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S K E N A A R I O I D E N H Y Ö D Y N TÄ M I N E N
Prosessin räätälöinti omaan organisaatioon

Toimijan skenaariotyön lähtökohdat
(viitekehys, tavoitteet ja resursointi)

Referenssiskenaariot:
Business Finlandin globaalit
skenaariot

Strategiset analyysit
Toimialan tai alueen nykytila-analyysit

Lisätiedonhankinta
(esim. kysely ja haastattelut)

Fokusoidut skenaariot
Toimijan tilanteeseen ja strategisiin
kysymyksiin räätälöidyt skenaariot

Fokusointi toimijan
tilanteeseen
Keskeiset logiikat ja
muutostekijät

•
•
•

Toimijan:
Perususkomukset
Kohtalon kysymykset
Muutostekijät

Skenaarioiden vaikutukset alueelle:
•
•
•
•
•

Mahdollisuudet ja riskit
Nykystrategian muutostarpeet
Välttämättömät toimenpiteet
Varautumissuunnitelmat
Toimintaympäristön seurannan
kehittäminen ja tehostaminen
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S K E N A A R I O I D E N H Y Ö D Y N TÄ M I N E N
Skenaariot työkaluna

Fokusoituja skenaarioita voidaan hyödyntää yritysten, organisaatioiden ja
alueiden:
nykystrategian kehittämisessä
varautumissuunnitelmien laatimisessa
strategisten vaihtoehtojen kehittämisessä sekä riskien ja mahdollisuuksien
tunnistamisessa
johdon strategisen näkemyksen uudistamisessa
toimintaympäristön seurannan kehittämisessä ja tehostamisessa
koronatilanteen analysoimiseksi

R E F E R E N S S I S K E N A A R I O I D E N H Y Ö D Y N TÄ M I N E N

– VE1

KickKick-off

Valmistelu 1

Valmistelu 2

Yhteenveto

Projektiryhmän
kokous (1)

Projektiryhmän
kokous (1)

Projektiryhmän
kokoukset (2)

Projektiryhmän
kokous (1)

Esim. elokuu 2020

Elo - syyskuu 2020

Syys - lokakuu 2020

Lokakuu 2020

Tiedonhankinta:
Muutostekijät ja
skenaariokuvaukset

Skenaarioiden
kuvaaminen ja
konkretisointi

Projektin
käynnistäminen

Tulokset ja
johtopäätökset
Skenaarioiden
lopputilanteet

Skenaarioiden
vaikutukset toimijan
strategiaan

Työpaja 1

Työpaja 2

Syyskuu 2020

Lokakuu 2020
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R E F E R E N S S I S K E N A A R I O I D E N H Y Ö D Y N TÄ M I N E N

Aika

TYÖRYHMÄ

TYÖRYHMÄ

TYÖPAJA

TYÖRYHMÄ

Esim. elokuu 2020

Elo - syyskuu 2020

Syyskuu 2020

Syys - lokakuu 2020

Projektin
käynnistäminen

Vaihe

• Skenaariotarkastelun
fokus eli
strategisen
kysymyksen
määrittely: Mitä
tarkoitusta varten
skenaariotyötä
tehdään?

Skenaarioiden
tarkentaminen toimijan
tilanteeseen

Skenaarioiden
lopputilanteet
ja niiden vaikutukset

• Skenaariokuvausten
täydentäminen
toimijan tilanteeseen

• Skenaariokuvausten
kommentointi ja
täydentäminen

• Työpajan valmistelut

• Skenaarioiden
luomat
mahdollisuudet, riskit
ja strategiset
vaihtoehdot

Tulokset ja
johtopäätökset

• Skenaariovaikutukset
• Varautumissuunnitelmat
• Välttämättömät
toimenpiteet

• Nykyisen strategian
testaus skenaarioita
vasten

Sisältö

Tapaamiset

– VE2

2 tuntia

½ pv

½ pv

½ pv
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E L I N K E I N O E L Ä M Ä N M U U T O K S E T K O R O N AT I L A N T E E S S A

Hyvinvointivaltion
tulevaisuus

Sosiaaliturvan
uudistaminen

Konkurssit ja
lomautukset
Yritystukien ja
rahoituksen saatavuus

Elinkeinoelämän
rakenteen muutos

Yrittäjien
riskinottohalukkuus

Kriittisten toimialojen
huoltovarmuus
”Digiloikka”

