaisten toimijoiden ja sektoreiden yhteistyötä ilmailu- ja 
avaruusalasta tekstiilialaan. Toteutuksessa ei keskitytty yh-
den sektorin tukemiseen, vaan yhteiseen ongelmanratkai-
suun. Se edellytti useiden sektorien sekä erilaisten yksityis-
ten ja julkisten toimijoiden yhteistyötä. 

Samoin voidaan ajatella, että ihmisen aiheuttamien ym-
päristötuhojen tai kapitalismin korjaaminen ei ole ratkais-
tavissa vain kasvattamalla investointeja yksittäisiin asioihin. 
Ne edellyttävät yhteiskunnallista sitoutumista uudenlaiseen 
elämäntapaan ja suuren mittakaavan ongelmanratkaisuun. 
Ilmastokriisin vastainen taistelu vaatii selkeät tavoitteet, joi-
hin osallistuu useita sektoreita ja toimijoita. Niiden on oltava 
valmiita investoimaan kärsivällisesti pitkän aikavälin tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Jotta tämä voi toteutua, on pohdit-
tava syvällisesti ja laajoin joukoin, millaisilla asioilla meille 
ihmiskuntana on arvoa. 

Suuren skaalan talouskeskustelu on johtanut kysymyksiin 
siitä, mikä oikeastaan on yritysten tehtävä yhteiskunnassa. 
Onko yrityksillä muita tehtäviä kuin tuottaa voittoa osak-
keenomistajille ja myydä tuotteitaan?  Kuuluuko yritysten 
sittenkin hoitaa myös jotakin yhteiskunnallista tehtävää? 
Vaikka pandemia ja siitä selviytyminen tulee joksikin ai-
kaa siirtämään keskustelun fokusta, ovat samat kysymykset 
edessä, kun talouden uusi vaihe alkaa.  

Vaikka keskustelu on vasta toden teolla käynnistynyt, on 
selvää, että jotakin merkittävää on tapahtumassa. Esimerkiksi 
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suomalaisten suuryritysten johtajista vuonna 2020 peräti 72 
prosenttia katsoo, että heidän yrityksensä tehtävänä on rat-
kaista polttavia yhteiskunnallisia ongelmia, kuten ympäris-
töön ja talouteen liittyviä kysymyksiä.90 Vielä vuonna 2019 
samaan kyselyyn vastanneista yritysjohtajista vain 56 pro-
senttia katsoi yritysten tehtäväksi yhteiskunnallisten ongel-
mien ratkaisun.

Yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisu on kuitenkin ka-
pea tapa nähdä yrityksen mahdollisuudet tulevaisuudessa. 
Laajemmin voitaisiin ajatella, että yritys on muodostanut 
käsityksen tulevaisuudesta, sen tuomista haasteista ja mah-
dollisuuksista ja pohtinut paikkaansa ja merkitystään siinä, 
mieluiten yhdessä ihmistensä kanssa. On katsottava sekä 
tulevaisuuteen että nykyhetkeen, on tarkasteltava yrityksen 
kulttuuria sekä ympäröivää maailmaa. Parhaimmillaan yri-
tys löytää keinot kehittää liiketoimintaansa merkityksestään 
ja arvoistaan käsin ja toteuttaa sitä tavalla, joka ottaa huo-
mioon sekä ihmisten että maapallon kantokyvyn toiminnas-
saan. Tämä tulee näkyväksi konkreettisina tekoina ja siinä, 
mikä yrityksen kulttuuri on. Jos yritys ymmärtää syvällisesti 
miksi se tekee sitä mitä se tekee, on yrityksellä todennäköi-
sesti aito merkitys. Aito merkitys on jotain muuta kuin sen 
kuvailua, mitä yritys myy tai kuinka hyviä yrityksen tuotteet 
ovat.91 Merkityksen ytimessä on vastaus kysymykseen siitä, 
miksi yritys on olemassa. Merkityksen ymmärtäminen aut-
taa yritystä löytämään keinot menestyä ja 
toimia, vaikka sen toimintaympäristö tai 
esimerkiksi perustavanlaatuinen siihen 
vaikuttava teknologia muuttuisi.

Yrityksen merkityksen ymmärtämi-
sestä on erityisen suur ta hyötyä silloin, 
kun tulevaisuudennäkymä on sumuinen 
ja toimintaympäristö suuressa muutok-
sessa. Yritys joutuu miettimään, miten se 
voi toteuttaa ydintehtäväänsä silloin, jos 
toiminnan reunaehdot muuttuvat radikaa-
listi. Maapallon ekologisen kantokyvyn 
asettaman haasteen vuoksi on todennä-
köistä, että valtava määrä yrityksiä joutuu miettimään, miten 
ne voivat tulevaisuudessa menestyä. Yritykset joutuvat mää-
rittelemään, kuinka ne aikovat olla aidosti merkityksellisiä, 
jos ne eivät voi kuormittaa maapallon ekologista systeemiä. 

90
OP & Nordic Institute of 

Business & Society (NIBS) 
(2020)
91

Sinek (2009)
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Merkitystä 
etsimässä

Yrityksen merkityksen hahmottamisen voi aloittaa yk-
sinkertaisella muistilistalla niistä keskusteluista, joita 
 yrityksen kannattaisi käydä:
 

Käymällä avointa ja rehellistä keskustelua siitä, miltä tu-
levaisuus ja nykyisyys näyttävät yrityksen perspektiivistä, 
voi avata silmiä sellaisille asioille, jotka arjessa hämärtyvät. 
Keskustelu yrityksen kulttuurista mahdollistaa sen poh-
timisen, mikä estää tai tukee merkityksen toteutumista. 
Keskustelu maailman kanssa on välttämätöntä yrityksen 
olemassaolon kannalta. 

Siksi tulevaisuudessa organisaatioita ei välttämättä 
myöskään arvioida sen perusteella, miten vastuullisesti 
ne toimivat osana ympäröivää yhteiskuntaa yritysvas-
tuullisuuden kentällä. Arvioinnin kohteeksi nousevat 
innovaatiot, joiden avulla parannetaan tulevaa yhteis-
kuntaa. Kysymys ei ole hyväntekeväisyydestä, vaan mer-
kittävistä uusista innovaatioista ja ennen kaikkea niiden 
haasteiden voittamisesta, joita yhteiskunta kohtaa.92

Perinteinen käsitys yritysvastuullisuudesta on nykyiseen 
ympäristöön ja normeihin sopeutumista, 
kun taas edelläkävijäyritykset pyrkivät 
aktiivisesti vaikuttamaan tulevaisuuden 
kehityskulkuun ja ratkomaan yhteiskun-
nille keskeisiä ongelmia. Nämä yritykset 
valitsevat strategiakseen vaikuttaa 
muutoksen suuntaan ja rakentaa tulevai-
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suutta, jonka ne itse haluavat nähdä. Tämä 
jos mikä on merkityksen syvällistä ymmär-
tämistä ja sen toteuttamista liiketoiminnan 
kovana ytimenä.

Merkitys on samaan aikaan kaksi asiaa. 
Se on aineeton, ideologinen tai filosofinen 
toteamus siitä, miksi yritys on olemassa. 
Samalla se on yrityksen tuottama käsin kos-
keteltava tuote tai koettava palvelu. Merkitys 
näkyy siinä, kuinka yritys toimii vaikeassa 
tilanteessa ja siinä, miten yritys hoitaa joka-
päiväistä toimintaansa esimerkiksi asiakas-
palvelutilanteessa tai sosiaalisessa mediassa. 
Merkitys on elettävä aidosti todeksi. Yrityksen 
tuotteet ja tekemiset ovat merkityksen todis-
teita.93 Kun sosiaalinen media ja internet ovat 
lisänneet viime vuosina ihmisten kykyä pitää 
yrityksiä tilivelvollisina tekemisistään, on 
yrityksen merkityksen tärkeys ja sen jatkuva 
kommunikointi korostunut entisestään.

