SUOMI GLOBAALISSA KILPAILUSSA
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Tuloksia

TYÖPAJAN TULOKSIA: SUOMI GLOBAALISSA KILPAILUSSA – EHDOTUKSIA
TUTKIMUKSEN PAINOPISTEIKSI
Luonnonresurssit

Inhimilliset resurssit

Kilpailukyky ja menestyminen
globaalissa kilpailussa

Vesi
Vedenkierto, valumavesistöt,
vesi kiertotaloudessa
Vesiresurssien ylläpito

Osaaminen, koulutus ja
sosiaalinen pääoma
Murrokset
osaamispääomassa,
osaamisen myytit

Raaka-aineiden
jalostusasteen nostaminen

Ruoka
Uudet ratkaisut (kasviproteiini,
hyönteiset)
Virkistys, marjastus ym.

Ikääntyvä väestö ja
väestönmuutos; muuttuva
väestö resurssina

Mukautumiskyky resurssien
käytössä – miten irti
polkuriippuvuudesta

Suomen ainutlaatuinen
kallioperä ja harvinaiset
mineraalit

Tasa-arvo
Turvallisuus ja
yhteiskuntarauha
Suomen maine, brändi ja
identiteetti

Paikallistaloudet ja niiden
merkitys
Maakuntien mahdollisuudet ja
realiteetit

Julkiset palvelut resurssina
Hyvinvointi
Vapaa-ajan ja työn suhde nyt
ja tulevaisuudessa

Resurssien ohjauksen ja
omistukset muutokset
Globaalin
luonnonvarapolitiikan
muutokset

Kasvun rajat, niukkuuden
taloustiede
Muuttuvien
tuotantorakenteiden ja mallien
osaamistarpeet
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Luonto
(virkistys,
marjastus,
keräily,
biodiversiteetti,
luonnontilainen
Metsä & sen
monenlaiset
käyttöperinteet

Koulutettu
väestö, paljon
korkeasti
koulutettuja

Venäjä
osaaminen –
sekä tiedeyritys- &
kansalaisyhteis
kunta
kentällä
Maatalouden
reservejä, jotka
voidaan ottaa
käyttöön

Hyvä & osaava
maine ,
luotettavuus
(edellyttäen,
että Suomi
ylipäänsä
tunnetaan)

Huippututkimus
-Ilmastotutkimus
-- lääketiede

2016

Toimivat infrat
(IT, tiestö,
logistiikka,
hallinto…)
kautta maan

VESI &
vesiresursseja
ylläpitävät
järjestelmät
- Vesi on myös
tärkeää
sekundaarinen
resurssi -> antaa
pohjan oman
resurssitalouden
kehitykseen

- Kemianteollisuus
vetää
- Peliteollisuudessa
mahdollisuuksia
tehokkaalla
soveltamisella

Innovaatiokyky,
teknologiaedelläkävijyys

Ennakoiva ja vahva
tutkimus- ja
koulutuspolitiikka
INNOVAATIOIDEN ja
yllättävien muutoksien
vastaamisen pohjaksi

Ketterä,
reagoiva,
resilientti
päätöksenteko
(hallinto,
yritykset…)

Tasa-arvo ja
yhteisöjen
vakaus
turvallisuuden
takeena

Ekologinen
rakennemuutos ->
fyysisiä rakenteita pitää
korjata&uudistaa

Ruokaturvallisu
us

Elinikäisen
oppimisen
kulttuuri

Paljon
teknologista
osaamista,
mutta hajallaan,
ei osata tuoda
yhteen ja
myydä

Maahan
tulevien
ottaminen &
integroiminen
(taustalla
vähenevä
väestö)

Trendi: ihmisten
globaali liike

2026
Tietotarpeet ja tutkimusaiheet

-Monitieteisen tulevaisuuden tutkimuksen merkitys koko muulle tiedeyhteisölle:
-Tarvitaan tietoa siitä, millaiseen maailmaan teknologiaa kehitetään (mitä
tarpeita, mitä riskejä jne.)
-- Miten Suomi voi lisätä mukautumiskykyä resurssien käytössä? (vs. vahvat
polkuriippuvuudet)
-Monitieteisyyden valmiuksien lisääminen tieteellisessä koulutuksessa

2036
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Vesi
Vedenkierto ~
Cleantech
Maankäyttö

Suomen
kallioperä
ainutlaatuinen

Kaivannaisteollisuuden
tuotteet+teknologia

Suomi autioituu
- Onko
voimavara?

Mitä ihminen
haluaa tehdä
vapaa-ajallaan?