Innovaatiotoiminta ja
rahoitus

Liikkumisen ja logistiikan
muutokset

Työmarkkinoiden
rakennemuutos

Asenteet yrittäjyyttä
ja työelämää kohtaan
Nuorten
suhtautuminen
yrittäjyyteen

Muutos
tuotantoketjuissa ja
tuotantotavoissa

Digitaalisen kontrollin
kasvu Turvallisuus vs.
yksityisyys
EU:n tulevaisuus

2020-2021

2022-2025

2030+
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SKENAARIOTYÖKALUJA KORONAKRIISIIN

KRIISISKENAARIOT

•

Koronaepidemian etenemisen
vaihtoehtoiset skenaariot

•

Kesto ja vaiheet: tartuntojen
määrä ja muut näkökulmat

•

Terveys ja talous: Kriisin syvyys
ja vakavuusaste

•

Skenaarioiden vaikutukset eri
toimialoihin ja toimenpiteet

•

Organisaatiokohtaiset vaikutusanalyysit ja muutostarpeet

•

Aikajänne: 4-18 kuukautta

KRIISISTÄ ULOS
-SKENAARIOT

•

•

Pandemian synnyttämän
monitahoisen kriisin
kehittymisen vaihtoehtoiset
skenaariot
Milloin ja miten tulemme
kriisistä ulos?

•

Uusi ja vanha normaali lyhyellä
aikavälillä

•

Strategian testaaminen
skenaarioita vasten

•

Aikajänne: 2-5 vuotta

KRIISISKENAARIOISTA
KASVUUN

KRIISIN JÄLKEEN
-SKENAARIOT

•

Muutos on myös mahdollisuus

•

Iso kuva pandemian jälkeen

•

Käytetään skenaarioita uusien
kasvuideoiden ja liiketoimintamahdollisuuksien generoinnin
alustana

•

Luova tuho toimintaympäristön
uudistajana: mitkä ilmiöt kiihtyy
pandemian vaikutuksesta?

•

•

Kasvuideoiden kuvaaminen,
konkretisointi ja testaaminen
valittuja kriteereitä vasten

Pysyvät muutokset eli uusi
normaali pitkällä aikavälillä

•

Vanhaan normaaliin palautuvat
tekijät

•

Käyttö vision ja strategian
luomisessa

•

Aikajänne: 10-20 vuotta

•

Tuloksena valitut kasvuideat

•

Aikajänne: 1-10 vuotta
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S K E N A A R I O I D E N T E E M A K O H TA I S E T K U VA U K S E T
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J A K A U T U N E E N M A A I L M A N V A LTA P E L I
Te e m a k o h t a i s e t k u v a u k s e t
BIO JA KIERTOTALOUS
Kiertotalous ja raaka-ainevirrat sekä blokkirajat ohjaavat
tuotannon sijoittumista. Sijoittuminen polarisoituu joko lähelle
raaka-aineita ja kiertotalouskeskittymiä tai asiakkaita ja
logistiikkakeskittymiä. Kiina ohjaa keskusjohtoisesti kiertotalouden
toteutusta. Muualla toteutuminen on regulaatio-ohjautuvaa ja
hitaampaa.
Kiinassa lisätään investointeja kiristyvien päästörajoituksien
seurauksena. Kiina on merkittävä raaka-aineiden omistaja erityisesti
Afrikassa.
Suurkaupunkien ja teollisten kiertotalouskeskittymien symbioosi
johtaa skaalautuviin ja monistuviin jätti-investointeihin. Pienet
yritykset eivät tässä pärjää.
Metsät ja vesistöt nousevat strategisen geopolitiikan keskiöön.
Blokeilla on tarve varmistaa kriittisten luonnonvarojen saatavuus
myös tulevaisuudessa.