Yli 30 000 kuluttajaa globaalisti katta-
neessa kyselytutkimuksessa havaittiin, että 
peräti 62 prosenttia asiakkaista haluaa, 
että yrityksellä on selkeä kanta laajasti 
merkityksellisiin asioihin. Näitä asioita olivat 
esimerkiksi vastuullisuus, läpinäkyvyys ja 
työntekijöiden kohtelu. Mitä lähempänä 
yrityksen arvot ovat asiakkaan omia arvoja, 
sitä todennäköisemmin asiakas sitoutuu 
yritykseen ja myös ostaa sen tuotteita. Jopa 
53 prosenttia asiakkaista sanoo valitta-
vansa, mikäli he ovat pettyneitä yrityksen 

yhteiskunnallisiin tekemisiin tai sanomisiin. 
47 prosenttia sanoo hylkäävänsä yrityksen 
tai brändin, mikäli he turhautuvat yrityksen 
tekoihin. Vaikka yrityksille voi olla vaikeaa 
vastata kuluttajien odotuksiin merkityksestä 
ja arvoista, avaa se myös uusia mahdollisuuk-
sia toimia ja voittaa ihmiset puolelleen.94 

Tämä mahdollisuus liittyy yrityksen kykyyn 
rakentaa aitoja ja merkityksellisiä suhteita 
asiakkaiden ja omien työntekijöidensä 
kanssa. Tällaiset suhteet voivat rakentua, jos 
yrityksen ja asiakkaan välisessä dialogissa 
siirrytään voimakkaammin ajatteluun siitä, 
mitkä arvot yritys ja asiakas jakavat. Ihmiset 
haluavat osallistua brändiin, jonka perustana 
toimivat pitkäkestoiset asiakassuhteet ja 
yhteiset arvot.95 Brändi puolestaan ei voi 
2020-luvulla rakentua minkään muun kuin 
aidon merkityksen, arvojen, näiden molempien 
todeksi elämisen ja niistä kommunikoinnin 
varaan.

Toimimalla merkityksen ja arvojen mukai-
sesti yritykset voivat myös ansaita jotain, 
mitä on vaikeaa mitata rahassa, mutta joka 
näkyy luottamuksena. Globaalista kyselytutki-
muksesta selviää, että luottamusta herät-
täviin yrityksiin halutaan panostaa; tämä 
näkyy sekä investoinneissa, työntekijöiden 
lojaaliudessa ja hyvinvoinnissa, siinä millai-
seen sävyyn media luottamusta nauttivista 
yrityksestä kirjoittaa että ennen kaikkea siinä, 
kenen tuotteita asiakkaat haluavat ostaa.96



Millenniaalien arvot
Merkitys ja arvot korostuvat eteenkin millenniaalien, eli noin 
vuosien 1980–2001 välillä syntyneiden työn antaja  käsityksissä. 
Mielikuva yrityksestä tulee olemaan yhä tärkeämpi tekijä kilpai-
lussa osaavasta työ voimasta. Amerikkalaisessa tutkimuksessa 63 
 prosenttia  millenniaaleista sanoi, että yritysten päätehtävän pi-
täisi olla yhteiskunnan paremmaksi tekeminen voitontavoittelun 
sijaan. 94 prosenttia millenniaaleista haluaa käyttää taitojaan jon-
kin tärkeänä pitämänsä asian hyväksi työelämässä. Se, millais-
ten asioiden edistämiseen työpäivän tunnit halutaan käyttää, tu-
lee yhä merkityksellisemmäksi, kun uudet sukupolvet valitsevat 
työnantajiaan.97
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Ihminen: 
Kantokyky  
kovalla  
koetuksella

Kuluneen vuosikymmenen aikana paljon on muuttunut hy-
vin lyhyessä ajassa. Älypuhelin disruptoi paitsi tapamme 
kommunikoida, myös julkisen keskustelun, politiikan, bis-
nes- ja ansaintalogiikan, työnteon, vallan ja hierarkiat. Jatkuva 
kommunikaatio, digitaalinen muutos ja nopeasti ympärillä 
muuttuva epävarma maailma ovat omiaan myös luomaan uu-
pumusta. Ilmastokriisi ja maapallon ekologisten rajojen vas-
taantulo puolestaan herättävät pelkoa ja vastakkainasettelua. 
Edessä olevien haasteiden mittaluokka voi tuntua massiivi-
selta – perustellusti. 



Tällä hetkellä Suomessa ja muissa länsimaissa voidaan 
monella mittarilla paremmin kuin koskaan, kun materiaali-
nen hyvinvointi, pitkät eliniät, koulutus, kehittynyt tervey-
denhuolto ja yhteiskunnan vakaus ovat mahdollistaneet maa-
ilman mittakaavassa erittäin hyvän elämän. Samaan aikaan 
nähtävissä on kuitenkin vastatrendi, joka liittyy yhä useam-
man kuormittumiseen, mielenterveyden ongelmien yleisty-
miseen, elintapasairauksien yleistymiseen ja yksinäisyyteen.

Esimerkiksi vaatimusten kasvu niin työelämässä,  perhe- 
elämässä kuin vapaa-ajallakin ovat yhtäaikaisesti voineet vai-
kuttaa ihmisten jaksamiseen. Myös mielenterveyden häiriöi-
den näkyminen mediassa ja sosiaalisessa mediassa on voinut 
osaltaan vaikuttaa niiden yhä laajempaan ilmaantumiseen ja 
tunnistamiseen.98 

Osittain ylikuormittuminen johtuu myös muutosten tul-
vasta: keskustelu ilmastokriisistä, ikääntymisen aikaansaa-
masta huoltosuhteen heikkenemisestä ja työelämän mur-
roksen tuomasta jatkuvasti pahenevasta osaajapulasta ja 
koh taanto-ongelmasta aiheuttavat epävarmuutta. Uudet uhat 
saattavat ahdistaa, vaikka oma arki olisi turvallista. Vaikka 
työelämä ei ole pirstaloitunut eivätkä työolosuhteet huonon-
tuneet valtaosalla väestöstä, ja suurin osa suomalaisista on 
vähintääkin tyytyväisiä työhönsä, työtehtävät todennäköi-
sesti muuttuvat jatkuvasti. Yritysten sisällä muutoshankkeet 
kasautuvat, ellei niitä johdeta hyvin ja priorisoida. 

Yritysten näkökulmasta trendi on huolestuttava. Kuor-
mittuminen, uupuminen ja mielenterveyden ongelmat ovat 
inhimillinen suru ja taakka sille ihmiselle, jonka kohdalle il-
miöt osuvat. Samalla ne ovat myös vakava haaste työelämälle, 
liiketoiminnalle ja terveydenhuollon kustannuksille. 

Kelan tilastojen mukaan mielenterveyssyistä johtuvat 
pois sa olot ovat jyrkästi kasvaneet viime vuosina, jopa 43 pro-
sentilla. Kaikista maksetuista sairauspäivärahoista Suomessa 
yli kolmannes oli vuonna 2019 mielenterveysperusteisia.99 
Erityisesti ilmiö näkyy nuorten kohdalla, ja nuorten mielen-
terveyspalvelujen tarve onkin viime vuosina kasvanut räjäh-
dysmäisesti.100 Maailman terveysjärjestö WHO puolestaan 
luokitteli vuonna 2019 loppuunpalamisen työ-
peräiseksi ilmiöksi.101 Mitä mahdollisuuksia 
yrityksillä ja organisaatioilla on vaikuttaa il-
miöön, joka on niin voimakkaasti sidoksissa 
niiden tärkeimpään pääomaan, ihmisiin? 

98
Blomgren (29.1.2020)

99
Blomgren (29.1.2020)

100
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101
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Yritysten näkökulmasta ihmisten uupumisen trendi on otet-
tava vakavasti. Kun työvoimaa on muutenkin tarjolla vähäi-
sesti, on ihmisten jaksamisella ja työn mielekkyydellä suuri 
merkitys. Jaksamisella on väliä sekä yksittäisten yritysten 
toimintaedellytysten vuoksi että laajemminkin yhteiskun-
nan ja talouden näkökulmasta. 

Yrityskulttuurilla voi olla suuri merkitys sen kannalta, 
kuinka kuormittavaa työ ihmiselle on. Parhaimmillaan yri-
tyskulttuuri on suoraan yrityksen strategian ytimessä. Silloin 
yrityskulttuuri toteuttaa strategiaa samalla, kun se tarjoaa 
ihmiselle paitsi toimeentulon, myös merkityksellistä teke-
mistä, mahdollisuuksia käyttää omia kykyjä mielekkäästi ja 
tärkeän yhteisön johon kuulua.

Miten hyvä yrityskulttuuri syntyy? Kun muutokset eivät 
enää ole projekteja vaan muutoksessa eläminen on jatkuvaa, 
korostuu johtajuuden merkitys. On todettu, että hyvä lähiesi-
miestyö vaikuttaa eniten työuupumuksen ennaltaehkäisyyn. 
Se tarkoittaa nähdyksi tulemista yksilötasolla ja priorisoin-
tia yhteisötasolla. 