Luonto turismille
hyväksi
Luo ihmisille
hyvinvointia

Metsä/puu/
puusta
saatavat
tuotteet

-Maaperä
-- harvinaiset
mineraalit
Osaaminen
Koulutus
Sosiaalinen
pääoma & sen
muutos
Sosiaalinen
pääoma
Suomi on vielä
toistaiseksi
etnisesti varsin
yhtenäinen
yhteiskunta, jossa
ihmiset luottavat
toisiinsa eikä ole
suuria etnisiä
ristiriitoja
- Tilanne tosin
muuttumassa
vauhdilla

Suuret
muuttoliikkeet
uhka sosiaaliselle
pääomalle

2016
Perustutkimus >
soveltavatutkim
us ->
Päätöksenteon
tuki

Hyvä ympäristö
olla, asua, yrittää
Toiminnan sijainti
voi olla missä
vaan, mutta
asuminen
Suomessa

Neuvokkuus/
pragmatistmi
(laskussa)

-Tärkeimmät resurssit
niissä?

Ikääntyvän
väestön pääoma
Seniorit resurssina

Ympäristöongelm
at
-> ympäristön
puhtaus, luonto
hyvän elämän
lähteinä ”aito
luontokokemus”.

Koulutus
Paketoiminen
vientituotteeksi
Aika
-Tulevaisuudessa
enemmän ”vapaaaikaa”?
-- Uusien
ratkaisujen
kehittäminen

Tavaroiden
kuluttamisesta
palvelujen
kuluttamiseen ->
vienti

Osaaminen.
Kaivannaisteollisu
uden tuottamien
raaka-aineiden
jalostuksen
kasvattaminen

Luonnonvarat
Vesi – veden
kierto
Maa-ainekset –
kallioperä
Biotuotanto(metsä
t)
Meri – kalat - levät

Uudet taloudet
-Kiertotalous
-Jakamistalous

-Jotain mitä voi
myydä paljon ,
pieni voitto, mutta
määrä iso

Suomi elämisen
kampuksena
Toiminnot
globaaleja/virtuaal
isia kansainvälisiä

Resurssit
-Osaaminen
-Kierrätys ->
-muuttuu->
kiertotalous
-(tällä hetkellä
vain käsite)

Kasvu & kasvun rajat
Kasvun uudelleen
määrittely

Jotain mitä voi
myydä kalliilla
-Osaaminen
/raaka-aine – hyvä
kate

Maanlaajuinen
infra ja palvelut
vähenee

Resurssien ohjaus
& omistus
Jalostusasteen
nostaminen

Lisääntyvä vapaaaika:
elämyksellisyys
kokemuksellisuus

Niukkuuden
maailmassa:
julkiset palvelut
resurssina

2026

2036

Tietotarpeet ja tutkimusaiheet
Tietojen
visualisointi

Harvinaisten maametallien
talteen ottamisen teknologiat
ja logistiikka
- ekotehokkuus

Teknologia:
miten energia
tuotetaan/
siirretään/kulute
taan/
varastoidaan

Onko
maaseudun
tyhjentyminen
toivottava
tilanne?

Valumavesistö
ravinteiden
talteenotto

Mitä ihminen haluaisi/voisi
tehdä lisääntyvällä ajalla?

Suomen houkuttelevuus
Alueiden houkuttelevuus
Paikallisuus
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- Vaikutusarviot
poliittiseen
päätöksentekoon

Miten voidaan
kasvattaa
puuttuvia
resursseja?
Startup
yritysten
kasvattaminen
- Miten?

Tärkeimmät
resurssit ovat
murroksessa

Aineeton kasvu
& lisääntyvä (?)
aika
Tarvitaan
laajempi
näkökulma

Minkä
tavoitteen
näkökulmasta
riittävät
resurssit?

Omistajuus yhä
tärkeämpää

-Ilmasto
-Vesi
-Tila
-Osaamisen
myytti
globaalisti
-Inhimillinen
hyvinvointi

Yhteiskuntarauha

Kaupankäynti
-Digi
-Nopeat reaktiot
-Markkinointi

- Vesi + muut
kriittiset raakaaineet
-Vakaa
yhteiskunta
- metsä/luonto
-Koulutus- ja
tutkimuspohja
(nuoriso)

2016

2026
Tietotarpeet ja tutkimusaiheet

Olemassaolevan
kv-tutkimustiedon
tutkiminen (ei
tehdä samaa
uudelleen)

Helicopter view
– laaja-alaista
näkemystä

Alustatalous

Ideoiden
runsaus
- Variaatiot

Resilienssi
Paikalliset tasot

2036
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Neutraalisuus
- Historia

Lähienergia

Resurssien
omistajuus

Jakamistalouden
haasteet

Luottamus
Osaamisen arvot
-Yhteisöllisyys
-Paikalliset
resurssit
-arvomuodostus

Lisäarvotalous
Luonnonvarat
-Metsät
-Kaivannaiset
Osaaminen
-Hiljaisuus
-Tila
-Puhdas ilma
-Ilma
-Vesi

