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Johdanto 
Jo viidennen kerran tässä laajuudessaan järjestetty Kymenlaakson tulevaisuusverstas 
kokosi 27.4.2022 ennakoinnista ja tulevaisuustyöskentelystä kiinnostuneita yhteen. 
Kyseessä oli hybriditapahtuma, jossa osallistujia oli sekä Teams- yhteyden välityksellä että 
paikan päällä Xamkin Kouvolan kampuksella FUEL-tilassa. 

Tavoitteena oli kannustaa osallistujia näkemään viime aikoina meitä kohdanneita 
muutosilmiöitä kokonaisvaltaisesti, keskustelemaan niistä yhdessä sekä ymmärtämään 
näiden muutosten mukanaan tuomia mahdollisuuksia katsomalla kauemmas tulevaisuuteen. 
Ajatuksia koostettiin yksilö- ja ryhmätöiden avulla. 

Tulevaisuusverstaan työskentelyä vauhdittivat inspiroivat puheenvuorot. 
Tulevaisuusmuotoilija Minna Koskelo avasi tilaisuuden puhumalla ennakoinnin ja 
tulevaisuusajattelun merkityksestä päätöksenteolle. Ympäristöasiantuntija Timo Martikainen 
huomioi puheenvuorossaan tulevaisuuden tekemisen kestävän kehityksen periaatteet 
huomioiden. Energiavarastoinnin professori Pertti Kauranen nosti esille energiamurroksen 
mukanaan tuomat mahdollisuudet ja Kymenlaakson roolin tässä kehityksessä. 
Ennakointiasiantuntija Yrjö Myllylä puolestaan esitteli Kymenlaaksossa tehtävän 
toimialankartoituksen vaikuttavuutta ja merkitystä osaamisen ennakoinnissa.  

Tulevaisuusverstaan toivotaan jättäneen jälkensä kunkin osallistujan omaan ajatteluun, 
mutta tuloksia hyödynnetään myös laajemmin. Tilaisuudessa syntyneitä tahtotilalauseita on 
jo jatkotyöstetty Osaamisen aika -prosessissa. Muutosilmiöt tulkintoineen jatkavat 
elämäänsä ennakointi.kymenlaakso.fi –sivustolla kaikkien hyödynnettävinä, mutta myös 
toimivat syötteenä Kymenlaakson skenaarioita päivitettäessä. 

Tulevaisuusverstaassa kerättiin muutosilmiöitä Padlet-alustalle (kuva 1). Alustaa oli 
valmisteltu ennakolta osallistujille lähetetyn kyselyn tulosten, Osaamisen aika -työryhmän 
tuotosten sekä yleisten uutislähteiden perusteella.  

Muutosteemoista merkittävimmiksi koettiin digitalisaatio ja etäily, turvallisuus, alueen 
houkuttelevuus, liikenne ja logistiikka, ympäristö sekä energia. Muita keskustelua 
herättäneitä muutosteemoja olivat maailmantilanne, kansainvälistyminen, yhteiskunnallinen 
muutos sekä arvot, koulutus, liikunta ja urheilu, ravinto sekä talous. Näitä teemoja on avattu 
tarkemmin raportin loppuosassa.  

Muutosilmiöiden tarkastelun jälkeen tulevaisuusverstaassa muodostettiin osaamisen ja 
elinvoiman tahtotilalauseita (9 kpl) ryhmissä työskennellen. Näistä koostettiin kolme 
kokonaisuutta tahtolausekokonaisuutta, joissa toistuivat etätyön, energian ja 
hyvinvointipalvelujen teemat. Tahtolauseet toimivat edelleen syötteenä maakunnalliselle 
Osaamisen aika –prosessille.  

 

 
Kuva 1. Tulevaisuusverstaan työskentely tapahtui pääosin Padlet-alustalla.  
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Muutosilmiöiden tarkastelua systeemisesti 
Tulevaisuusverstaan työskentelyosuuksissa muutosteemojen yhteyteen esiin nostetut 
kommentit sitoivat useampia teemoja yhteen muodostaen toisistaan riippuvaisten ilmiöiden 
verkoston. Tulevaisuuksien riittävässä ymmärtämisessä yksittäisten muutosten tarkastelu ei 
riitä. Yksittäisistä muutoksista on siirryttävä systeemiseen tarkasteluun.  

Systeeminen tarkastelu auttaa havaitsemaan, miten muutokset linkittyvät toisiinsa ja miten 
ne yhdessä vahvistavat erilaisia muutoksia. Kuvassa 2 esitetään tulevaisuusverstaassa 
nousseita ilmiöitä ja niiden välisiä yhteyksiä. 

 

 
Kuva 2. Muutosilmiöiden tarkastelu toisiinsa liittyvinä systeemeinä.  

 

Tärkeimmät ratkaistavat haasteemme 
Tulevaisuusverstaassa esiin nostettujen havaintojen kautta on kyseisen systeemisen 
tarkastelun avulla tunnistettavissa seitsemän erityistä haastetta, jotka alueellamme tulemme 
kohtaamaan. Jokainen niistä liittyy useampaan tunnistettuun muutosilmiöön.  

Miten varmistetaan kaikille osallisuuden kokemus? 
Etätöiden myötä liikkumisen tarve vähenee etätöiden ja etäopintojen lisääntyessä. Kotiin on 
helppo jäädä, etenkin, kun samaan aikaan kehittyvät erilaiset etäpalvelut. Mitä toimia 
vaaditaan, jotta saamme varmistettua kaikille osallisuuden kokemuksen ja vältämme huono-
osaisuuden keskittymistä?  
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Miten varmistamme, että pysymme teknologian kehityksen 
vauhdissa? 
Viime vuodet ovat tuottaneet uskomattoman digiloikan. Samaan aikaan kyberturvallisuus tuo 
eteen uusia haasteita. Kehityksen vauhti on huima. Miten varmistamme, että Kymenlaakso 
pysyy teknologian kehityksen vauhdissa, mielellään jopa eturintamassa? 

Miten vastataan kasvavaan ennakointitarpeeseen?  
Yllättävät muutokset ovat leimanneet 2020-lukua. Ennakoinnista on tullut erittäin vaikeaa, 
mutta samalla monet tekijät vaikuttavat siihen, että ennakoinnista tulee entistäkin 
tärkeämpää. Vihreä siirtymä tulee näkymään elinkeinoelämän lisääntyvinä säädöksinä, 
kuluttajien arvojen muuttuminen vaikuttaa kulutustottumuksiin ja yritysten kokema 
osaajapula pakottaa katsomaan osaajatilannetta lähiaikoja pidemmälle. Miten saamme 
vastattua alueella kasvavaan ennakointitarpeeseen ja vietyä ennakoinnin käytäntöjä ja 
tuotettavaa tietoa aiempaa vahvemmin alueen toimijoiden käyttöön?  