Yksi vastaus on yhdessäohjautuvuus, joka on kollektiivi-
sempi ja kokonaisvaltaisempi tapa ajatella itseohjautuvuutta. 
Molemmat ajattelutavat liittyvät tiedon määrän kasvuun ja 
maailman muutosnopeuteen, jolloin johtaminen hierarkki-
sesti ylhäältä päin on tullut mahdottomaksi.

Tarkastellaan ensin itseohjautuvuutta. Itseohjautuvuus 
tarkoittaa tapaa organisoitua yrityksissä siten, että ihmisiin 
ja heidän haluunsa tehdä asiat hyvin luotetaan. Luottamus 
tarkoittaa, että ihmisillä on työssään vahva autonomia ja lupa 
tehdä isojakin päätöksiä itsenäisesti. Tällaisessa ajatteluta-
vassa on itsestään selvää, että kaikki viisaus ei asu johdon 
päässä, vaan että ihmisillä on kykyä ja osaamista tehdä hy-
viä päätöksiä kaikkialla organisaatiossa. Mitä nopeammin toi-
mintaympäristö muuttuu, sitä enemmän itseohjautuvuudesta 
on organisaatiolle etua, kun päätöksiä voidaan tehdä jousta-
vasti organisaation eri puolilla ilman voimakasta hierarkiaa.

Karkeasti ottaen itseohjautuvuus vastaa neljään työelä-
män murroksen tuomaan haasteeseen102:

Yrityskulttuurilla  
on suuri merkitys työn mielekkyydelle
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Ylhäältä johdettu organisaatio on usein 
liian hidas ja jäykkä pärjätäkseen nopeasti 
muuttuvilla toimialoilla. Työntekijöiden kokeilujen 
kautta kehittyvä itseohjautuminen on herkempi 
muutoksille. Näin voidaan nopeammin omaksua 
uusia toimintatapoja tai liiketoiminta-alueita. 
Digitaloudessa asiakkaan tarpeisiin reagointi 
edellyttää nopeaa reagointia ja palveluiden 
ja tuotteiden jatkuvaa kehittämistä.

 
Alasta ja tehtävistä riippumatta työn jatkuva 
kehittäminen edellyttää yhä enemmän luovaa 
asiantuntemusta ja itsenäisiä päätöksiä. 
Uudistumisen ja kilpailukyvyn kannalta ei 
ole järkevää kahlita ammattilaisten osaamista 
ylhäältä määrättyihin rooleihin ja sääntöihin. 
Osaajille tulee antaa vapaus tehdä työnsä hyvin. 

 
Yritysten uudistumisen tärkeä edellytys 
on löytää uusia liiketoiminnallisia innovaa-
tioita ja ansaintamalleja, sekä yleisesti kehittää 
työn arkea mielekkäämmäksi ja sujuvammaksi. 
Hierarkkiset päätösketjut hidastavat ja suoranai-
sesti saattavat jopa tukkia innovaatio-kokeilut. 

 
Työelämään astuva sukupolvi arvostaa 
autonomiaa ja mahdollisuutta kehittää osaa-
mistaan. Yhä useammalla toimialalla yritykset 
joutuvat kilpailemaan osaajista ja hakijoista. 
Hierarkkisesti johdettu yritys näyttäytyy 
helposti epähoukuttelevalta työnhakijoiden 
silmissä työn luonteesta riippumatta. 
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Itseohjautuvuus voi kuitenkin epäonnistua, jos sitä ei tueta 
hyvin, jos johtajuuden merkitystä ja johtamisen tilanteita ei 
ole määritelty tai työn tekemisen rakenteet ja prioriteetit 
ovat puutteellisia. Huonosti tuettuna itseohjautuvuus usein 
johtaa turhaan työhön, prioriteettien epäselvyyteen, huo-
noon ilmapiiriin, kyräilyyn ja tyytymättömyyteen sekä lo-
pulta uupumiseen. 

Jos yrityksessä ei tiedetä mitä ollaan tekemässä tai mikä 
on yhteinen suunta, yhdistelmä voi olla kohtalokas. Ihminen 
voi kokea myös olevansa liian yksin autonomiansa kanssa. 
Siksi myös itseohjautuvuudessa ihmiset tarvitsevat tukira-
kenteita, yhteisen suunnan ja yhteisen suunnan johtamista.103 
Yksilön vastuuta ja valtaa tuleekin kehittää yrityskohtai-
sesti ja vaiheittain. Se mikä yhdessä yrityksessä on suur ta 
 vapautta ja valtaa, voi toisessa yrityksessä näyttää alkeelli-
selta itseohjautumiselta. 

Itseohjautuvuutta mielekkäämpi tapa organisoitua tule-
vaisuudessa onkin yhdessä ohjautuvuus, jossa autonomia 
yhdistyy voimakkaasti yhteisiin tavoitteisiin, sopiviin tuki-
rakenteisiin ja jatkuvaan dialogiin, jossa myös opitaan yh-
dessä. Yhdessäohjautuminen vaatii yritykseltä tai organisaa-
tiolta kirkkaan näkemyksen sen olemassaolon merkityksestä 
ja yhteisestä suunnasta, johon kaikki ovat sitoutuneita. On 
oltava selkeä yhteinen näkemys siitä, mitä ollaan tekemässä, 
mitkä ovat yhteiset arvot joihin työpaikan kulttuuri nojaa ja 
on hyväksyttävä, että yhdessäohjautuvuus vaatii  jat ku  vaa 
kommunikointia ja dialogia koko organisaation kesken. 
Yhdes  sä  ohjautuvuudessa on äärimmäisen tärkeää, että or-
ganisaation kulttuuri tukee myös vaikeiden asioiden esille 
nostamista ja niistä keskustelua. Kaikki tämä tarkoittaa siir-
tymistä sankarijohtajista tai sankari-itseohjautujista keski-
näisen riippuvuuden tunnistamiseen ja yhteistyöhön.

Yhdessäohjautuvuudessa vahva työntekijän autonomia 
nojaa siis yhteisiin ja jaettuihin tavoitteisin ja jatkuvaan yh-
teiseen dialogiin. Näiden yhteisvaikutuksena syntyy orga-
nisaation kollektiivinen osaaminen ja kyky tehdä muutosta 
yhdessä. Oppiminen on yhteinen ponnistus, ei yksin kenen-
kään harteilla. Yhdessäohjautuvuus vaatii organisaatiolta 
ihmiskuvaa, jossa korostuvat luottamus ja tiimipelaamiinen. 
Yhteisten arvojen on oltava aidosti sellaisia, joihin ihmiset 
haluavat sitoutua, jotta ne voivat tukea yhdessäohjautuvuutta. 
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Tässäkin mallissa johdon läsnäolo, rooli, tilannetaju, kyky 
priorisoida työyhteisön työskentelyä ja ohjata sitä kohti 
 visiota on erittäin tärkeä, ehkä jopa tärkeämpää kuin aiemmin.

Epähierarkkisiin organisaatioihin on yhä useammin omak-
suttu valmentavan johtamisen menetelmiä, jotka perustuvat 
vastausten äärelle saattamiseen, huomioon ja läsnäoloon. 
Valmentava johtaja auttaa yritystä toteuttamaan strategiaa 
arjessa yhdessä sovituin prioriteetein, muttei käskyttäen 
vaan oivalluttaen ja tukien, työntekijöiden oman osaamisen 
ja päätöskyvyn arvoa kasvattaen. Puhutaan myös palvele-
vasta johtamisesta.

Johtamisen periaatteen siirtyminen  ”tietää kaiken” -mal-
lista  ”tukee ja auttaa oppimaan kaiken” -malliin edellyttää, 
että ylin johto ymmärtää roolinsa muutoksen ja merkityksen 
yrityksen uudistumisen ja kilpailykyvyn kannalta. Kulttuurin 
ja työnteon tapojen kehittäminen tulee nähdä strategisena 
kilpailuetuna. 

State of the Global Workplace -kyselyn mukaan vain 10 pro-
senttia Länsi-Euroopan maiden työväestöstä ovat innostu-
neita ja motivoituneita työssään. Lisäksi jopa 71 prosenttia 
sanoo kärsivänsä motivaation puutteesta ja 19 prosenttia on 
työssään täysin vailla innostusta ja motivaatiota.104

Suomessa vastaavat luvut ovat paremmat, mutta edellä 
kuvatut luvut työuupumuksen kasvusta ovat ehkä suomalai-
sille ominaisempi tapa reagoida siihen, että arki tuntuu yhä 
monimutkaisemmalta. 