Paikallistalous

Aidosti
uudistunut,
mahdollistava
hallinto

SUOMEN
BRÄNDI
IDENTITEETTI
-Suomi
-Alue
-Arvot
-Elämäntavat
-Uusi
suomalaisuus

RUOKA
-Hyönteiset
-Uudet ratkaisut
-Vesiviljely
-Ilmasto ei
haittaa viljelyä

Osaamisen
tunnistaminen
ja
hyödyntäminen

Teknologia
infrastruktuuri
-Korkeateknolo
gia osaaminen
-Peliteollisuus!
-´ei pelkästään
viihde vaan
sovelluksien
hyödyntäminen
esim. ,
yhteiskunnan
mallintamiseen

Uutta
työvoimaa
maahanmuutos
ta

2016

Vesi (ja ravinteet)
-Hyvinvoinnin
edistäminen
-Globaalin
vesiturvallisuuden
edelläkävijä
-Rooli
kiertotaloudessa

Energiatehokkaat
ratkaisut

Kiertotalousyhteiskunta

Talousmetsää

Lähi/luomuruokaa
Puupohjaiset
tekstiilit

Elinvoimaisia
”paikallistalouksia”
heimoja

Uudet
biopolttoaineet

2026

2036

Tietotarpeet ja tutkimusaiheet
Veden rooli
kiertotaloudessa,
turvallisuudessa,
hyvinvoinnissa

Luonnonmukaisten
ratkaisujen (nature
based solutions)
mahdollisuudet ja rooli
kaupunkiympäristössä
, kiertotaloudessa,
ympäristöuhkien
torjunnassa
(resilienssi)

Kiertotalous
Suomessa
Mahdollisuudet

Kansalaisdemokratian
tutkimus
-Suuret muutokset
kuten maakuntahallinto
-Suora demokratia
-Sähköiset sovellukset

Uusi ruoka
-hyönteiset,
-Kasviproteiinit
-Riskit,
sairaudet yms.
--> tuotteistus

UUSI
OMISTAJUUS
- luonnonvarat

Energiajärjestel
mät ja
kuluttajarajapin
nat
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Digitaalinen
infra

Puhdas
ympäristö

Metsät

Hyvinvointiyhtei
skunta

Litium
Julkinen sektori

Maahanmuuttaj
at

Uusiutuvat
luonnonvarat

vesi

Vesi
- Sininen
biotalous

Maapinta-ala
Koulutettu
väestö

Luonto

Koulutusjärjeste
lmä

Digi-natiivit
Ekosysteemipal
velut

terveydenhuolto

Kaupungit &
kaupungistuminen

mineraalit
Startup
henkisyys
nosteessa

Osaaminen

Luottamus

2016

Räätälöity
valmistaminen
Ilmastonmuutos
ja sen
vaikutukset
Kiertotalous

2026
Biotalouden
uudet tuotteet
ja palvelut
Tuotantoproses
sien
ympäristövaikut
usten hallinta

Tietotarpeet ja tutkimusaiheet

Muuttuvien
tuotantorakenteiden ja
mallien osaamistarpeet

2036
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Lapissa erityisesti:
- puhdas luonto
- puhdas ilma
- puhdas vesi,
pohjavesivarannot
- erilaiset
mineraalit
- rakentamattomia
alueita paljon
- maailman
mittakaavassa
suuret
puuvarannot,
laadukas puu

- vakaa ja
turvallinen
yhteiskunta

2016

-Lappi maailman
suurin
luomukeruualue
-laadukkaat
oppimisympärist
öt

Lappi
pohjoisin
kehittynyt
yhteiskunta
arktisella
alueella

tasavertaiset
mahdollisuudet
kouluttautua,
koulutuksen taso
on korkeaa ja
koulutusmahdollisu
udet kaikille
avoimet,
peruskoulu kaikille
turvattu

Mineraalit
jalostetaan
mahdollisimm
an pitkälle
Suomessa.

Puhdas vesi,
pilaantumaton
pohjavesi

Puhdas ilma
ja luonto
tärkeä
hyvinvoinnin
lähde

Arktiset
olosuhteet,
testausmahd
ollisuudet
ääriolosuhteis
sa

Puun
resurssitehok
as käyttö,
hyödynnetää
n puu
kokonaisuude
ssaan.
Arktiset/
pohjoiset
logistiset reitit

Maahanmuut
on
seurauksena
monimuotoise
mpi väestö

2026
Tietotarpeet ja tutkimusaiheet

Materiaalitehokkuus
eri tyyppisiin
materiaaleihin liittyen.