Miten yhdistämme sujuvasti kansainvälisen ja kotimaisen  
osaamisen? 
Alueen demografisten muutosten takia osaajapula tullee syventymään ja ulkomaisen 
työvoiman tarve kasvaa. Samaan aikaan odotetaan uusia pakolaisvirtoja syntyvän sodan ja 
ilmastonmuutoksen seurauksena. Paikallisissa yrityksissä koetaan kuitenkin melko vahvasti, 
että työntekijöiden tulisi osata suomen kieltä hyvin, eivätkä edes ulkomaalaistaustaiset 
opiskelijat löydä helposti harjoittelupaikkoja. Miten saamme yhdistettyä kansainvälisen ja 
kotimaisen osaamisen sujuvasti alueemme työpaikoilla?  

Tarve profiloitua uudella tavalla (alue, oppilaitokset ja yritykset) 
Etätyön lisääntymisen myötä vahvistunut paikkariippumattomuus ja etäpalveluiden 
lisääntyminen johtavat siihen, että kilpailu asukkaista, työntekijöistä ja opiskelijoista voi 
muuttua globaaliksi. Enää ei välttämättä ole väliä sillä, onko työ- tai opiskelupaikka lähellä 
asuinpaikkaa. Kilpailukentän laajentumisen takia alueella, oppilaitoksilla ja yrityksillä nousee 
vahvemmin esiin tarve profiloitumiseen. Miten varmistamme alueemme ja sen 
organisaatioiden houkuttelevuuden laajentuneessa kilpailukentässä?  

Miten pysymme mukana vihreän siirtymän vahvistamisessa? 
Kun ilmastonmuutos, lajikato ja muut ympäristöhaasteet yhdistyvät ruoan ja energian 
omavaraisuustarpeen nousuun, on ymmärrettävissä, että vihreä siirtymä ja siihen liittyvät 
muutokset tulevat nopeutumaan. Jo nyt on havaittavissa muutosta myös 
kuluttajakäyttäytymisessä: ympäristöystävällisyys vaikuttaa valintoihin. Mitä pitäisi tehdä, 
jotta alueemme toimijat pysyvät mukana vihreän siirtymän vahvistamisessa?  

Energiaoma-varaisuuden ja kestävien energiamuotojen tarve kasvaa 
Ilmastonmuutoksen ja Venäjän toimin myötä fossiilisista polttoaineista pyritään eroon. Muun 
muassa nämä muutokset ovat johtaneet myös energian hinnannousuun. 
Energiaomavaraisuus nousee tärkeäksi, mutta myös kestävien energiamuotojen tarve 
kasvaa. Auttaako alueellemme tuleva akkuteollisuus hyödyntämään tilannetta, vai mitä 
näiden tarpeiden kasvu voisi tarkoittaa Kymenlaakson osalta?  
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Muutosteemat johtavat moninaisiin osaamistarpeisiin 
Johtamisen muutokset ja muutosten ennakointitarve nousivat tulevaisuusverstaassa 
vahvasti esiin. Samoin ympäristö, hyvinvointi ja kansainvälisyyteen liittyvät asiat toistuivat 
monessa muutosilmiössä. Osaamistarpeet ovat tarkasteltavissa kuvassa 3.  

 

 
Kuva 3. Muutosteemoista johdettuja osaamistarpeita.  

 

Muutosilmiöistä kohti tahtotilaa 
Muutosilmiöiden tarkastelun jälkeen palattiin työskentelyssä nykytilanteeseen ja ryhmät 
muodostivat yhdeksän omaa tahtolausettaan. Näissä toistuivat kolme teemaa, joista 
tulevaisuusverstaan tahtolauseet koottiin; etätyö, energia ja hyvinvointi. Tahtolauseita 
työstettiin eteenpäin erikseen myös Kymenlaakson osaamisen aika -prosessiin (kuva 4). 
Koko Osaamisen aika -prosessin tulosraportti sekä prosessikuvaus on luettavissa 
ennakointi.kymenlaakso.fi -sivustolla.  

Kymenlaaksosta muotoutuu etätyönteon paratiisi 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että etätyönteon kulttuuri huomioidaan laajasti sekä 
teollisuudessa että koulutuksessa.  

Monipaikkainen asuminen ja sujuvat yhteydet mahdollistavat maakunnassa asuville työnteon 
muualla sekä vastaavasti houkuttelevat uusia asukkaita ja yrityksiä mm. edullisen 
maaseutuasumisen pariin Kymenlaaksoon. Myös nuorten mahdollisuus valita 
asuinpaikkansa laajenee etäopiskelun myötä. 

Työmatkaliikenteen väheneminen lisää vapaa-aikaa sekä vähentää hiilipäästöjen 
muodostumista.  

https://ennakointi.kymenlaakso.fi/kymenlaakson-osaamisen-aika
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Kymenlaaksossa ollaan energia-alan edelläkävijöitä. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhteistyötä tehdään yli maakuntarajojen uusien 
energiamuotojen käyttöönotossa sekä tutkimuksessa.  

Maakunnassa ymmärretään LNG:n ja biokaasun mahdollisuudet sekä varaudutaan 
biokomponentin mukaan tulemiseen maakaasuun ja biokompolla vahvistetun kaasun 
myyntiin (regulaatio). 

Alueella toteutetaan kokeiluja, joista poimitaan jatkoon sopivia toimenpiteitä. 
Yhteistyötahoiksi sovitaan LUT, XAMK, toisen asteen oppilaitoksia. 

Kymenlaakso on hyvinvoivien ihmisten maakunta.  
Käytännössä tämä tarkoittaa, että palvelulupaukset ovat läpinäkyviä ja annetuista 
lupauksista pidetään kiinni.  

Palveluja tarjotaan kaiken ikäisille ja palvelupolut joustavat eri elämätilanteiden mukaan ja 
ihmislähtöinen kehittäminen ylittää teknologian asettamat haasteet ja rajoitukset.  

Kymenlaakso on houkutteleva paikka asua ja tehdä työtä. Luovuus ja läsnäolo työelämässä 
mahdollistaa monipaikkaisuuden ja alueen houkuttavuuden kasvun. 

 

 
Kuva 4. Kymenlaakson osaamisen aika -prosessiin muodostettu tilannekuva.  
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Tunnistettuja muutosilmiöitä 
Tulevaisuusverstaan työskentelyssä käsiteltiin monenlaisia ilmiöitä ja muutoksia. 
Osallistujien kommenteista koottiin 19 tunnistettua muutosilmiötä. Näitä ilmiöitä tarkastellaan 
seuraavien otsikoiden alla.  