Työntekijöiden motivaation, jaksamisen, osaamisen ja 
tunnelman sekä yritysten kilpailukyvyn ja uudistumisen vä-
lillä näyttää olevan usein ristiriita. Yritysjohto näkee yritys-
ten toimintaympäristön edellyttävän yritykseltä yhä enem-
män uudistumista, innovaatioita, joustavuutta ja ketteryyttä. 

Jatkuvassa muutoksessa johtamisen, kulttuurin, työtapo-
jen, tiimien työskentelyn, osaamisen ja itsen 
johtamisen keinojen kehittämisen voisi siis 
kuvitella olevan yritysten johdolle äärimmäi-
sen tärkeää. Edelläkävijäyrityksissä näin on-
kin: kulttuuria ja työn tekemisen kehittämistä 

Huomio ihmisiin  
prosessien sijaan
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ei nähdä erillisenä hankkeena tai yhteisenä virkistyspäivinä, 
vaan laajana kilpailykyvyn perustana.

Kilpailukykyä ja uudistumista kehitetään usein teknolo-
giaratkaisuilla, prosessien tehostamisella ja kustannussääs-
töillä. Tilanne on todennäköisesti muuttumassa. 

Tuoreen pohjoismaisen kyselyn mukaan peräti 79 prosent-
tia organisaatioista on kehittänyt johtamisen käytäntöjä, 69 
prosenttia kykyään itseohjautua, 60 prosenttia ketteriä pää-
töksentekomenetelmiä ja tiimityöskentelyä. Työntekijöitä 
on kannustettu antamaan yhä enemmän palautetta, ja tii-
mien monialaisuuteen on satsattu. Siitä huolimatta organi-
saatioiden uudistusprojektit ovat usein pistemäisiä ja yk-
sikkökohtaisia. Silti vain 4,5 prosenttia vastaajista ilmoitti, 
että heidän organisaatiossaan työskentelevillä on tarvittavia 
kyvykkyyksiä innovointiin organisaation tasolla. Selvityk-
sen mukaan seuraavaksi organisaatioissa keskitytään yksi-
löihin: peräti 83 prosenttia aikoo kehittää työntekijöiden  

”muutosmielentilaa”.105
Mielentilaan taas vaikuttaa kulttuuri. Kulttuuri  rakentuu 

useista toisiinsa nivoutuvista hankalasti määriteltä vistä 
 asi ois  ta kuten luottamuksesta, avoimesta vuorovaiku tuk-
sesta, ihmiskuvasta, arvoista, työtavoista, johtamiskäytän-
nöistä ja tulevaisuuskuvasta. Ennen kaikkea se on koko yh-
teisön yhteistä toimintaa ja käytäntöjä. 

Yrityksissä on huomattu etenkin yhteisen tulevaisuusku-
van ja julkilausutun suunnan eli vision merkitys. Selvityksen 
mukaan yrityksissä joissa on selkeä visio, työntekijät kehit-
tävät oma-aloitteisesti osaamistaan. Lisäksi yhteisöt, joissa 
on keskimääräistä parempi ymmärrys visiosta, ovat keski-
määräistä innovatiivisempia. 

Kulttuuri onkin merkittävä seuraava kehityskohde yrityk-
sissä: 57 prosenttia vastanneista ilmaisee haluavansa muuttaa 
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organisaatiokulttuuriaan seuraavan 2–3 vuoden aikana, jotta 
ne voisivat sopeutua uusiin mahdollisuuksiin ja vaatimuksiin. 

Se, mitä on pidetty vielä hetki sitten ”hr-hömppänä”, 
nou  seekin kilpailykyvn keskeiseksi tekijäksi. Olennaista on, 
että kulttuurin muuttaminen onnistuu vain, jos johtamista 
muutetaan sellaiseksi, että se aidosti palvelee tavoitteita. 
Johtajuudelle ketterät ja uusiutumista tukevat toimintatavat 
skaalautuvat koko organisaatioon käytännöiksi. 

Huomion kääntyminen prosesseista ihmisiin näkyy myös  
siinä, miten työnantajabrändin merkitys on korostu nut  
vii me vuosina. Yritykset kertovat entistä avoimemmin ja mo-
nipuolisemmin työkulttuuristaan yrittäessään houkutella uu-
sia työntekijöitä. Ihmisiä ei kiinnosta pelkästään yrityksen 
eettisyys, työn merkityksellisyys, tai työyhteisön hauskuus, 
vaan myös se, kykeneekö yritys puhumaan  autenttisella ja 
rohkealla tavalla itsestään etäiseltä kuulostavan jargonin 
 sijaan.106 

Uuden oppiminen tulee korostumaan nopeasti muuttu-
vassa maailmassa. Moni yritys joutuu pohtimaan, minkälaiset 
oppimisen mahdollisuudet ja etenemisen polut tekevät siitä 
kiinnostavan työpaikan  sukupolville, jotka ei-
vät pysy paikallaan ja kun työvoimaa on yhä 
vähemmän saatavilla. Yritysten on kyettävä 
näkemään itsensä paikkana, joka ei rakennu 
pelkästään esimieheksi ylentämisen varaan, 
vaan tarjoaa useita mahdollisuuksia kehittyä ja oppia uutta. 
Jos yritys tai organisaatio voi tarjota paikan, jossa ihminen 
kokee olevansa osa yhteisöä joka yhdessä oppii ja kehittyy, 
halutaan organisaatioon todennäköisesti myös sitoutua vah-
vemmin. Tunne ajassa kiinni pysymisestä työn mukana on 
todennäköisesti erittäin tärkeä motivaation synnyttäjä siinä, 
että ihminen sitoutuu yritykseen.

105
EY (2019)

106
Heimans & Timms (2014)
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Sekä asiantuntijatyön yhteydessä että ylei-
sesti viime vuosina on puhuttu paljon myös 
informaatiotulvan aiheuttamasta kuormi-
tuksesta. Eikä suotta, sillä vielä vuonna 2000 
maailmassa syntyvästä uudesta tiedosta 
suurempi osa oli edelleen analogisessa muo-
dossa, kuten paperia, filmiä, vinyyliä, ääninau-
hoja ja kuvanauhoja. Ihmisten tallentaman ja 
tuottaman tiedon määrä oli huomattavasti 
nykyistä pienempi. 

Tiedon digitalisointi ja tietoräjähdys tapah-
tui vuosien 2000–2011 aikana, jolloin uuden di-
gitaalisen tiedon määrä kasvoi 60 prosenttia 
vuosittain.107 Vuosien 2002–2003 aikana digi-
taalisen tiedon määrä saavutti analogisen tie-
don määrän. Vuonna 2007 digitaalisen tiedon 
määrä oli kasvanut 96 prosenttiin kaikesta 
tuona vuonna syntyneestä tiedosta. Vuonna 
2011 digitaalisen tiedon osuus oli jo 99 pro-
senttia tuona vuonna syntyneestä tiedosta. 

Nyt ihmiskunta luo joka kuukausi yhtä pal-
jon uutta digitaalista tietoa, kuin se loi koko 
ajanjaksona vuodesta 10 000 ennen ajanlas-
kun alkua vuoden 2003 loppuun.108 

Mikäli digitaalisen tiedon määrä jatkaa 
kasvuaan nykyisellä tahdilla, vuoteen 2040 
mennessä digitaalisen tiedon määrä on lähes 
127 000 kertaa nykyistä suurempi. Kuitenkin 
digitaalisen tiedon kasvuvauhti voi hyvinkin 
kasvaa nykyisestä jopa 100 prosenttia. Näin 
ollen ihmiskunta voi hyvinkin luoda vuonna 
2040 saman määrän tietoa 12 sekunnissa 
kuin ihmiskunta loi tietoa aikojen alusta vuo-
den 2003 loppuun.

Digitalisoituminen on ollut ihmisen toi-
minnan, arjen ja työn näkökulmasta valtava 
muutos. Puhutaan informaatioähkystä ja di-
gitulvasta. Työpaikoilla pohditaan, mitä da-
taa tarvitaan ja miten sitä pitäisi hyödyntää. 
Vapaa-ajalla mittaamme omaa elämäämme 
älylaitteesta. Emme siis pelkästään käytä tie-
toa, vaan osallistumme sen luomiseen jatku-
vasti sekä työssä että vapaa-ajalla. Vain pa-
rissa vuosikymmenessä tapahtunut muutos 
on herättänyt paljon kysymyksiä siitä, miten 
ihmisinä pärjäämme valtavan tiedon lisäänty-
misen keskellä. 

