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“Alueiden välinen kilpailu kiihtyy 
maan sisällä muuttavista etenkin 
2030-luvulla, kun 2010-luvun
pienet ikäkohortit tulevat 
muuttoalttiiseen ikään. Kasvava 
syntyvyys tai lisääntyvä
maahanmuutto voivat kuitenkin 
tasapainottaa kehitystä.”
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Miksi tämä kehitys on 
lähes väistämätön?



KAUPUNGISTUMISEN 
TEKIJÄT 2000-2020

× Syntyvyys kaupungeissa

× Teollisuuden ja maatalouden työpaikat taantuvat 

× Tietointensiivinen talous keskittyy isoimpiin 

kaupunkeihin, palvelut tulevat perässä

× Kiinteistöbisnes keskittyy suurimpiin 

kaupunkeihin

× Lainojen tiukentuneet ehdot pudottavat 

vakuusarvoja huonoilla sijainneilla

× Kahden koulutetun aikuisen perheiden osuuden 

kasvu

× Maahanmuuton keskittyminen suurimpiin 

kaupunkeihin



× Ilmastopolitiikka nostaa liikkumisen hintaa

× Digitaaliset palvelut keskittyvät vain tiiviisti 

asutetuille alueille (sinne missä on dataa)

× Keikkatyötalous suosii asumista hyvällä 

sijainnilla 

× Julkisten palvelujen verkko harvenee, julkisen 

sektorin työpaikat keskittyvät kaupunkeihin.

× Agglomeraation uudet eksternaliteetit 

(asumisen korkea hinta, ruuhkautuminen)?

KAUPUNGISTUMISEN 
UUDET TEKIJÄT 2020-



...mutta lopulta kotimainen 
väestökehitys on vain yksi asia 

muiden joukossa. Moni 
muukin asia muuttuu, emme 
tarkkaan tiedä mikä muutos 

näyttää tulevaisuudessa isolta 
ja pieneltä.



VAIKUTTAVAA 
MEGATRENDIÄ5 YKSILÖt, 

VALTA JA VERKOSTOT

DEMOGRAFISET 
MUUTOKSET

NIUKAT LUONNONVARAT 
& ILMASTONMUUTOS

DIGITALISAATIO

GLOBAALI
TALOUS



Yksilöt, valta ja 
verkostot

1. Kansallisen 
identiteetin 
fragmentoituminen

 2. Digitaalisen ajan 
teemalliset yhteisöt 
kasvattavat 
merkitystään

3. Ihmiset luottavat 
vertaisiin

Digitalisaatio Globaali talousNiukat 
luonnonvarat ja 
ilmastonmuutos

Demografiset 
muutokset

1. Globaali data-talous

2. Kansainvälisten 
alustayritysten 
laajentuva rooli

3. Koneoppiminen 
muuttaa työnjakoa ja 
orgnisoitumista

4. Hyperkytkeytynyt 
yhteisunta: IoT/Smart 
City

1. Marginaali- 
kustannusten 
tippuminen 

2. Arvontuotannon 
keskittyminen 
globaaleihin 
keskuksiin

3. Kehittyneiden 
maiden hidas 
talouskasvu

4. Kaupungistumisen 
korostuminen 
kasvun tekijänä

1. Ylisukupolvisen 
oikeudenmukaisuuden 
näkökulma korostuu

2. Ilmastopakolaisuus – 
vähintään 200 
miljoonaa vuoteen 
2050 mennessä

4. Valtioiden ja 
kaupunkien 
hiilineutraalius-
tavoitteet

5. Finanssimarkkinoi-
den hiilikupla

1. Väestönkasvu 
jatkuu mutta vain 
muutamalla 
alueella.

2. Suuret, aktiiviset 
vanhusikäluokat 

3. Suurimpien 
kaupunkiseutujen 
kasvu



Digitaalinen maailma 
murtaa hierarkiat, koska 
on luonteeltaan verkko, 

ei komentoketju.
 

Siksi sitä on vaikea ohjata 
ja kontrolloida valtiollisella 

politiikalla. Tästä lähtee 
myös politiikan kriisi.

HIERARKIA

VERKKO





Perinteiset instituutiot heikentyvät.
Sosiaaliset kontekstit 
moninaistuvat.
Tarve omaksua uutta ja soveltaa 
kasvaa, rutiineilla ja säännöillä 
pärjää yhä harvemmin.
Ihmisten valmiuksissa kohdata 
uutta suuria eroja.



Murros teollisesta ajasta 
kohti seuraavaa erää



BACK TO GREAT VS TEKNO-OPTIMISMI



Mihin katosi toivo?







GIN LANE



Lähes kaikki 
yhteiskuntaamme 

muokkaavat instituutiot 
syntyivät reaktiona teolliseen 

vallankumoukseen



●SOSIAALITURVA
●HYVINVOINTIVALTIO
●YLEINEN OPPIVELVOLLISUUS
●KAUPUNKISUUNNITTELU
●AMMATTILIITOT
●NYKYMUOTOINEN DEMOKRATIA



KASVU – TYÖ – DEMOKRATIA – 
HYVINVOINTI      







”Kriisi muodostuu siitä tosiasiasta, 
että vanha on kuolemassa mutta 
uusi ei ole vielä syntynyt. Tämä 
interregnum ilmenee erilaisina 
morbideina oireina”

Antonio Gramsci (1930)
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Pystymmekö nopeuttamaan 
transformaatiota nyt?



Epävarmuus 
Megatrendit, 
Heikot signaalit, 
Skenaariot

Suunnittelu
Ennusteet
Simulaatiot

Visiot
Normatiivisuus,
Backcasting,
Transition management

1970 1980 1990 2000 2010 2020
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Yhteiskunnalliset jännitteet,
murros

Visio 
jälkiteollisen, post-fossiilisen 

ajan hyvinvoinnista 

fdfa

ja toivosta



Toivoa on.
Toivo on ihmisten kyvyssä 

tehdä asioita yhdessä.
Se on helpompaa kuin 

koskaan.
Mutta lisäksi tarvitaan halua 

oppia uutta, yhdessä.
Oppimiseen liittyy aina myös 
jonkun vanhan hylkääminen.