ENERGIA JA CLEANTECH
Kiina ja USA kulkevat ilmastopolitiikassa eri suuntiin. Kiina kehittyy
cleantechin, uusiutuvan energian ja älykkäiden energiaverkkojen
ratkaisujen supervallaksi, kun taas USA jää teknologiakehityksessä
jälkeen, karsii ilmastolainsäädäntöään ja pitkittää fossiilienergian
tukemista.
Heikon EU:n ilmastopolitiikka menettää tehoaan ja alueelliset erot
energiantuotantomuodoissa kasvavat.
EU-maiden energiaratkaisut ovat sidoksissa siihen, mihin blokkiin
kukin maa identifioituu. Osa EU-maista kurottaa USA:n suuntaan ja

yhtenäistää ilmasto-ohjausta sekä energiajärjestelmäänsä USA:n
kanssa kauppasuhteet säilyttääkseen. Osa Itä-Euroopan maista
solmii energia-kumppanuuden Kiinan kanssa, saa avokätisiä tukia,
ottaa käyttöön kiinalaista teknologiaa ja liittyy Kiinan supergridiin.
Älykkyys lisääntyy energiaverkoissa, ja energiaverkkoihin liittyvä
vakoilu ja kybersabotaasi voimistuvat blokkien välillä.

TERVEYS JA HYVINVOINTI
Eurooppa putoaa kelkasta terveyden ja terveysteknologian saralla.
Euroopan taantuvassa taloudessa ei ole riittävästi pääomaa tarjolla
lääkekehitykseen ja yrityksiä siirtyy Aasiaan.
Kiinan social credit –järjestelmässä saa pisteitä terveyteen
vaikuttavasta toiminnasta. Kiina pystyy keräämään kansalaisistaan
yksityiskohtaista terveystietoa ja ohjaamaan heidän käytöstään.
Kiinalla on etulyöntiasema tekoälyn ja datan hyödyntämisessä ja
se tekee suuria harppauksia terveysteknologian saralla.
Monissa maissa otetaan käyttöön henkilökohtainen terveys- ja
hyvinvointibudjetti, joka huomioi ravinnon, liikunnan ynnä muut
terveyteen vaikuttavat elintavat. Kansalaiset saavat veroalennuksia
toivotusta käytöksestä ja sairastuessa hoitomaksut ovat
alhaisemmat niillä, jotka ovat todistettavasti noudattaneet
terveellisiä elämäntapoja. Vakuutusyhtiöt keräävät yhä tarkempaa
terveysdataa asiakkaistaan ja hinnoittelevat palvelunsa sen mukaan.
Eriarvoistuminen vahvistuu.

KULUTTAJALIIKETOIMINTA JA MATKAILU
Tuotteita ja palveluita tehdään yhä enemmän Aasialaisten
mieltymysten mukaisiksi sillä siellä on eniten potentiaalista
asiakaskuntaa.

Kiina ja muut Aasian maat jatkavat johtavina matkailumaina. Kiina
hallitsee poliittisin keinoin matkailijoiden kohteiden valintaa, mikä
lisää kohdemaiden paineita miellyttää Kiinaa ja olla puuttumatta
esim. ihmisoikeusrikkomuksiin. Kiina vahvistaa omia
liiketoimintojaan myös matkakohteissa. Kiinaan tulevien
ulkomaalaisten matkailijoiden osalta Kiina hyödyntää
viisumikäytäntöjään datan keräämiseen.
Matkailusta tulee vain harvojen etuoikeutettujen mahdollisuus.
Matkailua ja kuluttamista säännellään erityisesti Aasiassa
valvontateknologian kautta.

DIGITAALISUUS
IPR-oikeudet eivät toimi blokkien yli jolloin yritykset joutuvat
valitsemaan markkinansa ja ekosysteeminsä blokkien mukaan.
Syntyy blokkien sisäisiä standardeja.
Kiina ja Venäjä harjoittavat digitaalista yhteistyötä ja maiden välillä
on avoimet rajapinnat. Venäjä ottaa kiinalaista teknologiaa
käyttöön. Maiden yhteyden tiivistyminen yhdistettynä 5G:n
käyttöönottoon lisää turvallisuusuhkia. Maat tekevät yhteistyötä
myös kyberhyökkäysten ja informaatiovaikuttamisen saralla.
Kiina lanseeraa Renminbi pohjaisen kryptovaluutan, jota aletaan
käyttää Kiinan lisäksi monissa Afrikan maissa. Afrikka
mobiilimaksukäytäntöineen on otollista maaperää kasvulle.
Kiinalainen valvontateknologia yleistyy Afrikan maissa ja osa ItäEuroopan maista ottaa sitä myös käyttöönsä.
Kiinan menestys aiheuttaa paineita vähentää teknologiakehityksen
ja datan käytön sääntelyä lännessä.
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D ATA P E L A S TA A J A O R J U U T TA A
Teemakohtaiset kuvaukset
BIO JA KIERTOTALOUS
Kuluttaja-, asiakas- ja sijoittajapaine lisäävät bio- ja kiertotalouden
kilpailukykyä. Tuotteiden valmistuksesta tulee läpinäkyvämpää.
Alustojen ja datan avulla tiedetään, missä kierrätettävät materiaalit
ovat.
Tieto mahdollistaa esimerkiksi ympäristöhaittojen hinnoittelun
tuotteisiin. Myös hiilinielujen tarkka reaaliaikainen mittaaminen
mahdollistuu, mikä vaikuttaa metsän hyödyntämiseen raakaaineena.
Vain harvalla on varaa syödä aitoa lihaa tai kalaa ja keinotekoisesti
tuotettu ruoka muodostaa valtaosan keskiluokan ruokavaliosta.
Paikallislähtöisyyden suosio nousee ja kaupunkiviljely,
takapihatuotanto ja lähiruoka ovat vallitsevia trendejä.