Datalasti, digitulva  
ja infoähky?  
Ei sittenkään ihan 
suoraviivaista
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Digihaitat ja -hyödyt eivät jakaudu satunnaisesti 
erilaisten käyttäjien kesken, vaan niiden taustalla on 
usein muita syitä. Yhteiskunnallisesti on merkittävää 
huomioida, mikä kaikki vaikuttaa digitaaliseen hyvinvointiin. 
Digihyvinvoinnilla tarkoitetaan digitaalisten laitteiden 
käyttöä tai ruutuaikaa siten, että se edistää käyttäjän 
psyykkistä, sosiaalista ja tiedollista hyvinvointia. 
Digitaaliseen hyvinvointiin liittyy olennaisesti kolme 
tutkimusnäyttöön perustuvaa trendiä109:

Ruutuajan ja digitaalisen tekemisen yhteys hyvinvointiin 
kulkee syrjäytettyjen toimintojen kautta. Jos 
ruutuaika syrjäyttää ihmisen tarvitsemaa liikuntaa, 
lepoa ja kasvotusten tapahtuvaa kanssakäymistä, on se 
hyvinvoinnin kannalta ongelmallista. 

Digiajan suhde hyvinvointiin näyttää olevan 
ei-lineaarinen. Tämä tarkoittaa sitä, että päivän 
ensimmäinen tunti yhteisöpalvelussa voi tuoda ihmisen 
hyvinvointiin enemmän hyötyjä kuin haittoja, mutta 
kolmannen tunnin kohdalla suhde on jo päinvastainen. 

Ihmisillä on erilaiset valmiudet hyödyntää 
ruutuaikaa hyvinvointiinsa nähden. Tätä voidaan 
kutsua digitaaliseksi eriarvoisuudeksi. Digitaaliseen 
eriarvoisuuteen vaikuttavat tulotaso, koulutus, ikä ja 
myös persoonallisuus, kuten ulospäin suuntautuneisuus, 
itsesäätelykyky ja tekninen kiinnostus. Esimerkiksi jo 
ennestään sosiaalisemmat ja verkostoituneemmat 
ihmiset saavat digitaalisesta yhteydenpidosta ja 
sosiaalisissa verkostoissa surffaamisesta enemmän 
hyötyä kuin ne, joille sosiaaliset suhteet ovat vaikeampia. 
Digiriippuvuus puolestaan uhkaa eniten niitä, joilla on 
taipumusta riippuvuuksiin ja mahdollisesti jo muitakin 
riippuvuuksia. 

Digitalisaation ja informaatiotulvan hai-
tat ja hyödyt eivät siis ole suoraviivaisia 
asioita, vaan niillä on voimakas yhteys ih-
misen muuhun hyvinvointiin. Ne, joilla asiat 
ovat hyvin, hanskaavat todennäköisesti 
myös informaatiotulvan sekä kotona että 
töissä. Ne taas joilla on muitakin ongelmia, 
todennäköisesti kerryttävät niitä digitali-
soitumisen ja netin välityksellä lisää. Siksi 
sekä digitalisoituvan yhteiskunnan että yksilön hyvinvoin-
nin näkökulmasta on merkittävää se,  miten ihmiset yleisesti 
ottaen voivat ja jaksavat. 

107
Hilbert & López (2011)

108
Dahlberg (2015)

109
Tammisalo (15.10.2019)



Muista myös  
nämä: 
kaupungistuminen, 
demografia ja 
sosiaalinen muutos 

Kaupungistuminen
Arvioiden mukaan vuoteen 2050 mennessä 70 prosenttia 
maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Nämä kaupungit vai-
kuttavat merkittävästi tulevaisuuteen. Tulevaisuuden mega-
kapungit, joilla tarkoitetaan yli 10 miljoonan asukkaan kau-
punkeja, rakentuvat Aasiaan ja Afrikkaan.110 Afrikka ja Aasia 
myös kaupungistuvat nopeimmin.

Tärkeä kysymys on se, millaisia kaupunkeja maapallon 
eteläpuolisiin maihin kasvavista megakaupungeista tulee. 
Kaupungeissa ratkotaan ilmastokriisin kannalta aivan olen-
naisia asioita: sitä, miten liikutaan, syödään ja asutaan. Uudet 
palvelut ja liiketoimintamallit näihin kysymyksiin liittyen 
 tulevat olemaan globaalisti kysyttyjä tulevaisuudessa. 
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United Nations, Department of 

Economic and Social Affairs, 
Population Division (2018)
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Tilastokeskus (2019)
112

 Helsingin seudun liikenne (HSL) 
(2017)

Suomessa kaupungistumisen megatrendi on vahva. Ennus-
teen mukaan vuonna 2035 väkiluku kasvaisi enää Uudenmaan 
ja Pirkanmaan maakunnissa sekä Ahvenanmaalla. Vuonna 
2040 väkiluku kasvaisi Manner- Suomessa enää Uudenmaan 
maakunnassa ja sielläkin muuttovoiton ansiosta.111

Kaupungistumisen megatrendillä voi olla esimerkiksi täl-
laisia seurauksia:

Uusi infrastruktuuri. Muuttoliike kaupunkeihin 
tulee vaatimaan uutta infrastruktuuria ja uusia 
palveluja. Esimerkiksi ihmisten liikkuminen ja 
siihen liittyvät palvelut tulevat vaatimaan uusia 
innovaatioita ja totetustapoja. Liikenteen digitali-
soituminen, automatisoituminen, saumattomuus, 
liikkuminen palveluna sekä liikkumisen puhtaus 
tulevat olemaan tärkeitä trendejä.

Jännitteet maaseudun ja kaupunkien  
välillä. Miten tyhjenevän maaseudun ja kau-
punkien välistä jännitettä ratkotaan poliittisesti? 
Vastakkainasettelu voi näkyä sekä kansallisessa 
että kansainvälisessä politiikassa jännitteinä ja 
konflikteina.

Kaupunkien kasvu ja tilanpuute  vaikeuttaa 
 autolla liikkumista. Tulevaisuudessa on mahdol-
lista, että yhä harvemmat haluavat omistaa autoa. 
OECD:n laskelmien mukaan keskikokoisessa euroop-
palaisessa kaupungissa noin 80 prosenttia nykyistä 
pienempi automäärä riittäisi tyydyttämään nykyiset 
liikkumistarpeet, jos kaikki auto- ja bussiliikenne 
korvattaisiin yhteiskäyttöisillä automaattisilla 
autoilla. Jos autojen lisäksi jaettaisiin myös kyytejä, 
riittäisi jopa 90 prosenttia pienempi automäärä. 
Vaikka automatisoidut autot vähentäisivätkin 
auton omistusta, ne voivat lisätä auton käyttöä 
huomattavastikin. Automatisoidun autoliikenteen 
vaikutusten ennustamista auton omis-
tukseen ja käyttöön vaikeuttaa se, että 
on hyvin epävarmaa, miten nopeasti ja 
millaisina automatisoidut autot tulevat 
markkinoille.112
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Terveydenhuollon järjestelmien on kas-
vettava vastaamaan kasvavan väestön tarpeita 
kaupungeissa. Kun asukastiheys kasvaa, asettaa se 
terveydenhuollon järjestelmille suuren paineen 
kasvavissa kaupungeissa. Tyhjenevän maaseudun 
terveydenhuollon ja palvelujen järjestäminen näkyy 
Suomessa selkeästi.

Turvallisuuden ja valvonnan välillä navigoi-
minen. Kaupungeissa käytetään ympäri maailman 
laajasti erilaista valvontateknologiaa parantamaan 
turvallisuutta. Lisääntyvä datankeräys ja esimer-
kiksi kasvojentunnistus sekä ihmisten jatkuva 
verkkoon kytkeytyminen voi lisätä turvallisuutta. 
Se voi samalla myös johtaa suuriin kysymyksiin 
yksityisyydestä ja oikeuksista omaan dataan. Voiko 
jokainen liikkeemme tallentua vai ei?