Luonnontuottei
den / -raakaaineiden
laajempi
hyödyntäminen
kestävällä
tavalla,
uusiutumiskyvy
n takaaminen

Puhtaan
Veden tarve
tulee
lisääntymään
globaalisti ja
kilpailu
vedestä
lisääntyy

Miten
luonnonvaroja
voidaan
hyödyntää
eettisesti siten,
että niitä jää
myös
jälkipolville

Suomi
hyödyntää
entistä
enemmän
ulkomaista
yksityistä
pääomaa
yritystoiminna
n luomiseen
Luonnonvaroj
a ei käytetä
tuhlailevasti.
Jalostetaan
kaikki raakaaineet
mahdollisimm
an pitkälle.

2026

2036
Yksityisen
pääomarahoituksen
saamisen
mahdollisuudet
(tutkimusta, joka
palvelee käytäntöä
ja on hyödyllistä ja
konkreettista)
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Yhteistyö:
tarve, halu, kyky

Infrastruktuuri:
vielä hyvässä
kunnossa, mutta
rapistumassa
Yhteiskunta
perustuu
välittämiseen ja
jokaisen oikeuksiin
ja osallisuuteen
Luonto
- metsät -> monikäyttö
- vesistö, puhdas vesi
- esim. litium
- elintarvikkeet 
turvallisuus

MAINE
Vielä hyvä kv.
Yhteistyössä,
luotettava, osaava,
toivottavasti myös
jatkossa

IKÄÄNTYMINEN
1) Ikäosaaminen
2) Seniorien osaamisen
ja aktiivisuuden
hyödyntäminen

RUOKA
• Jo tällä hetkellä
niukkuus
(kuivuus jne.),
tulevaisuudessa
merkitys kasvaa
globaalisti
• Pakolaisuus jne.

ENERGIA
• Kysynnän ja tarjonnan muutokset
yllättäneet
• Sähkö ei välttämättä tule
olemaan niukkuustuote: uudet
tuotantotavat ja uusia resursseja:
KESÄAJAN AURINKO, PUU,
HYBRIDIJÄRJESTELMÄT
• Resurssiperusteisesta ajattelusta
siirtyminen markkina- ja
kuluttajalähtöiseen ajatteluun
• Fossiilisesta energiasta eroon 
pienikin muutos Kiinassa tuo
Suomeen isoja mahdollisuuksia

Miksi Suomi ei vedä investointeja?
Pysähtyneisyys ja leikkauksia, kallis
maa. Esim. Norja vielä kalliimpi,
mutta vetää investointeja.

- Osaaminen ja
työvoiman
saatavuus
 liikkuvuus ja
digitalisaatio

Tutkimus
liiketoimintamalleista,
myös Suomelle
haitallisista, vrt. Kemin
biojalostamo  onko
järkevä
kansantaloudellisesti?

Investointien kokonaisvaltainen
tarkastelu: talouden lisäksi
huomioon ympäristö, työllisyys
Biotalouden
työllisyysvaikutukse
t

OSAAMINEN 
kaupallistaminen, alueen
osaamisen hyödyntäminen
Osaamisen
yhdistäminen
resursseihin
Osaamisen
hyödyntäminen
muutoksien tekemisessä
ja innovaatioissa

TURVALLISUUS +
YHTESKUNNALLINE
N JÄRJESTYS
 merkitys kasvussa
ja resursseiksi
yrityksille

Pelastus ei tule muualta vaan
meidän täyty itse pelastaa itsemme
 kyky pärjätä

2016

KOULUTUS ja
koulutusjärjestelm
ä

Asioiden
pitäminen
yksinkertaisina
 kuinka
jatkossa?

TERVEYS

Puhdas ilma,
vesi, ympäristö
 ei ilman
ihmisiä ja
osaamista,
muuten
resurssiperiferia

Yhteiset arvot ja
päämäärät 
toimiva pitkän
aikavälin visio

Jokaisen ihmisen
vastuullisuus

2026
Tietotarpeet ja tutkimusaiheet
Vertaileva kv-tutkimus:
mitä tapahtuu
luonnonvarojen
omistuksen ym. suhteen
Suomessa ja maailmalla?

Tarve intressivapaalle
tutkimukselle?

2036
Ollaanko niin hyviä
kuin uskotaan?
 tekniikka,
osaaminen, myynti

Globaali luonnonvarapolitiikka
1) vaikuttaa luonnonvarojen
käyttöön
2) luonnonvarat politiikan teon
välineenä

Nuoria, joita
voidaan
kouluttaa +
huoltosuhteen
parantaminen

Epävarmuus
kysynnän vaihtelu
 suhdanteista
riippumattomuus
laadukkailla
tuotteilla
Yhteinen
kehittämisen visio
osaamiseen, jotta
pysytään edes
mukana kehityksessä

Hyvä
skenaariotyö
Suomen ja
maakuntien
mahdollisuuksista
ja realiteeteista
Hyvinvointi ja
osallisuus