ENERGIA JA CLEANTECH
Edullinen teknologia mahdollistaa yhä useammalle kuluttajalle
oman energiantuotannon, ja kuluttaja-tuottajien ja perinteisten
energiayhtiöiden väliset ristiriidat kasvavat.
Energiasta tulee identiteettipoliittinen kysymys. Siirrytään
omavaraistalouteen ja perustetaan lähienergiarinkejä ja
energiaosuuskuntia. Palveluita markkinoidaan vahvasti dataan
liittyvällä itsemääräämisoikeudella.
Valtiot menettävät otteen energiainfrasta ja energian runko- ja
jakeluverkkojen kehittäminen jää teollisuuden harteille. Raskas
teollisuus siirtyy halvimman energian ja parhaiten toimivien
verkkojen perässä. Verkkojen suojaus kyberhyökkäyksiltä on
teollisuudelle keskeinen kysymys.
Liikkumisen palvelullistuminen räjähtää kasvuun. Eliitti liikkuu
omilla polkupyörillä ja vähäpäästöisillä kulkuneuvoilla dataverkon
ulkopuolella. Suuret massat taas käyttävät isojen palveluntarjoajien

digipohjaisia liikkumispalveluja. Julkisen hallinnon heikentyessä
logistisen infran ylläpidosta ja kehittämisestä syntyy globaali
ongelma.

TERVEYS JA HYVINVOINTI
Tekoälyn ja robotiikan käyttö terveydenhuollossa kehittyy
harppauksin ja yleistyy. Yksilöt hallinnoivat omaa terveysdataansa
ja voivat itse päättää mitä mitataan ja mihin tietoa käytetään.
Terveysdatasta maksaminen kasvattaa datan määrää, mutta samalla
herää huoli datan laadusta.
Yksilön vastuu korostuu kun teknologia ja mittaaminen on
mahdollista halukkaille (ja varakkaille) muttei pakollista.
Vakuutusyhtiöt tarjoavat etuja terveellisiä elämäntapoja
noudattaville. Terveydenhuolto yksilöllistyy.
Myös ravinnonsaantia ja lääkitystä pystytään optimoimaan
yksilöllisesti ja yleistynyt 3D printtaus haastaa lääkeregulaatiota.
Yksilöllistämiseen perustuvat alustapohjaiset liiketoimintamallit
kasvavat.

KULUTTAJALIIKETOIMINTA JA MATKAILU
Yksilöllistyminen ja personoidut tuotteet yleistyvät ja kuluttajien
valta kasvaa. Dataa käytetään vaihdannan välineenä ja sillä
hankitaan palveluita ja tuotteita. Jakamistalousalustat tekevät
läpimurron kuluttajien arjessa. Uusia ruoantuotannon
teknologioita kehitetään vauhdikkaasti. Dataa käytetään
kokonaisvaltaisesti ruuantuotannon optimointiin ja ruokahävikkiä
onnistutaan vähentämään. Räätälöidyt ja yksilölliset ruokavaliot
yleistyvät.
Kaupasta tulee turha väliporras ruoan ja kuluttajan välissä. Ruoka
saapuu luovutetun datan pohjalta automatisoidusti kotiovelle.