Fiksut kaupungit hyödyntävät laajasti tek-
nologiaa palvelujen tuottamiseen ja ekologisen 
kestävyyden edistämiseen. Ihmiset, palvelut ja 
kaupankäynti kytkeytyneenä toisiinsa voivat tiiviisti 
asutuilla alueilla synnyttää aivan uudenlaista 
liiketoimintaa ja ajanvieton tapoja. Kaupan alan 
murros on olennaisesti kytköksissä kaupun-
gistumisen megatrendiin. Verkosta ostaminen, 
kotiinkuljetukset, palvelun automatisoituminen ja 
vapaa-ajan vietto ovat kaikki asioita, joiden muutos 
on kytkeytynyt myös kaupunkien tulevaisuuteen.
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Demografia
Väestön ikärakenteen muutos on valtava megatrendi globaa-
listi. Sillä on sekä sosiaalisia, poliittisia että maapallon kanto-
kykyyn liittyviä vaikutuksia. Ikärakenne vaikuttaa esimerkiksi 
myös sellaisiin trendeihin kuin teknologian kehitys ja talou-
dellinen valta. Ne vuorostaan vaikuttavat sekä paikallisiin 
että globaaleihin markkinoihin merkittävästi. Väestön ikä-
rakenteen muutokseen liittyy esimerkiksi seuraavia asioita:
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Maailman väkiluku tulee kasvamaan toden-
näköisesti noin kymmeneen miljardiin vuoteen 
2100 mennessä ja sen jälkeen kasvu todennäköisesti 
tulee pysähtymään. Tämä on merkittävää ihmiskun-
nan historiassa, koska maailman väestö on kasvanut 
vuodesta 1950 alkaen 1–2 prosentin vuositahtia.113

Suurin osa väestönkasvusta 
tapahtuu kehittyvissä maissa, 
kuten Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, 
jossa nuoren väestön osuus kasvaa. Afrikan väestön 
nuoruus tarkoittaa, että mantereella on hyvät 
mahdollisuudet taloudelliseen kasvuun. Toisaalta 
haasteena on, että korkea syntyvyys voi myös estää 
maiden elämänlaadun kehittymisen.

Eurooppa vanhenee. Suomi on kehityksen 
etujoukoissa heti Japanin jälkeen. Japanissa jo nyt 
30 prosenttia väestöstä on yli 60-vuotiaita. YK:n 
ennusteen mukaan vuoteen 2050 mennessä Japanin 
kanssa samassa tilanteessa tulee olemaan 55 maata, 
joista suurin osa on Euroopassa, muissa länsimaissa 
sekä Aasiassa. Kun ihmiset elävät pitkään, vaikuttaa 
se esimerkiksi valtiontalouksien rahoitukseen, 
eläkejärjestelmiin, terveydenhuoltoon, palveluiden 
käyttöön, teknologian käyttöön ja kulttuuriin.

Pienenevä nuori väestö. Länsimaissa, 
Euroopassa ja Suomessa suuri vaikutus väestön 
ikärakenteeseen tulee olemaan nuoren väestön 
määrä. Kun syntyvyys on vähäistä ja nuoret 
ikäluokat pieniä, tulee muutoksella todennäköisesti 
olemaan suuri kulttuurinen vaikutus. Millaisia ovat 
yhteiskunnat, joissa ei juurikaan ole nuoria? Miten 
teknologiaa tai uusia ideoita ja ajatuksia omaksu-
taan? Pääsevätkö nuoret käyttämään demokraattista 
valtaa? 

113
Pew Research Centre (17.6.2019)
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Sekä kaupungistumisella että ikärakenteen  muutoksella  on  
suu ria vaikutuksia myös ihmisten yhdessä  olemiseen. Sosiaa-
lista muutosta tapahtuu toki muutenkin. Kaupungistuminen 
ja perhekokojen pienentyminen muuttaa sitä sosiaalista ku-
dosta, jonka varaan olemme tottuneet elämämme rakenta-
maan. Maahanmuutto muuttaa käsitystä siitä, mitä on perin-
teinen kansallinen identiteetti. Se tulee myös aiheuttamaan 
kärhämää ja jakolinjoja. Moninaisuus ja sen ymmärtäminen 
tulee yhä tärkeämmäksi teemaksi.

Sosiaalinen muutos
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Pienet perheet. Suomessa perheiden keskikoko 
on 2,75 kun vielä vuonna 1990 perheissä oli keski-
määrin 3 henkilöä. Perheisiin kuuluu 73 prosenttia 
väestöstä. Perheisiin kuuluvien osuus on pienenty-
nyt tasaisesti. Vielä vuonna 1990 perheisiin kuului 
82 prosenttia väestöstä. Esimerkiksi Suomessa 
oli vuoden 2018 lopussa 1 469 000 perhettä. Se oli 
2 800 perhettä vähemmän kuin edeltävänä vuonna. 
Perheiden määrä vähenee entisestään.114

Yksin elämisen ja yksinäisyyden  trendit ovat 
seurausta perhekoon pienenemisestä ja toisaalta 
eliniän pitenemisestä. Suomessa yksinasuvia oli 
vuonna 2018 lähes 1,2 miljoonaa, eli 44 prosenttia 
kaikista asuntokunnista.115 Helsingissä yleisin 
asuntokuntatyyppi on yksinasuvat116, joita oli 
vuoden 2018 lopulla 49 prosenttia kaikista asunto-
kunnista. Seuraavaksi yleisin asuntokuntatyyppi oli 
kahden hengen asuntokunnat, joiden osuus kaikista 
asuntokunnista oli 30 prosenttia. Kolmen hengen 
asuntokuntia oli 10 prosenttia, neljän hengen 7 
prosenttia ja viiden hengen 2 prosenttia kaikista 
asuntokunnista. Yksin eläminen on suhteellisen 
uusi trendi pitkällä historiallisella perspektiivillä. 
On kiinnostavaa nähdä, millaiseksi sosiaalinen 
kudos muotoutuu, kun perhekoot ovat pieniä ja 
ihmisillä on vähemmän kytköksiä muihin perhei-
den kautta.

Keskiluokkaistuminen etenee globaalisti. Se 
on samaan aikaan huikea voitto ihmiskunnalta että 
haaste maapallon ekologisen kantokyvyn näkökul-
masta. Vuonna 2018 tapahtui koko ihmiskunnan 
historiassa melkoinen harppaus: ensimmäistä ker-
taa enemmistö ihmiskunnasta ei ole enää köyhiä tai 
haavoittuvaisessa asemassa. Brookings 
Instituutin laskelmien mukaan vuonna 
2018 maa pallon väestöstä noin 3,8 
miljardin ihmisen tuloja ja kulutusta 
voidaan luonnehtia varakkaaksi tai 
keskiluokkaiseksi.117 Vuonna 2030 peräti 
66 prosenttia globaalista keskiluokasta 
on Aasiassa.

3
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Tilastokeskus: Perheet (2019)

115
Tilastokeskus: Asunnot ja asuinolot 
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Asumisen ja rakentamisen 
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Keskiluokka sekä suurenee että  pienenee 
länsimaissa. Tutkimuksissa on havaittu, 
että länsimaisen keskiluokan koossa ja siihen 
kohdistuvassa muutoksessa on eroja maittain. 
Yhdysvalloissa keskiluokalla näyttää menevän 
huonommin kuin Länsi-Euroopan keskiluokalla. 
Tämä johtuu tuloerojen kasvusta ja ihmisten 
sijoittumisesta voimakkaammin sekä keskiluokan 
ylä- että alarajoille. Euroopassa keskiluokalla 
menee Yhdysvaltoja paremmin ja keskiluokka on 
monessa maassa kuten Ranskassa, Hollannissa, 
Norjassa ja Tanskassa myös kasvanut tasaisesti. 
Keskiluokka on puolestaan kutistunut esimerkiksi 
Italiassa ja Espanjassa. Keskiluokan koolla on selkeä 
yhteys tuloeroihin: mitä pienemmät tuloerot, sitä 
suurempi keskiluokka.118

Suomessa keskiluokasta on sekä huonoja 
että hyviä uutisia. Keskiluokka on pienentynyt 
noin 115 000 henkilöllä. Samalla keskituloisten 
käytettävissä olevien rahatulojen mediaanitulot 
ovat vuodesta 1995 vuoteen 2016 kasvaneet noin 45 
prosenttia. Keskiluokan mediaanitulojen kasvu on 
ollut vain hieman vaimeampaa kuin korkeatuloisten, 
joiden mediaanitulot kasvoivat samalla aikavälillä 
noin 49 prosenttia. Matalatuloisia on nyt selvästi 
enemmän kuin vuonna 1995. Tästä suurin osa 
selittyy eläkeläisten ja muiden työvoiman ulkopuo-
lella olevien määrän kasvulla. Suomen keskiluokan 
kokoon vaikuttaa siis ennen muuta demografia ja 
työllisyys.119
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Varallisuuserot ovat kasvaneet. Tällä viita-
taan omistuksen ja varallisuuden keskittymiseen. 
Tällä hetkellä maailman 26 rikkainta ihmistä 
omistaa yhtä paljon kuin maailman köyhimmät 3,8 
miljardia. Tuloerot ovat saavuttaneet korkeimman 
tasonsa 50 vuoteen myös sisäisesti Yhdysvalloissa: 
0,1 prosenttia amerikkalaisista omistaa 20 prosent-
tia koko maan varallisuudesta. Suomessa varakkain 
kymmenesosa omisti vuonna 2016 noin 47 
prosenttia nettovarallisuuden kokonaissummasta.120 
Globaalisti keskustelua varallisuuseroista on 
herättänyt Thomas Pikettyn tutkimus pääomien 
keskittymistä. Kun sotien jälkeinen aika oli Länsi-
Euroopassa ja Yhdysvalloissa poikkeuksellisen tasa- 
arvoista, ovat 1970-luvulta alkaen varallisuuserot 
ovat kasvaneet. Erot syntyvät, koska pääomalla on 
taipumus kasvaa nopeammin kuin kansantulo.121