Digiturvallisuuden muotojen ymmärtäminen vaatii 
osaamista 
Digitalisaation eteneminen avaa uudenlaisia mahdollisuuksia ja voi helpottaa  
sekä asioiden hoitamista että työntekoa esimerkiksi paikkariippumattomuuden myötä. Osalle 
asukkaista digitalisaatio kuitenkin tuo haasteita. Palveluiden digitalisoituessa onkin tärkeää 
huomioida, että kaikilla on mahdollisuus saavuttaa palvelut ja taitoa niiden käyttämiseen. 

Valeuutisten ja kyberpropagandan määrä on kasvusuunnassa. Myös sosiaalisessa 
mediassa on paljon vaikuttajia, joista osa on tehty suoraan kybervaikuttamisen välineeksi. 
Esimerkiksi tekoälyn avulla luotuja profiilikuvia tai jopa videoita on vaikea enää erottaa 
aidoista. Sosiaalisen median agitaattorien vaikutukset julkiseen keskusteluun ja mielipiteisiin 
on nähtävissä. Tällaisen toiminnan tunnistamisessa on selvä oppimisen tarve.  

Digitalisaation alati etenevän kehityksen myötä myös jatkuvan oppimisen merkitys kasvaa. 
Uudet digitaaliset toiminnallisuudet ovat usein omaksuttavissa luontevimmin työn ohessa ja 
käytännössä kokeillen. 

Paikkariippumattomuus muuttaa asuin- ja työpaikan 
suhdetta 
Hybridimalli työntekoon on tullut jäädäkseen. Paikkariippumattomuuden ja 
monipaikkaisuuden nähdään avaavan Kymenlaaksolle monenlaisia mahdollisuuksia. 
Voisimme luoda alueesta etätyöntekijöille houkuttelevan paikan, joka mahdollistaa läsnäolon 
ja luovuuden arkeen. Paikkariippumattoman työn yleistyminen tulee vaikuttamaan 
kiinteistömarkkinoihin suuntaan tai toiseen. Osaammeko viestiä, millaista arkea alueemme 
tarjoaisi ja miten se eroaa muista alueista?  

Yrityksille paikkariippumaton työ tuo entistä paremmat mahdollisuudet työvoiman 
saatavuuteen alueen ulkopuolelta. 10 vuoden säteellä uusien etätyömallien uskotaan 
mahdollistavan jopa tuotannon etätyöt. Alueen teollisuudella voisi olla mahdollisuus toimia 
tämän kaltaisissa kokeiluissa edelläkävijänä. Entä mitä mahdollisuuksia tarjoaisivat erilaiset 
alustatalousmallit? Alue voisi ylipäätään olla pioneeri uusien etätyötuotantomallien 
käyttöönotossa. Työvoiman houkuttelu ja osaamisen pitäminen ja lisääminen alueella on 
tärkeää.  

Etätyön myötä kiinnostus etäopiskeluun on kasvanut kaiken ikäisillä ja oppilaitosten tuleekin 
panostaa laadukkaaseen opetukseen, jotta pärjäävät valtakunnallisessa ja 
kansainvälisessäkin kilpailussa. Alueen oppilaitoksilla mahdollisuudet saada opiskelijoita 
ympäri Suomen – tai maailman – ovat kasvaneet. Profiloituminen, verkostoituminen sekä 
oppilaitoksen ydinosaamisen kiteyttäminen ja siihen panostaminen korostuvat. Nuorilla tarve 
muuttaa alueelta muualle opiskelemaan vähenee, kun koulutuksen voi toteuttaa verkon 
välityksellä. Mutta houkuttelevatko Kymenlaakso ja sen tarjoamat mahdollisuudet muutoin 
riittävästi jäämään? 

Hyvää arkea etsimässä 
Kun asuinpaikka ei ole enää yhtä riippuvainen työpaikan sijainnista, korostuvat 
asuinpaikkavalinnassa muut tekijät. Muuttoliikkeessä on jo nähty kääntymistä 
pääkaupunkiseudulta maakuntiin. Vetovoimaisuuden varmistaminen auttaa ikääntyvän 
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maakunnan elinvoimaan esimerkiksi huoltosuhdetta parantaen. Suomen itärajan 
houkuttavuus maassamuuton kannalta on kuitenkin tällä hetkellä kysymysmerkki.  

Julkinen kaupunkitila, palvelutarjonta sekä yhteydet viher- ja virkistysalueisiin 
ovat vahvuuksia, joilla kaupunkielämä tarjoaa hyvää arkea. Kaupunkiympäristö voisi toimia 
myös hyvänä kokeiluympäristönä uudentyyppisille asumisen muodoille.  

Maaseutumaisten alueiden merkityksen kasvu voi olla tulevaisuutta. Maaseutuasumisessa 
yhteisöllisyyden kokeminen ja lähipalveluiden turvaaminen ovat keskeisiä 
vetovoimatekijöitä. Maaseudun vahvistuminen on myös huoltovarmuuden kannalta tärkeää. 
Parhaimmillaan maataloustuottajien ja -yrittäjien osaaminen sekä uusien menetelmien 
käyttöönotto tuovat elinvoimaa koko maakunnalle.  

Asuinpaikkavalinnoissa hyvinvoinnin vahvistuminen, luovuus ja tuloksellisuus, 
kulttuuriperinnön ja omien juurien arvostus voivat olla nousevia teemoja. Tehokkaan 
työskentelyn kannalta tietoliikenneyhteyksien vahvistaminen, sähkölinjojen maavedot, 
digitalisaation ja palveluiden kehittäminen korostuvat.  

Ilmiö voi oikein hyödynnettynä johtaa Kymenlaakson kukoistukseen! 

Matkailu tienristeyksessä 
Pandemia ja Ukrainan sota ovat muuttaneet matkailun rutiineja. Rajojen sulkeminen  
turisteilta ja ulkomaille matkustamisen välttäminen toivat omat muutoksensa. Nyt itään 
suuntautuvan ja idästä tulevan liikenteen loppuminen vaikuttaa Kymenlaaksossa ja 
Kaakkois-Suomessa dramaattisesti monella tavalla. Pohdintaa itärajan läheisyyden 
vaikutuksista matkailuun tehdään laajemmin. Tilanne ei tule palamaan ennalleen 
ehkä vuosiin. Toisaalta Nato-tilanteellakin voi olla vaikutusta asiaan. Esimerkiksi 
amerikkalaisten turistien kerrotaan matkustavan erityisesti Nato-maihin. 