Made to order – toimintamalli nousee esimerkiksi
vaatetuotannossa, mikä vähentää valmiiden tuotteiden
hävittämistä.
Itsenäisesti matkustavien osuus lisääntyy. Virtuaalimatkailun
suosio kasvaa ja korvaa fyysistä matkustamista.
Toimeentulo jakautuu epätasaisesti. Vapaa-aika lisääntyy
globaalisti, mutta ostovoima heikkenee.

DIGITAALISUUS
MyData-liike vahvistuu. Datan arvo tunnistetaan erilaisissa
liiketoimintaympäristöissä, sen vaihtaminen osakemarkkinoiden
logiikalla mahdollistuu ja datapörssi syntyy. Yksilöt päättävät
kenelle ja mihin käyttöön myyvät datansa, jota välittävät
datameklarit. Teknologiakehityksen eettisyyttä ei valvota.
Yksilöllistymisen, pirstaloitumisen ja heimoutumisen seurauksena
syntyy minimarkkinoita, joilla pienetkin toimijat voivat menestyä.
Lohkoketju-teknologioiden merkitys kasvaa ja niitä käytetään
laajasti siellä missä tarvitaan kolmannen osapuolen vahvistusta.
Useissa kaupungeissa otetaan käyttöön edistynyttä
sensoriteknologiaa, mikä mahdollistaa esimerkiksi
infrastruktuurikustannusten jyvittämisen yksilöille.
Käytössä on useita kryptovaluuttoja. Individualistisessa ja
heimoutuneessa kulttuurissa myös valuutta ilmentää omaa
identiteettiä. Yritykset saattavat tarjota palvelujaan vain tietyllä
valuutalla ja näin käytännössä rajata joitain ryhmiä pois
asiakaskunnastaan. Kryptovaluuttoihin siirtyminen lisää
kyberhyökkäysten riskiä myös yksilötasolla.
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U U D E N A J A N D I G I P AT R U U N AT
Te e m a k o h t a i s e t k u v a u k s e t
BIO JA KIERTOTALOUS
Teknologiajätit panostavat uusiutuvaan energiaan sekä bio- ja
kiertotalouteen. Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi ja sen
uusiokäyttö materiaalina yleistyy. Proteiinia aletaan tuottaa ilmasta
edullisen energian avulla erityisesti aurinkoisilla alueilla.

Teollisuuden puhtaiden ratkaisujen kysyntä kasvaa. Yksittäiset
ratkaisut leviävät vauhdilla globaaliin käyttöön suuryritysten
arvoketjujen kautta. Uusien innovaatioiden rahoitus on
suuryritysten kehitysohjelmien varassa.

TERVEYS JA HYVINVOINTI

Raaka-aineiden omistajuus on suuryrityksillä ja valta
suursijoittajilla. Suuryritysten dataa käytetään kiertotalouden
optimointiin.

Suuryritykset laajentavat yhä enemmän terveysbisnekseen. Jätit
kehittävät omia terveyspalveluitaan, ostavat lääke- ja terveysalan
yrityksiä sekä perustavat omia sairaaloita.

Suurella teollisuudella ja pienemmillä toimijoilla ja yhdyskunnilla on
paikallisia raaka-ainekiertoja.

Drone-jakelu mm. lääkkeiden, verinäytteiden ja kudosten
kuljettamisessa yleistyy niin kaupungeissa kuin maaseudulla. Tämä
mahdollistaa esimerkiksi lääkkeiden saatavuuden syrjäseuduilla.

Yrityksillä on voimakas intressi suojella maaperää ja pohjavettä.
Vettä ja maaperää säästävät sekä hiiltä sitovat viljelyratkaisut
valtaavat alaa nopeasti.

ENERGIA JA CLEANTECH
Uusiutuvan energian osuus kasvaa nopeasti vastaamaan
globaalien suuryritysten tarpeita. Perinteiset sähköyhtiöt joutuvat
ahdinkoon, kun suuryritykset laajentavat sähköntuotantoon. Pienet
energiayhtiöt menevät konkurssiin tai tulevat ostetuiksi. Energian
varastoinnin ratkaisut kehittyvät huimaa vauhtia voimakkaan
kysynnän vuoksi.
Yritysvetoinen vapaaehtoinen ympäristösääntely laajenee paineen
kasvaessa kuluttajien ja rahoittajien tahoilta.
Yhteiskunnan infra, kuten energiaverkot, pohjavesivarannot,
veden jakelu ja tiet päätyvät suuryritysten omistukseen.
Perushyödykkeiden, saatavuus yritysten alueiden ulkopuolella
vaikeutuu merkittävästi ja veden hinta nousee.