Moninaisuus sekä edistyy että  aiheuttaa 
poliittista vastakkainasettelua. 
Väestörakenne muuttuu sekä pidentyneiden elin-
ikien, alhaisen syntyvyyden että maahanmuuton 
myötä. Uusi teknologia on myös luonut uuden 
keinon puuttua epäkohtiin. Huomion kiinnittä-
minen rakenteelliseen epätasa-arvoon naisten ja 
miesten välillä, rasismin ilmentyminen työpaikoilla, 
koulutuksessa tai yhteiskunnallisessa osallisuu-
dessa ja esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen asema 
ovat aiheita, joihin liittyviin epäkohtiin 
ja keskusteluihin ei ennen sosiaalista 
mediaa ja internetiä ole välttämättä 
ollut kanavaa. Epäkohdista puhuminen 
ja niihin puuttuminen lisää tasa-arvoa, 
mutta tuottaa myös vastakkainasettelua, 
joka aiemmin jäi pimentoon kun keskus-
telun alustoja ei julkisesti ollut.
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IV



Tuplarytmihäiriö haastaa 
yritykset ja organisaatiot



Yrityksiin, organisaatioihin ja yhteiskuntiin 
vaikuttavat edellä listatut erilaiset muutoksen 
ajurit ja megatrendit. Tuplarytmihäiriön ja 
muutoksen ajureiden yhteisvaikutus tekee 
yritysten toimintaympäristöstä arvaamatto-
man ja epävakaan. Tästä syystä yritysten ja 
organisaatioiden näkökulmasta kaikkein mer-
kittävin megatrendi 2020-luvulla on muutos. 



Tuntemamme maailma on toiminut toisenlaisin reunaehdoin 
toisen maailmansodan jälkeisessä jatkuvan, lineaarisen kas-
vun maailmassa. Reunaehtojen muuttuessa myös yritysten 
on varauduttava kokonaisvaltaiseen muutokseen, niin vai-
keaa kuin se onkin. Joku on verrannut muutospainetta len-
tokoneen korjaamiseen kesken lennon: työ on vaikeaa, mutta 
se on välttämätöntä tehdä, jos romahdus halutaan välttää. 
Yritysten on kehitettävä ennakkoluulottomasti ja yhtä ai-
kaa sekä arvonluonnin tapoja, organisaatiota että johtamista.

Yritysten kohtalon ratkaisee niiden kyky uudistua arvaamat-
toman toimintaympäristön, maapallon kantokykyä uhkaavan 
ilmastokriisin ja muiden globaalien muutosvoimien keskellä. 
Uudistuminen edellyttää yritykseltä sen oman olemassaolon 
merkityksen uudelleenarviointia, rohkean tulevaisuuskuvan 
rakentamista ja koko organisaation sitoutumista muutokseen.

Jotta voi muuttua, on ensin tiedettävä mitä maailmassa 
tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa. Tämä raportti pyrkii an-
tamaan vastauksia siihen. Sen lisäksi yrityksen on päätet-
tävä, mikä on yrityksen paikka muuttuvassa maailmassa. 
Tuplarytmihäiriön maailmassa strategia ei voi olla kiveen 
kirjoitettu, vaan sen tulee perustua tulevaisuuskuvalle, jota 
päivitetään jatkuvasti. Strategian muotoilussa ja päivittämi-
sessä auttaa Ellun Kanat. 

Vuonna 2019 ilmestyneen Voittajan strategia -kirjan mu-
kaan suomalaisissa yrityksissä ei vielä uhrata kovin paljon 
aikaa tulevaisuuskuvien muodostamiselle tai strategiselle 
ennakoinnille. Kirjan kirjoittajat kävivät läpi 50 tunnetun 
suomalaisyrityksen strategiaprosessia ja totesivat, että val-
taosa strategioista keskittyy nykybisneksen parantamiseen 
lyhyellä tähtäimellä.122

Nopeasti mullistuvassa maailmassa on inhimillistä ha-
luta turvautua siihen, mikä jo tunnetaan. Nykybisnekseen 
keskittyminen ja tulevaisuusstrategioiden unohtaminen on 
inhimillistä, mutta vähintäänkin riskialtista. 
Risto Siilasmaa kuvasi vuonna 2018 ilmes-
tyneessä Paranoidi optimisti -kirjassaan tule-

Miten yritysten  
strategiatyön on muututtava 
tuplarytmihäirön ajassa?

122
Mitronen & Raikaslehto (2019)
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vaisuuksia analysoivan skenaariotyön merkitystä osuvasti: 
jos tulevaisuuteen ei varaudu, jää sen uhriksi. Ennakointi luo 
mahdollisuuden olla kuskin paikalla yrityksen tulevaisuu-
den rakentamisessa.123

Joidenkin arvioiden mukaan yli 70 prosenttia muutoshank-
keista epäonnistuu. Kyse lienee sekä tavasta, jolla muutos-
hankkeita suunnitellaan että tavasta, jolla niitä viedään ar-
keen.124 Muutokseen on vaikeaa sitoutua, ellei ole itse voinut 
millään tavalla osallistua sen valmisteluun. Siksi yrityksessä 
tai organisaatiossa on syytä ottaa kaikki mukaan havainnoi-
maan ja analysoimaan tulevaisuutta sekä toteuttamaan muu-
tosta ja kokeiluja. Heikot signaalit näkyvät usein niille, jotka 
ovat tekemisissä asiakkaiden ja yrityksen jokapäiväisen ar-
jen kanssa, kaukana johdon kulmahuoneista. Asiakkaiden 
tarpeet ovat jatkuvassa muutoksessa. Jotta tarpeiden muu-
tokset havaitaan ajoissa, täytyy koko organisaation olla tun-
tosarvet herkkinä markkinan ja maailman muutokseen. Kun 
yrityksen työntekijät ovat laajasti mukana ennakoimassa tu-
levaisuutta, syntyy kykyä muuttua ja nähdä erilaisia mah-
dollisuuksia. Tulevaisuusajattelun pitäisi olla 2020-luvulla 
erottamaton osa mitä tahansa strategia- tai muutosprosessia. 
Ennakointi ei ole tulevaisuuden ennustamista, vaan erilais-
ten mahdollisten tulevaisuuksien pohtimista ja niihin varau-
tumista. Parhaimmillaan ennakointi rakentaa konkreettisesta 
haluttua tulevaisuutta.

Strategia ja muutoshankkeet eivät toteudu, ellei niitä pri-
orisoida, vaiheisteta ja kehitetä jatkuvasti. Muutosten vie-
minen arkeen edellyttää sitkeyttä, luottamusta, kokeiluja ja 
yhdessä opitun skaalaamista. Tämä ei onnistu ilman vahvaa 
kulttuuria, jonka arvo ymmärretään ylimmässä johdossa. 
Johdon ymmärrys omasta roolistaan on ratkaiseva, oli orga-
nisaatiomalli mikä hyvänsä. Johtaja ei yksin saa aikaan muu-
tosta, mutta hän yksin voi estää sen.

Tuplarytmihäiriön maailmassa liiketoiminnan kehittämi-
nen ja muutoksen juurruttaminen on kokonaisvaltaista yh-
dessä oppimista. Yritykset ovat jo heräämässä yhdessä te-

110



kemisen ja kulttuurin merkitykseen. Se, kuinka totaalisia 
vaadittavat muutokset ovat, voi olla vaikeampaa hyväksyä. 
Monimutkaisessa tuplarytmihäiriön ajassa strategiatyössä 
korostuu yhä selkeämmin tulevaisuuden ja toimintaympä-
ristön laaja-alainen hahmottaminen, yrityksen merkityksen 
kirkastaminen, monialaisten tiimien ongelmanratkaisemi-
nen ja strategian yhdessä todeksi tekeminen koko organi-
saation voimin.