Ihmisten tarve kokea elämyksiä ja matkailla ei edes pandemian aikana kuitenkaan hävinnyt. 
Ulkomaisten matkailijoiden sijaan suomalaiset paikkasivat tyhjentyneitä matkailukohteita 
kotimaassa. Kotimaan matkailun suosio on lisääntynyt, mutta rajoitusten poistuessa 
ulkomaanmatkat ovat taas lisääntymässä. Keitä Kymenlaakson tulisi jatkossa houkutella? 
Ulkomaisia matkailijoita, suomalaisia, vai molempia?  

Matkailuun vaikuttaa vahvasti myös ekologisten arvojen nouseminen. Lentämisen päästöistä 
puhutaan yhä enemmän. Ovatko ekologiset arvot ja etätyömallit ehtineet vahvistua 
pandemian aikana niin, että lentämistä pyritään jatkossa välttämään, vai voittaako halu 
kaukomatkoihin ja lähitapaamisiin arvojen mittelöissä? Nousevatko juna- ja laivayhteydet 
uuteen arvoon, jos lentomatkustamista vältetään? Entä mikä tulee olemaan 
matkustamisetäisyys jatkossa?  

Turvallisuustilanteen muutos muuttaa arvojärjestyksiä 
Sota Euroopassa on nostanut turvallisuusajattelun pintaan. Kansalaisia on kehotettu 
pitämään yllä 72 tunnin kotivaraa. Varautumisajattelu koskee kotitalouksien lisäksi myös 
yhteiskuntaa ja yrityksiä. Osaltaan Covid-19 -pandemia opetti, miten tärkeää on ylläpitää 
varautumisvarastoja myös silloin, kun niiden tarve ei ole akuutti. Erilaisten skenaarioiden 
sekä niiden seurannan ja päivittämisen tarve korostuu.  

Maanpuolustustahdon nousu on myös selkeästi nähtävissä. Suomen ja suomalaisuuden 
arvostus on noussut myös globaaleiden (nuorten) silmissä. Perinteisten arvojen nousu 
pintaan voi nostaa arvojärjestyksessä ylöspäin myös perhekeskeisyyttä. Vanhojen 
tavaroiden käyttökelpoisuutta tarkastellaan uusin silmin. Kädentaitojen ylläpitäminen, 
korjausrakentamisen osaaminen ja kulttuuriperintöosaaminen voivat nousta esiin 
vahvemmin. Muuttuneessa tilanteessa käytetään aiempaa aikaa omien arvojen ja 
elämäntapojen pohdiskeluun: mikä on minulle oikeasti tärkeää?   
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Kymenlaakson geopoliittinen asema on muuttunut Ukrainan kriisin ja Nato-keskustelun 
myötä. Kymenlaaksolla varuskuntamaakuntana tilanne nostaa esiin niin uhkia kuin 
mahdollisuuksiakin. Tuleeko alueestamme Suomen Nato-keskittymä? 

Pandemioiden uskotaan tulevan pysymään, muotoaan muuttaen. Koronan tapaiset 
zoonoosit ovat uhka myös tulevaisuudessa. Terveysturvallisuus pysyy tärkeänä 
maailmanlaajuisena aiheena. 

Ympäristön tila kasvattaa painetta ennakoida muutoksia 
Vihreät arvot korostuvat ja talousjärjestelmä muuttuu. Toimintatapojen muutosta vauhdittavat 
aiempaa vahvemmin kuluttajat, mutta myös lakien, säädösten ja verotuksen muutoksia kohti 
vihreää siirtymää tullaan näkemään. Käytännössä ympäristöstä huolehtiminen on vaatimus 
sille, että tulevaisuudessakin pystymme elämään maapallolla laadukasta elämää.  

Inhimillisen kasvun kautta on syntynyt ymmärrys ihmisen riippuvuudesta luonnosta ja toisista 
ihmisistä. Huoli seuraavien sukupolvien mahdollisuuksista elää osana elinvoimaista luontoa, 
tuo mukanaan vastuuta ja toisaalta myös vapauksia toimia. Ydinkompetenssina tässä 
kokonaisuudessa ovat systeeminen ajattelu ja siitä johdettu ekososiaalinen sivistys. 

Ilmaston lämpenemisen lisäksi on huomioitava myös muita alueelle tärkeitä näkökulmia, 
kuten luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja merten saastuminen. Muun muassa 
raaka-aineiden louhinnan ja tehotuotannon ympäristövaikutuksia on ymmärrettävä 
paremmin, rakentamisessa ja kaupunkisuunnittelussa tullaan vaatimaan yhä enemmän 
osaamista esim. tulvariskeihin tai hellekausiin varautumiseen, ja ylipäätään elinkaariajattelu 
nousee entistä vahvemmin tietoisuuteemme. Sivuvirtoja hyödynnetään, materiaalit kiertävät 
ja ennen kaikkea kuluttaminen vähenee. Tarvitsemme osaamista tutkia ja muuttaa nykyisiä 
toimintamalleja sekä avointa asennetta kokonaan uusien mahdollisuuksien löytämiseksi.  

Muutosten keskellä ennakointiosaaminen yrityksissä ja yhteiskunnassa on tärkeää. 

Fossiilisista polttoaineista kohti uusia energialähteitä 
Tarve ympäristötoimille ja vihreälle siirtymälle on ollut jo pitkään tiedossa, mutta Venäjän 
hyökkäys  
Ukrainaan sekä sen myötä asetetut pakotteet ovat nopeuttaneet ja korostaneet tarvetta 
energiaomavaraisuuteen ja fossiilisista polttoaineista luopumiseen. Yleistyessään uusien 
energialähteiden hinnat voivat laskea, mutta toisaalta yhtäaikainen globaalitarve voi 
hankaloittaa saatavuutta, ja sen myötä luoda painetta hintojen nousulle. 

Maakaasu on ollut alueellamme melko yleisesti käytössä alueen läpi kulkevan kaasuputken 
ansiosta mm. tuotantotilojen lämmitysmuotona. Maakaasun nopean hinnannousun ja 
tuontimaa Venäjän arvaamattomuuden takia maakaasun käyttöä pyritään nyt vähentämään. 
Osin maakaasu korvautuu biokaasulla, jonka tuotanto tullee lisääntymään. Tilanne nostaa 
huomattavasti myös Haminan LNG terminaalin painoarvoa. 

Energiajärjestelmää muokkaavat älykkäät ratkaisut, joissa tuotanto-, varastointi- sekä tieto- 
ja viestintäteknologian kehitystä käytetään hyväksi. Kymenlaaksossa panostuksia on tehty 
erityisesti akkuteollisuuden suuntaan. Osaamista tarvitaan itse energiajärjestelmien osalta, 
mutta kyberturvallisuuden ja sen osaamisen merkitystä ei myöskään tule unohtaa tässä 
kontekstissa. Keskusteluun nousevat myös ympäristövaikutukset, esim. akkuteollisuudessa. 