Julkisen terveydenhuollon ja koulutuksen palveluita siirtyy
suuryrityksille, jotka saavat palveluita tuottaessaan myös
laadukasta dataa. Datan ansiosta jätit pystyvät tekemään
ennennäkemättömän tehokasta ennaltaehkäisevää toimintaa. Tämä
varmistaa myös asiakkaiden ja työntekijöiden toimintakyvyn.
Lääkekehityksen pääomaintensiivisyys suosii isoja yrityksiä. Tämä
näkyy erityisesti geeniterapiassa, joka kehittyy suuryritysten
pääoman turvin huimaa vauhtia.

KULUTTAJALIIKETOIMINTA JA MATKAILU
Kuluttajien vaatimukset kestävyydestä ja yritysvastuusta
lisääntyvät ja näkyvät myös kulutusvalinnoissa. Teknologiayritysten
harjoittama itsesääntely palauttaa kuluttajien luottamuksen. Isot
teknologiayritykset luovat avoimia alustoja ja globaaleja
standardeja.

hallinnoimissa keskittymissä. Teknologiayritykset laajentavat
palveluvalikoimaansa monille aloille ja toimiala- ja sektorirajat
katoavat. Valtaosan palveluista saa samalta toimijalta, mikä
sujuvoittaa monen arkea mutta samalla monopolisoituminen
rajoittaa tarjolla olevia vaihtoehtoja.
Ilmastoystävällisestä kuluttamisesta tulee helppoa ja vaivatonta
kun kuluttaja voi luottaa jättien tarjoamien palveluiden
ilmastoystävällisyyteen.
Tencent vahvistaa asemaansa matkailuliiketoiminnassa Kiinassa ja
kiinalaisten matkakohteissa.

DIGITAALISUUS
Kun kaikki alat digitalisoituvat kaikista aloista tulee
teknologiajättien toimialoja.
Valtaisiksi monialayrityksiksi muuttuneet teknologiajätit tarjoavat
asiakkailleen lähes kaikki heidän tarvitsemansa palvelut. Tämä
johtaa ihmisten jakautumiseen eri jättien jäseniksi.
Jätit jatkavat isojen panostusten tekemistä yksittäisiin kaupunkeihin
ja kaupungit ”erikoistuvat” jättien mukaan. Ihmiset alkavat
identifioitua esimerkiksi googlelaisiksi, amazonilaisiksi tai
alibabalaisiksi.
Teknologiakehitys ja data on jättien hallussa. Pienet yritykset ja
sovellusten tarjoajat ostetaan nopeasti pois markkinoilta.
Ihmisten kiinnostus itsensä mittaamiseen ja analysointiin on
kasvussa ja uusiin teknologioihin suhtaudutaan myönteisesti. Jopa
transhumanistinen itsensä parantelu teknologian avulla on nouseva
trendi.

Kuluttamisen mallit muuttuvat kun kaikki tapahtuu suuryritysten
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K R I I S E I S TÄ S O P I M U S P O H J A I S U U T E E N
Te e m a k o h t a i s e t k u v a u k s e t
BIO JA KIERTOTALOUS
SDG-tavoitteet otetaan laajasti käyttöön yrityksissä kansainvälisen
ohjauksen sekä omistajien, sijoittajien ja kansalaisten paineesta.
Kansainvälisten instituutioiden rooli raaka-aineiden jaossa
korostuu. Ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnonvarojen
teollisen käytön välillä vallitsee ristiriita (Esim. metsien
hävittämiskielto ja sertifioinnit)
Ruokakriisin seurauksena puuvillan tuotanto loppuu, kun resurssit
siirtyvät ruoantuotantoon. Urbaani ruoantuotanto lisääntyy ja
ruokavaliot muuttuvat, kun esimerkiksi lihansyöntiä rajoitetaan
haittaveroilla.
Puhtaasta vedestä tulee strateginen luonnonvara ja
neuvotteluvaltti.
Kovan ympäristö- ja datasääntelyn seurauksena on hidas
päätöksenteko ja taantuva talous. Degrowth-elämäntapa tekee
välttämättömyydestä hyveen.

