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Kun mikään ei ole varmaa, 

on kaikki mahdolilsta
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Terveyspalvelujärjestelmän tulevaisuus

• Kaikki lähtee asiakkaasta

• Terveystiedot tehokkaampaan käyttöön 

• Työn uusjako

• Osaamisen ennakointi > haaste koulutukselle

• Reagointikyky

• Muutoksen johtaminen
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Suomen itsenäisyyden 

juhlarahasto Sitra

• https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/#m

egatrendit-2017

• https://media.sitra.fi/2016/01/10093022/20

17-07-05-Sitra-megatrendikortit-web-

FIN.pdf

https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/#megatrendit-2017
https://media.sitra.fi/2016/01/10093022/2017-07-05-Sitra-megatrendikortit-web-FIN.pdf


• https://media.sitra.fi/2016/01/10093022/2017-07-05-

Sitra-megatrendikortit-web-FIN.pdf
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https://media.sitra.fi/2016/01/10093022/2017-07-05-Sitra-megatrendikortit-web-FIN.pdf


MEGATRENDIT

• Teknologian kehitys / digitalisoituminen

• Polarisoituminen

• Ikääntyminen

• Kansainvälisyys

• Ekologisuus / kestävä kehitys

• Villi kortti
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Teknologian kehitys / digitalisoituminen

• Verkon joukkovoima – haaste ja mahdollisuus

• Paikallisuus vahvistuu – uusien teknologioiden myötä

• Luovuus synnyttää työtä ja hyvinvointia: yhä useampi 

työpaikka syntyy luovalle alalle, jota koneet eivät voi 

korvata

• Superälykkyys on jo ovella: keinoäly, ihmisen älykkyyden 

instrumentointi tai globaaliin teknologian 

mahdollistamaan joukkoäly

• Teknologian ymmärtämisestä tulee kansalaistaito
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Polarisoituminen

• Uudenlaiset perhe- ja asumismuodot: Sateenkaariperheiden, 

ystävien perustamien perheiden tai esimerkiksi ylisukupolvisten 

asumismuotojen yleisyys kasvaa

• Teknologinen jakautuminen

• Eriarvoisuus on polttava kysymys yhä useammassa yhteiskunnassa

• Tulevaisuuden vauraudenjako on poliittinen kysymys

• Työn ja toimeentulon arvoitus: On mahdollista, että 

• vain harvoilla on työtä ja vielä harvemmat hyötyvät sen tuloksista tai 

• teknologia ja digitalisoituminen synnyttävätkin mittavasti uutta 

palkkatyötä, jota on runsaasti tarjolla.
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Ikääntyminen

• Terveys on valtava trendi ja bisnes

• Elinikäinen oppiminen muuttuu hyveestä 

välttämättömyydeksi

• Nopea analytiikka: tuotteet, jotka integroituna 

kannettaviin laitteisiin kertovat omistajalleen hänen 

terveydentilastaan, ympäröivän ilman laadusta, 

hedelmän tuoreusasteesta…

• Riittävä on tarpeeksi: hyvä elämä arvona korostuu
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Kansainvälisyys

• Mustat joutsenet – globaalin toimintaympäristön 

arvaamattomuus

• Globaalikansalaisuus

• Globaali päätöksenteko ja lähidemokratia kaipaavat 

vahvistusta: globaali keskinäisriippuvainen maailma 

tarvitsee vastapainokseen hyvin toteutuvaa 

lähidemokratiaa.
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Ekologisuus / kestävä kehitys

• Ymmärrys maapallon kantokyvystä kasvaa

• Sosiaalisen pääoman korostuminen: osallistuminen 

ryhmien toimintaan, vapaaehtoistyö, verkostot, niistä 

saatu tuki, luottamus ja osallistuminen 

kansalaistoimintaan.

• Fiksut tavarat ja palvelut yleistyvät: käyttämisen 

vaivattomuus ja käyttäjän näkökulma korostuvat.

• Kiertotalouden merkitys kasvaa: Kiertotalous ei ole vain 

kierrätystä, vaan myös talouden uusia toimintamalleja
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VILLI KORTTI
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• https://www.youtube.com/watch?t

ime_continue=546&v=OMbxeUu

qPQU
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Tulevaisuuspyörä -työskentely
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Tavoitteena tunnistaa työelämän kehittämistarpeita 

ja kehittämistyöhön tarvittavaa osaamista

Pienryhmissä rakennetaan 2 tulevaisuuspyörää

1. Tulevaisuuden hyvä työelämä 

2. Tulevaisuudessa tarvittava osaaminen 

3. Keinot, joilla tarvittava osaaminen hankitaan

4. Seuraava askel omalla työpaikallani



Tulevaisuuspyörätyöskentely

Pienryhmissä

1. Tulevaisuuden hyvä työelämä 2030

2. Tulevaisuudessa tarvittava osaaminen hyvän työelämän 

saavuttamiseksi 

3. Keinot, joilla tarvittava osaaminen hankitaan

4. Tulevaisuuspyörien 3 keskeisintä asiaa

5. Kukin miettii oman reseptinsä hyvän työelämän saavuttamiseksi

”Mikä on omalla työpaikallani ensimmäinen tekoni 

tulevaisuuden hyvän työelämän rakentamiseksi?”

- keskustelu

- esitellään koko ryhmälle
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