Ydinvoimapohjaisten, modulaaristen pienten kaukolämpöreaktorien yleistyminen nähdään 
ratkaisuna suurien voimaloiden ongelmiin. Ne voisivat tulevaisuudessa olla myös 
potentiaalinen ratkaisu liikenteen energiahaasteisiin, kun kuljetusvälineen tarvitsema 
polttoaine mahtuisi kahvikuppiin ja tuottaisi energian ilman säilömistä. Tekniset ratkaisut 
tähän olisivat jo olemassa. 
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Ihmisten ja tavaroiden liikkuminen murroksessa 
Kymenlaakson asema Suomen vahvimpana vientimaakuntana tarkoittaa, että myös vientiin 
liittyvät muutokset tuntuvat alueella muita alueita vahvemmin. Meri- ja kuivasatamien 
liikenne on kokenut muutoksia Venäjälle asetettujen pakotteiden myötä. Kaikki tämä voi 
näkyä liikenteen vähenemisenä, mutta toisaalta avata myös uusia mahdollisuuksia, jos 
esimerkiksi satamakaupunki Pietaria halutaan välttää.  

Raideliikennettä halutaan alueella vahvistaa. Toivotuissa uusissa ratalinjauksissa kyse ei ole 
vain tavaroiden ja ihmisten liikkumisen nopeudesta vaan mm. työssäkäyntialueen 
laajenemisesta Etelä-Suomesta Kymenlaaksoon. Raideyhteydet itään ovat tällä hetkellä 
tulevaisuuden suhteen avoin kysymys, mutta myös Euroopan suunta kiinnostaa. 
Toteutuisiko jossain vaiheessa Suomesta tunneli Tallinnaan tai silta länsirannikolta Ruotsiin? 
Millaisia uusia mahdollisuuksia ne tarjoaisivat?  

Entä millaisia mahdollisuuksia voisi tarjota ilmailualan kehittyminen? Dronet ja 
miehittämättömät lennokit, aurinkoenergialla kulkevat lentokoneet ja muu ekologinen ilmailu 
kehittyvät koko ajan. Ukrainan sota on nostanut miehittämättömät laitteet tiedustelun ja 
taistelun välineinä näkyviksi.  

Suomen katukuvassa ovat ensimmäiset ruokakassirobotit aloittaneet liikehdintänsä. Niiden 
aiheuttamaa robottiruuhkaa tai eksymisiä on seurattu suhteellisen positiivisella 
mielenkiinnolla. Itsenäisesti tai kauko-ohjattuna kulkevista välineistä alkaa hiljalleen tulla osa 
normaalia arkeamme.  

Liikenteen ja logistiikan kehitys synnyttää mahdollisuuksia maakunnan syrjäisempien, 
hinnaltaan edullisten alueiden hyödyntämisestä varastointiin. Varastotilaa kaupataan 
yrityksille hyvien kulkuyhteyksien päästä. Kaupungit ihmisille, periferia varastoille – tältäkö 
tulevaisuuden maakuntakaava näyttää? 

Sosiaalisesti hyväksyttävä ravinto? 
Erityisesti nuoremmat sukupolvet tekevät aiempaa vahvemmin ravintoon liittyviä valintoja 
eettisyyden perustella. Kasvis-, lähi- ja luomuruoka korostuvat valinnoissa ja vertaistukea 
valinnoille haetaan sekä saadaan esimerkiksi sosiaalisen median ryhmissä. Ekologisesti 
kestävän ravinnon kasvattaminen itse voidaan kokea jopa statussymbolina. Parveke- ja 
kaupunkiviljely, vuokrapalstat, yhteiset kasvatuslaatikot ovat paitsi ruoan tuotantoa myös osa 
yhteisöllistä kokemusta. Viljelyä tehdään taloyhtiöissä, yrityksissä, oppilaitoksissa, julkisessa 
kaupunkitilassa, osakunnissa yms. 

Vastakkainasettelu luomun, perinteisen viljelyn ja esimerkiksi GMO-muuntelun välillä jatkuu 
ja herättänee varmasti tulevaisuudessa entistä enemmän mielipiteitä. Luomuruoan 
tuottamisen ajatellaan vievän enemmän maapinta-alaa ja sadot voivat olla herkempiä 
vahingoille. Onko tähän varaa, jos ilmaston lämpenemisen myötä yhä suurempi osa 
maapallon pinta-alasta ei sovi viljeltäväksi? GMO saattaisi vähentää esimerkiksi 
kastelutarvetta ja saada kasveista resistantimpia myös muita haittoja vastaan. Toisaalta 
geeniteknisesti muunneltujen organismien vaikutuksia ympäristölle ei täysin tunneta, eivätkä 
luomun ja perinteisen viljelyn sato-odotukset näyttäisi poikkeavan toisistaan merkittävästi 
pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Ehkä vastaus kamppailuun saattaisikin löytyä jostain ihan 
muualta? 

Uudet viljelymentelmät ja -kasvit sekä ylipäätään kasvispainotteisuus tarvitsevat uudenlaista 
osaamista sekä alkutuotantoon että jalostukseen innovaatio-osaamista ja kaupallistamista 
unohtamatta. Kananmuna ilman kanaa, lihankasvatus laboratioriossa, ruuan tulostus... 
Vaihtoehtoja perinteiselle mallille on jo kokeiltu ja tullaan edelleen kehittämään eteenpäin 
kustakin kokeilusta uutta oppien: haasteet kasviproteiinien tuottamisessa (case nyhtökaura), 
toisaalta kasvipohjaisten tuotteiden suosion nousu (case Kaslink). 
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Liikkeen voimalla kohti parempaa maailmaa 
Pandemia-aika vei suomalaiset metsiin, lähiliikunta-alueille, hiihtoladuille, pururadoille,  
ulkokuntosaleille sekä vauhditti pyöräilybuumia. Urheiluvälineistä frisbeegolfkiekoilla, 
hiihtomonoilla ja kahvakuulilla oli menekkiä. Sähköavusteisten pyörien myynti on ottanut 
myös huimia loikkia eteenpäin. Tämä ilmiö yhdistyy vahvasti myös matkailuun. Liikunnalliset 
elämykset kiinnostavat.  

