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Tulevaisuusselonteko: Työn murros

6/2017

9/2018

Tulevaisuuskatsaukset

6/2018

Muutostekijäkortit

10/2017

Mahdollisuudet 
Suomelle

1/2019

Yhteistä ja jatkuvaa ennakointia 

valtioneuvostossa

Jatkuva ennakointiKansallinen ennakointiverkosto



Kansliapäälliköiden yhteinen näkemys 
seuraavien vuosien 
avainkysymyksistä ja keskeisistä 
mahdollisuuksista tulevalla 
hallituskaudella

Tietopohjaa vaalikeskusteluihin ja 
hallitusohjelman valmisteluun

Rakentaa pitkän aikavälin 
päätöksentekoa ja yhtenäistä 
valtioneuvostoa

Tehty valtioneuvoston yhteistyönä 
virkamiesvalmistelulla

Mahdollisuudet 

Suomelle 

sisältää 

näkemyksiä 

tuleville vuosille
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• Kaupungistuminen

• Globaaleista haasteista 

kestävää  kasvua

• Ratkaisuja ruokaturvaan

• Kaikkia asukkaita 

palveleva tehokas 

julkishallinto

• Uudet rahoitusmallit 

4

• Sosiaaliturva

• Työllisyysaste

• Osaamis- ja 

koulutustaso ja 

jatkuva oppiminen

• EU ja kansainvälinen 

järjestys

• Ilmastopäätökset

• Demokratia ja turvallisuus

Näkemyksiä ratkaisuista
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Muutosilmiöiden esittely

22.11.2018
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Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkeen, onko Suomella siihen ratkaisuja?

22.11.201
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2020-luvulla 

tarvitaan selvästi 

aiempaa 

vaikuttavampia 

päätöksiä 

ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi

Päästöjen 
leikkaus1
Hiilinielut2

3
Elinkeinorakenteen 
uudistumisen 
vauhdittaminen ja 
TKI-politiikka

4
Vahva kanta 
kansainvälisissä 
neuvotteluissa: 
maailmasta  
hiilineutraali 2050

5
Uudet avaukset  

esimerkiksi 

ilmastopäätösten 

vaikutuksista 

turvallisuuspolitiikkaan 

tai ruokaturvaan

ILMASTON-

MUUTOS
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Hallituksella vastuu julkisen talouden 

kestävyydestä
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Syntyvyys laskee jo kahdeksatta vuotta

22.11.201
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Kokonaishedelmällisyys, Tilastokeskus 2018
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Leikkaukset ja 

hienosäätö eivät 

riitä turvaamaan 

julkisen talouden 

kestävyyttä. 

Valintojen oltava 

haasteen 

mittaluokassa. 

Talouskasvun 

edellytysten 

vahvistaminen  1
Työllisyysasteen 
nostaminen ja 
terveyden ja 
hyvinvoinnin 
kohentaminen2

3
Verojen ja 

maksujen 

lisääminen tai 

leikkaukset

4 Julkisen sektorin 
tuottavuuden 
nostaminen

6 Uusien 

rahoitusmallien 

hyödyntäminen

JULKINEN 

TALOUS JA 
VÄESTÖNMUUTOS

5
Väestörakenteest

a huolehtiminen 

(maahanmuutto 

ja syntyvyys)
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22.11.201
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Teknologinen murros
Parempi kyky hyödyntää teknologian 

tuomia mahdollisuuksia

Eriarvoistuminen
Yhteiskuntakehitystä uhkaava taloudellinen, 

sosiaalinen, sivistyksellinen ja 

hyvinvoinnillinen polarisaatio on pysäytettävä

Globaali muuttoliike ja 

kansainvälinen järjestys

Kansainvälinen yhteistyökyky ja vaikuttaminen

Tavoitetila maahanmuutosta ja hyvistä 

väestösuhteista
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Näkemyksiä ratkaisujen suunnista

22.11.2018
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Näkemyksiä 

ratkaisujen 

suunnista
(LUONNOS)
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Toimiva EU ja 

kansain-

välinen 

sääntö-

pohjainen 

järjestys

1 Kunnian-

himoiset 

ilmasto-

päätökset

2 Sosiaali-

turvan 

uudistamisen 

päätavoitteet 

ja valmistelu-

järjestys

3

Osaamis- ja 

koulutustason 

nosto ja 

jatkuvan 

oppimisen 

varmistaminen

5 Toimiva 

demokratia ja 

turvallinen 

oikeusvaltio

6 Kaikkia 

asukkaita 

palveleva 

tehokas 

julkishallinto 

7

Uusia 

rahoitusmalleja 

yhteiskunnan 

tavoitteiden 

saavuttamiseksi

8 Kestävää 

kasvua 

globaaleista 

haasteista

10 Globaaliin 

ruoka-

turvaan 

ratkaisuja

11

Työllisyys-

asteelle 

pitkän 

aikavälin 

tavoite 80%

4

Kaupungis-

tuminen

politiikka-

kokonaisuudeksi

9
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• Olennaisesti pitkän aikavälin näkökulma 

• Kasautuvan eriarvoisuuden kysymys

• Väestörakenne ja syntyvyys

• Hallituksen päätavoitteet ja avainuudistukset: lapsi- ja 

perhenäkökulmat esim. sosiaaliturvauudistuksessa, 

työllisyyden kohentamisessa

• Perheellisten jatkuva oppiminen ?  
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Joitakin yhdyspintoja lapsistrategiaan 

22.11.201
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Kiitos!

Lisätietoja:

jouni.varanka@vnk.fi

kaisa.oksanen@vnk.fi