ENERGIA JA CLEANTECH
Kovan regulaation vuoksi energia- ja ympäristöteknologian kehitys
on hidasta mutta vakaata.
Päästövähennystoimia ja teknologiakehitystä ohjaavat voimistuva
ilmasto- ja ympäristöverotus sekä tiukat ja kunnianhimoiset
poliittiset päästövähennystavoitteet. Sääntely johtaa markkinoiden
tehottomuuteen ja osaoptimointiin, mutta toisaalta luo kysyntää
mm. älykkäälle energiateknologialle, vähähiilisille
teollisuustuotteille, energian varastoinnin ja vähäpäästöisen
liikenteen ratkaisuille sekä synteettisille polttoaineille. Myös
teollisuuden vedenkäytön ratkaisuille syntyy aidot markkinat.

Julkinen innovaatiorahoitus ylläpitää eurooppalaisen teollisuuden
uudistumiskykyä.
Pelkkä teknologian kehitys ei takaa siirtymää kohti vähähiilisempää
yhteiskuntaa, vaan kaikkien toimijoiden on myös sopeuduttava
maltillisempaan energiankulutukseen.
´

TERVEYS JA HYVINVOINTI
Vastuullisuuden korostuminen datataloudessa tuo kilpailuedun
Euroopalle. Tämä houkuttelee osaajia ja investointeja Eurooppaan.
Regulaatio lisää luottamusta terveysdatan luovuttamiseen.
Euroopassa saatavilla oleva data on tämän ansiosta muita alueita
laadukkaampaa. Euroopassa luodaan harmonisoitu datapolitiikka,
joka mahdollistaa turvallisen terveystietojen siirron rajojen yli. EU
perustaa yhteisen datapankin.
EU:n komissio tiukentaa datankäyttöä koskevaa sääntelyä
vakuutusalalla pyrkimyksenään vähentää vastuun vierittämistä
yksilölle ja vakuutusten hintojen karkaamista riskiryhmien
ulottumattomiin.
Useissa maissa julkisen sektorin ja sääntelyn rooli
terveydenhuollossa kasvaa. Vaikuttavuusperusteinen
terveydenhuolto otetaan käyttöön monissa ikääntyvän väestön
maassa.

KULUTTAJALIIKETOIMINTA JA MATKAILU
Regulaatio ohjaa kulutustottumuksia ja kestävä kuluttaminen
valtavirtaistuu. Kriisit ovat saaneet monet hyväksymään elintapojen
ja -tason muutoksen.

Lähipalveluiden ja lähellä tuotettujen hyödykkeiden suosio kasvaa.
Haittaverot (mm. globaali hiilivero) ohjaavat kulutusta pois
ilmastolle haitallisista tuotteista. Eettisyyteen ja tuotantoolosuhteisiin kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota ja
epäeettiseksi koettuja toimijoita boikotoidaan laajasti.
Ekologisuudesta tulee statussymboli ja erityisesti nuoret kuluttajat
alkavat suosia elämyksiä tavaran sijaan.
Pitkään jatkuva talouden nollakasvu tukee lähimatkailutrendiä.
Sääntelyn seurauksena lentoliikenne vähenee ja maata pitkin
matkustaminen yleistyy.

DIGITAALISUUS
Teknologiakehitystä ja datankäyttöä säännellään eettisillä
perusteilla. Tietovuotoskandaalien jälkeen on syntynyt konsensus
sääntelyn tärkeydestä. Yksilöistä kerättävän datan käyttöä
esimerkiksi vakuutuspäätöksissä rajoitetaan.
Teknologiajättejä pilkotaan, mikä avaa mahdollisuuksia
pienemmillekin toimijoille ja mahdollistaa uudenlaisia
innovaatioita. Sääntelyn myötä pelikenttä on tasaisempi, mutta luo
myös hidasteita teknologiakehitykseen.
Poliittisen päätöksenteon läpinäkyvyys kasvaa demokraattisissa
valtiossa kun keksitään uusia digitaalisen demokratian muotoja.
Kiinnostus poliittista päätöksentekoa kohtaan ja äänestysaktiivisuus
nousee demokraattisissa valtioissa.
Myös digitaalisen ekologian merkitys kasvaa, kun kaikkiin
digitalisoituneen maailman palveluihin ei enää riitä resurssit
(digitaalinen hiilijalanjälki).
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