Pyöräilyn suosio on lisääntynyt paikasta toiseen liikkumisen tapana (työmatkat, 
kaupunkipyörät yms.), urheilumuotona, matkailumuotona ja jopa elämäntapana. 
Kaupungeissa pyörällä liikkuminen voi olla nopeampaa ja kätevämpää, kuin autolla, jolloin 
pyörien käyttö jopa kuljetusvälineenä on lisääntymään päin. Ruoka- ja postikuljetuksissa 
pyörä on jo arkipäiväinen kuljetusväline, mutta sähköavusteisuuden myötä raskaampienkin 
kuormien kuljettaminen pyöräillen lisääntynee, etenkin tähän tarkoitukseen kehitettyjen 
minikonttien ja peräkärryjen avulla.  

Huippu-urheilu on pyrkinyt pysymään irti politiikasta, mutta Ukrainan sodan myötä moni 
urheilija on ottanut kantaa aiheeseen ja pyrkinyt levittämään tietoja sodasta omille 
seuraajilleen. Aiemmin laaja yleisö näki ja kuuli urheilijoita lähinnä tv-kameroiden kautta, nyt 
heistä monella on laaja seuraajakunta omilla sosiaalisen median ja striimauskanavillaan. 
Erityisesti Olympiaurheiluun on liittynyt viime aikoina eettistä keskustelua muutenkin. 
Olympialaiset Kiinassa herättivät kannanottoja, ja urheilualaan liittyvä häirintä on noussut 
keskusteluun Suomessakin. Myös huippu-urheilun ympäristövaikutuksia on alettu 
huomioimaan. Suurkilpailuihin liittyy rakennushankkeita, jotka saattavat kilpailun jälkeen 
jäädä vaille käyttöä. Esim. talviurheilijoiden Protect our Winters -liike kannustaa urheilijoita 
mm. kestävään matkailuun sekä pitämään huolta talviurheilukohteista.  

Digitaalisuudella lisää hyvin- vai pahoinvointia? 
Älylaitteiden ja hyvinvoinnin mittareiden käyttäminen on lisääntynyt viimeisen kymmenen 
vuoden aikana rajusti. Kiinnostus hyvinvointia ja mm. unta kohtaan on johtanut omien 
mittaustulosten seuraamiseen. Mittareilla kerätyn datan avulla pyritään optimoimaan omaa 
hyvinvointia ja suorituskykyä.  

Kerättyä dataa voitaisiin hyödyntää myös terveydenhuollossa. Omaehtoisesti kerätyn tiedon 
käyttö ei kuitenkaan vielä ole yleistynyt merkittävästi terveydenhuollon ammattilaisilla. Tieto, 
jota ei ole kerätty kontrolloiduissa olosuhteissa, voi pahimmillaan johtaa vääriin 
johtopäätöksiin. Laitteissa ja niiden tarkkuudessakin on toki eroja. Pystyisivätkö digitaaliset 
itseseurantalaitteet kuitenkin ennaltaehkäisemään sairauksia ilmoittamalla käyttäjälleen 
etukäteen lähestyvästä kakkostyypin diabeteksestä tai muusta sairaudesta? Covid-19-
pandemian aikana tutkimusta on ainakin tehty suomalaisen Ouran käyttäjien keskuudessa 
siitä, voiko Ouran avulla saada tietoa sairastumisesta jo etukäteen.  

Olemmeko muuttumassa metsästäjä-keräilijäihmisistä digi-ihmisiksi? Vaikka digitaalisuus 
avaakin uusia mahdollisuuksia kehojemme ymmärtämiseen, ei liikkumisen perimmäistä 
merkityksellisyyttä ihmiselle voi unohtaa. Liike, ravinto ja lepo ovat perushyvinvoinnin 
kulmakivet. Digitaalisuuden lisääntyminen eri elämänalueille tulee osalla johtamaan 
hyvinvoinnin näkökulmasta huonoon passivoitumiseen, osalla se taas auttaa esimerkiksi 
mittareiden avulla parantamaan hyvinvoinnin kulmakivien tasapainoa elämässä.  

Hyvinvointidatan keräämiseen eri alustoille liittyy myös uhkakuvia. USA:ssa pohditaan tällä 
hetkellä, uskaltaako mm. kuukautiskiertoa enää seurata sovellusten avulla. Ilmaisten 
sovelluksista taustalla toimivien yritysten liiketoimintamallit perustuvat yleensä joko 
mainostuloihin tai kerätyn datan myymiseen. Oma data voi päätyä ei-toivottuihin käsiin myös 
tietomurtojen kautta. Alueilla, joissa abortti on laitonta, dataa voisi hyödyntää paikkatietoon 
yhdistettynä näyttämään toteen, mikäli henkilön epäillään käyneen alueen ulkopuolella 
tekemässä abortin. 
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Riittääkö hyvinvointia kaikille? 
Väestömme Kymenlaaksossa vanhenee vauhdilla. Uusia ikäluokkia syntyy koko ajan entisiä 
vähemmän. Työikäisten määrä vähenee samalla, kun elinikä pidentyy ja vanhenevan 
väestön myötä sairastavuus  
lisääntyy. Pandemian aiheuttaneen eristäytymisen seurauksia sekä pandemian hoidosta 
johtuneita suoria kuluja joudumme todennäköisesti maksamaan vielä pitkään. Saako 
yhteiskuntamme pidettyä kaikista huolen? Millaisia valintoja täytyy tehdä, jos resurssit eivät 
riitä? Poliittisessa päätöksenteossa arvot tulevat korostumaan.  

Terveydenhuolto on tällä hetkellä jakautunut julkiseen, yksityiseen, työterveyteen ja 
opiskelijaterveydenhuoltoon. Sillä on merkitystä, kuka maksaa palvelusta ja minkä verran. 
Hyvinvointialueuudistukselle on annettu suuria odotuksia, mutta pystytäänkö niihin 
vastaamaan riittävästi? Saammeko tarjottua riittäviä palveluita kaikille? 

Palveluiden uudistumisen tarve on ilmeinen. Etäpalvelut, naapuriapu ja vapaa-ehtoisapu 
voivat auttaa perusterveydenhuollon rinnalla, mutta eivät ratkaise koko ongelmaa. 
Digiosaaminen kasvaa, mutta niin kasvaa eriytymisvaarakin, jos laitteisiin ei ole pääsyä tai 
taloudellisia resursseja tai jos niitä ei osata käyttää. Tuleeko etähoitajista ja -lääkäreistä oma 
digitaalisiin palveluihin erikoistunut ammattialansa, joka pystyy tarjoamaan hoivan lisäksi 
myös digitukea? Sähköisten palveluiden lisäksi tarvitaan yksilöllisempää palvelua ja 
sosiaalisia kohtaamisia. Kenties 10 vuoden päästä on tarjolla enemmän ja kohdennettuja 
palveluja, jotka lähtevät nuorten ja työikäisten tai ylipäätään yksilön tarpeista. 