Columbian yliopiston professori ja yritysten strategia-
työtä pitkään tutkinut Rita McGrath kutsuu strategista 
jatkuvan kehittämisen toimintatapaa discovery-driven -ajat-
teluksi.125 Se on yhteiseen ja jatkuvaan oppimiseen tähtää-
vää kulttuuria, joka jo sinällään prosessina luo arvoa yri-
tykselle. Muutokseen tähtäävä innovaatio on jatkuvaa, eikä 
yritys tule yllätetyksi nopeasti muuttuvassa maailmassa hou-
sut kintuissa. 

Valta, politiikka, yritysten ansaintalogiikka, keskustelukult-
tuuri ja tiedon määrä ovat esimerkkejä asioista, joissa tapah-
tuva muutos on hurjassa vauhdissa, ja kuitenkin historial-
lisesti vasta juuri alkanut. Osa yritysmaailmasta on tullut 
muutoksen mukana 2020-luvulle, suuri osa vielä ei. Valtava 
osa yritysten muutospaineista tulee ulkoa, esteet muutok-
seen taas sisältä. Vanhat muutosjohtamisen teoriat eivät päde 
tuplarytmihäiriön ajassa. Viestintä ei ole enää jokin oma toi-
mintonsa, vaan välttämättömyys ja olemassaolon edellytys.

Yrityksen on luotava itsensä uudelleen. Sen on luotava 
kestävä merkitys ja identiteetti, jolla on väliä. Merkityksen 
on oltava sellainen, joka sopii tuplarytmihäiriön maailmaan. 
Merkitys täytyy myös pystyä kommunikoimaan, kun yritys 
käy avointa vuoropuhelua ympäristönsä kanssa. Viestintää 
pitää osata käyttää strategisena työkaluna, sen 
pitää olla organisaation ydintoimintaa ja sen 
pitää herättää huomiota, ei välttää sitä. 

Kommunikaatio on  
maailman tehokkain muutostyökalu
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Merkityksen 
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tekeminen

Vuoropuhelu 
yhteiskunnan 
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Tämä kaikki tarkoittaa myös sitä, että läpinäkyvässä jatku-
van vuoropuhelun maailmassa ei voi kertoa sellaisesta, mikä 
ei ole totta. Yritykselle itselleen oltava selvää, mikä sen ole-
massaolon merkitys on. Merkityksen on näyttävä sen joka-
päiväisissä teoissa ja kulttuurissa. Jos merkitys on itselle epä-
selvä, on se epäselvä varmasti myös kaikille muille. 

Tuplarytmihäiriön ja informaatiotulvan ajassa menesty-
vät ne, jotka ymmärtävät, että kommunikaatio on maailman 
tehokkain muutostyökalu. Kommunikaatio on maailman te-
hokkain muutostyökalu, olipa kysymyksessä yrityksen halu 
etsiä oma merkityksensä, merkityksen todeksi tekeminen si-
säisesti, merkityksen näkyväksi tekeminen tai vuoropuhelu 
yhteiskunnan ja ympäristön kanssa.

Vaikka tämän raportin julkaisuhetkellä maailma painii koro-
naviruksen aiheuttaman pandemian kanssa, on silti selvää, 
että tuplarytmihäiriö tulee haastamaan yritykset ja organi-
saatiot perustavanlaatuisesti. Siksi akuutin kriisin jälkeen 
on katsottava eteenpäin, kirkastettava oma merkitys maail-
massa, asetettava päämääriä, tulkittava muutosta oman toi-
mialan kannalta, tehtävä muutosta yhdessä ihmisten kanssa 
ja saatava muutos vielä juurtumaan. Kaikessa tekemisessä 
kommunikaatio sekä sisäisesti että ulkoisesti on erottama-
ton osa muutosta, jos sen halutaan onnistuvan. 

Monesti muutos ei houkuta, etenkin kun monet yritykset 
ovat vuonna 2020 joutuneet selviämistaisteluun. Monesti 
muutos aiheuttaa myös pelkoa, sillä aina on mahdollista myös 
epäonnistua. Joskus näin käykin. Todennäköisyydet onnis-
tua ovat kuitenkin huikeasti paremmat, kun muutosmatkalle 
lähdetään itse omasta halusta, uteliaana ja rohkeana sen si-
jaan, että pää haudattaisiin hiekkaan ja toivottaisiin että täh-
det pysyisivät suotuisassa asennossa. 

Tulevaisuuteen varautuvat yritykset ja organisaatiot läh-
tevät rohkeasti muutosmatkalle ja hyödyntävät muutoksen 
tuomat mahdollisuudet. Muutoksessa ei kannata jäädä vain 
kokijaksi, vaan ryhtyä rohkeasti tekijäksi. Sen sijaan että aje-
lehtii virran mukana, voi itse määrittää suunnan.

Katse horisonttiin  
ja kohti muutosmatkaa
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V Lopuksi



Katse tulevaan



Kun maapallon ekologisen kanto-
kyvyn rajat ovat tulossa vastaan, on 
odotettavissa valtavia muutoksia myös 
yritysten ja organisaatioiden toimin-
taympäristössä. Tämä on todellisuus 
myös pandemian jälkeen. Esimerkkinä 
muutoksen mittakaavasta antaa kes-
kimääräinen pohjoismainen ihminen. 
Mikäli ilmaston lämpeneminen todella 
halutaan rajata 1,5 tai edes 2 asteeseen, 
tarkoittaa se, että meidän olisi vähen-
nettävä nykyistä kulutustamme lähes 90 
prosenttia nykyisestä tasosta vuoteen 



2050 mennessä. Suurin osa ihmisten 
arkisesti aiheuttamista päästöistä 
syntyy elämäntavastamme. Mikäli 
käännös puhtaaseen tulevaisuuteen 
halutaan tehdä, tulee se tarkoitta-
maan valtavia muutoksia lähes kaik-
kien tuntemiemme alojen toimintaan. 

On toki myös mahdollista, että 
tarvittavia muutoksia ei ensi vuosi-
kymmenen aikana tapahdu. Tässäkin 
tapauksessa edessä on silti muutos. 
Luonnonolojen huononeminen ja 
maapallon ajautuminen erittäin 
arvaamattomien seurausten tielle on 
paitsi moraalisena valintana täysin 
kestämätön, myös huono strateginen 
valinta. Menestyvää liiketoimintaa 
ei ole olemassa tuhoutuvalla pla-
neetalla. Voi olla, että pandemia 
antaa ihmiskunnalle uutta pontta 
välttää kriisi, jonka vaikutukset 
tässä asiassa tiedämme etukäteen. 

Haluamme haastaa yritykset 
katsomaan laajasti ympärilleen ja 
hahmottamaan erilaisia muutos-
voimia. Yhä useammin muutokset 



tulevat yllättävistä suunnista. Siksi 
yritysten on oltava hereillä, katsottava 
uteliaasti ja rohkeasti ympärilleen ja 
kysyttävä, mitä maailmassa tapahtuu. 

Me Ellun Kanoissa haluamme auttaa 
yrityksiä. Siksi olemme koostaneet 
käsissäsi olevaan raporttiin oman 
näkemyksemme ja tulkintamme tupla-
rytmihäiriöstä ja muutoksen ajureista, 
eli niistä muutosvoimista, joihin juuri 
nyt kannattaa kiinnittää erityistä huo-
miota. Uskomme, että tässä raportissa 
käsitellyt asiat ovat hyödyllisiä kenelle 
tahansa. Erityisen hyödyllisiä ne ovat 
niille, jotka pyrkivät ymmärtämään 
sitä, mitä maailmassa tapahtuu ja 
miten muutosta voidaan ennakoida.



Olemme myös huikeiden mah-
dollisuuksien äärellä, joita emme 
välttämättä osaa vielä edes kuvitella. 
Me Ellun Kanoissa uskomme, että 
etujoukoissa kulkijat ovat niitä, jotka 
uskaltavat kuvitella paremman tule-
vaisuuden. Tulevaisuususko ja toisin 
tekeminen ovat asioita, joiden avulla 
tuplarytmihäiriön aikana voi sekä 
selviytyä, erottua että menestyä. 

Tämän raportin tavoitteena on 
ravistella yrityksiä ja  organisaatiota 
muutokseen ja auttaa ymmärtämään 
meneillään olevaa muutosta. Samalla 
uskomme, että tarttumalla muutokseen 
ja katsomalla eteenpäin on mahdollista 
muuttaa myös maailmaa paremmaksi. 
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