Osallistava tulevaisuus 
Kuten aiemmalla sivulla todettiin, alueen ikärakenteella on vaikutusta poliittisen 
päätöksenteon kohteena oleviin asioihin. Jotta alueella pystyttäisiin tekemään 
mahdollisimman hyviä ja pitkälle kantavia päätöksiä, tarvitaan päätösten pohjalle tietoa siitä, 
millaisia yhteiskunnallisia haasteita alueellamme tullaan kohtamaan, sekä mahdollisimman 
hyvää tietoa alueen asukkaiden tarpeista, jotta toimia voidaan kohdentaa oikein. Tiedolla 
johtamisen lisäksi tarvitaan näkemyksiä siitä, millaiset tarpeet alueella voisivat vahvistua 
tulevaisuudessa.  

Verkostojen ja järjestöjen yhteiskunnallinen rooli muuttuu ja luo uusia yhteisöllisyyden 
muotoja. Nuorisovaltuustot, vanhusneuvostot, alueverkostot ja muut toimivat tärkeinä 
kanavina päättäjien ja asukkaiden välissä tiedon ja tarpeiden välittämisessä. Asukkaiden ja 
päättäjien kannustaminen tulevaisuusajatteluun ja asukkaiden osallistaminen 
päätöksentekoon auttavat luomaan kestäviä toimenpiteitä. 

Johtajamielikuvat tuuletettavana 
Ukrainan sodan päähahmot, Putin ja Zelenskyi, edustavat johtajina lähes täydellisesti  
kahta ääripäätä. Toinen pyrkii antamaan itsestään kuvan vahvana johtajana, joka 
kuvavalinnoilla korostaa miehisyyttään ja erityisyyttään. Toinen taas pyrkii 
kansanomaisuuteen ja vetoamaan puheillaan ihmisten sydämiin. Zelenskyin perinteisestä 
presidentillisyydestä eroava retoriikka ja esiintymistapa on aiheuttanut ihastelua ja jopa 
kopiointiyrityksiä länsimaisissa johtajissa.  

Myös Suomessa johtajuuskuvan muutos on selkeästi käynnissä. Nuoret naiset ovat 
nousseet suurimpien puolueiden johtohahmoiksi ja tuulettaneet johtajamielikuvia. 
Pääministerin näkemistä nahkatakissa valtiovierailulla tai leikkikentällä leukoja vetämässä on 
vaikea kuvitella aiempien pääministereiden kohdalla. Johtamisen tyylit ovat olleet 
murroksessa jo pitkään, mutta nyt muutos johtamisen tyyleissä tulee erityisen näkyvästi 
esiin. 

Sitä myötä, kun johtajilla hyväksytään perinteisten johtajaominaisuuksien lisäksi monenlaisia 
ominaisuuksia, tehdään tilaa myös monenlaisille johtajille. Tutkimuksissa onkin jo havaittu 
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nuorten naisten johtajuuskiinnostuksessa nousua. Nuoria naisia on alkanut näkymään 
politiikan ja johtopaikkojen lisäksi enenevästi myös TV:ssä asiantuntijoina - jopa erittäin 
miehiseksi koetussa turvallisuuspolitiikassa. Mielenkiintoinen havainto on kuitenkin, että 
asiantuntijoina naisista näkyvät vahvasti miesten lisäksi nimenomaan suhteellisen nuoret 
naiset. Sopivatko keski-iän ylittäneet naiset mielikuviimme? 

Uusien suhteiden aika 
Venäjän hyökättyä Ukrainaan on Suomi muiden EU-maiden tavoin tehnyt selvän pesäeron 
Venäjään. Jos Suomi on ennen ollut maa idän ja lännen välissä, asemoidumme nyt selkeästi 
osaksi länttä. Länsi on toiminut yhtenäisimpänä rintamana pitkään aikaan - jos koskaan. 
Myös kykyä tarvittavaan, nopeaan päätöksentekoon on löytynyt.  

Yhteistyö länsimaiden välillä on lisääntynyt vahvasti samalla, kun selkeä jakautuminen itään 
ja länteen jakaa maailmaa. Idän ja lännen vastakkainasettelun uskotaan jatkuvan pitkään. 
Suomen ja Ruotsin odotetaan hakevan Naton jäseneksi hetkellä, millä hyvänsä.  

Venäjän sisäinen kehitys vaikuttaa siihen, millainen suhde meillä naapuriimme jatkossa on. 
Aiemmin tietynlaisena mahdollisuuksien maana nähdyn Venäjän ei kuitenkaan uskota 
tulevan olemaan 10 vuoden sisällä kovinkaan potentiaalinen kauppakumppani.  

Mitä tapahtuu suomalaisille Venäjä-osaajille ja Venäjä-osaamiselle? Tuleeko siitä turhaa, vai 
nouseeko Venäjä-tulkintojen tekemiselle laajempi tarve? Laajeneeko tarve osata muita 
eurooppalaisia kieliä, kuten saksaa, espanjaa tai ruotsia? Löydämmekö uusia kumppaneita 
kenties Itämeren alueelta vai Atlantin takaa? Entä millaiseksi muuttuu suhteemme Kiinaan ja 
Afrikan maihin? Näistä maista monikaan ei tuomitse Venäjän toimia, kuten ehkä lännessä 
toivoisimme. 

Venäjän raja alueemme vieressä tekee Venäjään liittyvistä kysymyksistä erittäin tärkeää 
seurattavaa Kymenlaaksossa. Toisaalta raja voi tuoda turvaakin alueelle. Miten tilanne 
nähdään muualta käsin? Uskalletaanko Suomeen ja Kymenlaaksoon investoida tällä 
hetkellä? 

Monimuotoinen Suomi 
Väestöltään pieneneviin ja huoltosuhteeltaan huononeviin maakuntiin, kuten 
Kymenlaaksoon, kaivataan uusia asukkaita ja työvoimaa. Väestörakenteen muutokset 
voimakkuuden takia maahanmuutolle tulee olemaan selkeä tarve. Tämän tarpeen 
täyttämisen sekä todennäköisesti lisääntyvien pakolaismäärien myötä monikulttuurisuus 
tulee lisääntymään Suomessa vielä paljon.  

Työpaikoilla monimuotoisuuden lisääminen helpottaa työvoimapulaa, mutta ovatko 
kymenlaaksolaiset yritykset ja työyhteisöt valmiita kohtaamaan kansainvälisiä osaajia? Tällä 
hetkellä alueellamme opiskelevilla kansainvälisillä opiskelijoilla on vaikeuksia löytää edes 
harjoittelupaikkoja, saati työpaikkaa. Onko meillä kuitenkaan varaa päästää menemään jo 
tänne muuttaneita osaajia? Onko Suomen kielen osaaminen todella kaikissa tehtävissä 
oltava vaatimus vai eikö osaajapula vain vielä ole riittävän suuri ollaksemme valmiita 
muuttamaan tottumuksiamme?  

Verkon ja digialustojen tuella laajenevat markkinamahdollisuudet saavat pienemmätkin 
yritykset kansainvälistymään. Kansainvälisyysosaamiselle tulee olemaan tarvetta alalla kuin 
alalla. Onko tarve nykyisen kaltaista, vai ohjautuvatko markkinat uusille urille, ja ymmärrystä 
tarvitaankin yhä uusista kulttuureista, arvoista ja kielistä? 

Katoavatko suomalaisten omat perinteet, tavat ja ruuat vai vahvistuuko omasta 
kansallisuudesta ylpeyden kokeminen kansainvälistymisen ja monimuotoistumisen myötä? 
Millainen on sellainen Suomi, jossa yhä useampi on ensimmäisen tai toisen polven 
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suomalaisia? Yhteiskuntarauhan näkökulmasta yksi asia on selvä: meidän on saatava 
jokainen asukkaamme kokemaan olevansa merkityksellinen osa yhteistä yhteiskuntaamme. 

Työntekijä vai yrittäjä vai jotain siltä väliltä? 
Taloudellinen epävakaus ruokkii määräaikaisten työsuhteiden määrää entisestään.  
Työn jatkumisen epävarmuus vaikuttaa mm. kuluttamiseen ja henkiseen hyvinvointiin. 
Lyhyiden työsuhteiden lisäksi työn osa-aikaisuus vaikuttaa lisääntyvän – osin työntekijöiden 
toiveena, osin työnantajan määrittelemänä. Pirstaloituneet työnteon tavat haastavat myös 
perinteistä työttömyys- ja sosiaaliturvajärjestelmää.   

Työ koetaan yhä vahvemmin tavaksi toteuttaa itseään. Monella alalla työntekijästä on tullut 
se, jolla on valta valita, missä työskentelee, kenen kanssa ja kuinka paljon. Työnantajia voi 
olla samaan aikaan useampiakin. Uusina työn muotoina ovat yleistymässä alustatalous ja 
digitaalisiin, pieniin tehtäviin liittyvä mikrotyö. Kumpikin työn muoto tarjoaa uusia tienaamisen 
mahdollisuuksia, tuoden mukanaan kuitenkin myös haasteita niille, jotka yrittävät alustojen 
tai mikrotyön kautta luoda elantoaan.  

Samalla etenkin nuorilla yrittäjähenkisyys vaikuttaa lisääntyvän. Osa töistä voidaan toteuttaa 
työsuhteessa, osa yrityksen tai alustan kautta. Rakenteita tulisi uudistaa niin, että ne 
mahdollistavat monimuotoisen työskentelyn paremmin.  

Yritykset ovat viime vuosina kohdanneet paljon haasteita eikä talouden suunta näytä 
tilannetta helpottavan. Taloutemme pohjaa yrittäjyyden kautta luotuun arvontuotantoon ja 
sen kasvun ja kannattavuuden tukeminen on taloutemme näkökulmasta tärkeää – oli 
kyseessä sitten yksinyrittäjä, suuryritys tai jotain siltä väliltä.  

Kilpailu osaajista jatkuu 
Työvoimapula Kymenlaaksossa, kuten koko Suomessa, on tällä hetkellä  
suurimmillaan vuosikausiin. Talous on turbulenssissa, mutta tällä hetkellä vaikuttaa  
siltä, että pula osaajista tulee jatkumaan ainakin osalla aloista pitkään. Osaajatarve on hyvin 
samankaltainen läpi Suomen, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin haetaan 
jatkuvasti uutta työvoimaa. Mikä on se valtti, joka saa työntekijän valitsemaan juuri 
Kymenlaakson?  

Työmarkkinat osaajapula-aloilla ovat muuttuneet työntekijöiden markkinoiksi. Palkka on hyvä 
tapa kilpailla parhaista työntekijöistä, mutta ei yksinään riitä. Hyvä johtaminen, työpaikan 
kulttuuri, työn joustavuus ja työn merkitykselliseksi kokeminen vahvistuvat työntekijöiden 
valinnoissa. Maineeltaan parhaissa yrityksissä osaajapulaa ei tarvitse miettiä.  

Voidakseen turvata toimintansa ja mahdollisen kasvun, on yritysten mietittävä 
osaajatarvettaan myös tulevaisuuteen. Koulutuksessa kestää aina ja akuuttiin tilanteeseen 
reagoimisessa ollaan jo auttamatta myöhässä. Yritysten ennakointikyvykkyys paitsi on 
osaamistarpeidenkin näkökulmasta tärkeä menestystekijä. 

Työpaikkojen ja oppilaitosten tiivis yhteistyö on auttanut monia alueen yrityksiä turvaamaan 
työntekijöiden saatavuutta.  

Odottaako edessämme talouden rakenteen murros? 
Talouden suunnassa on havaittavissa selkeä muutos. Inflaatio ja korkojen nousu haastavat 
taloutta. Kuluttajat tulevat varovaisemmiksi ja epävarmuus markkinoilla siirtää yritysten 
investointeja.   

Yltäkylläisyyteen tottunut maailmamme on viime aikoina joutunut kohtaamaan eri syistä 
johtuneita haasteita raaka-aineiden saatavuudessa. Paheneeko tilanne tulevaisuudessa vai 
voimmeko jatkaa kuluttamista entiseen malliin? Ovatko yltäkylläisyyden ajat jo takanapäin? 
Vihreä siirtymä ja kiertotalouden mallit väistämättä ohjaavat myös rahavirtoja joko 
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orgaanisesti markkinoiden uudelleen suuntautumisen myötä tai pakotetusti lakien ja 
säädösten avulla.  

Kryptovaluutat, NFT:t ja lohkoketjuteknologiat ovat haastaneet perinteistä 
pankkijärjestelmää. Olemmeko etenemässä talouden saralla kohti pankkijärjestelmän 
murrosta, mahdollisesti jopa romahtamista? Samanaikaisesti huoli kyberturvallisuudesta 
kasvaa myös finanssisektorilla. Vaikka suurimmat yritykset ovat hyvin varautuneita, voi 
kansalaisten halu varautua kriisiin – ja varautumiseenhan kannanotot mediassa kehottavat – 
synnyttää uudenlaisen tarpeen käteisen omistamiselle.  
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