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Mitä tiedämme muutoksen 
luonteesta?

• Maailmantalouden voimakas kasvu muuttunut suu-
reksi epävarmuudeksi

– USA:n asuntomarkkinoiden subprime-kriisistä lähelle koko 
kv. finanssijärjestelmän halvaantumista

– nyt kohti taantumaa ja työttömyyden uutta kasvua ref 
• Millaisesta murroksesta on itse asiassa kyse?

– etenemmekö suhteellisen pian kohti uutta nousua ja työl-
lisyystilanteen paranemista?

– vai olemmeko ajautumassa kohti suuren mittaluokan kon-
kursseja ja syvää lamaa?

• Mikä tulee olemaan uuden kasvun luonne?
– tähänastisen kasvun perusta ei välttämättä ole kestävä
– kriisit olleet ennenkin talouden uudelleenorganisoituminen 

ja suurten innovaatioiden läpimurron aikaa
• Selviääkö ihmiskunta ylipäätään edessä olevista 

resurssi- ja ympäristöongelmista?
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Yksi tärkeä tieto

• Gallupin historian ensimmäinen ’world poll’
– maailman koko väestöä edustava ihmisten asenteiden ja 

toiveiden kartoitus 
– toteutettiin vuonna 2007

•  Tutkimuksen päätulos
– kaikissa yhteiskunnissa kehitysasteesta ja kulttuurista riip-

pumatta useimmilla ihmisillä yksi ja sama toive ylitse mui-
den

• Kaikki haluavat hyvän työpaikan
• Jim Cliftonin mukaan eräs mielipidetutkimusorgani-

saation historian tärkeimmistä tuloksista
– “A wish to have a good job … is the new current state of 

mind, and it establishes our relationship with our city, our 
country, and the whole world around us" 



Mihin tämä toive on meidät 
johtanut?

• Länsimaissa siirtymä perinteisistä elinkeinoista mo-
derneille työmarkkinoille alkoi jo 19. vuosisadalla

– ’suuren muuton’ tuloksena modernien hyvinvointiyhteis-
kuntien kehittyminen 2. ms:n jälkeen 

– kehittyneet työelämän instituutiot, valtaosa työikäisistä 
mukana aktiivisessa työelämässä

– taloudet kasvoivat pitkälti sisäisten tekijöiden varassa

• Uusi vaihe pari-kolme vuosikymmentä sitten
– väkirikkaiden kehitysmaiden taloudellinen avautuminen ja 

teollisen toiminnan alkava kv uudelleensijoittuminen
– sosialismin kaatuminen Itä-Euroopassa
– suuren muuton ulottuminen maailmanlaajuiseen mitta-

kaavaan

• Seuraus: maailmanlaajuisen työvoiman tarjonnan 
kaksinkertaistuminen parissa vuosikymmenessä ref
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Uusi kansainvälinen työnjako 

• USA:n kotitalouksien kulutus toiminut maailman ta-
louskasvun veturina

– hitec, palvelusektori & rakentaminen työllistäjinä
– Kiinan nousu maailman työpajaksi
– vetänyt puoleensa merkittävän osan maailman teollisesta 

tuotannosta
– Intia keskeiseksi etäpalvelujen tuottajiksi

• Maailmantalous korkealle kasvu-uralle
– edennyt viime aikoina n. 5 %:n tasolle

• Keskeneräinen projekti
– puolet maailman väestöstä maaseudulla, yli kolmannes 

saa elantonsa alkutuotannosta
– suuri osa kaupunkiväestöstä informaalisella sektorilla
– yli 800 miljoonaa äärimmäisessä köyhyydessä
– ~200 miljoonaa työtöntä



Ongelmia

• Kasvua pidetty yllä keinotekoisesti
– alhaiset korot & lisääntyvä velanotto etenkin USA:ssa 

uuden talouden finanssikuplan puhjettua

• Kv kaupan syvenevät epätasapainoisuudet
– suuret kauppavajeet yhtäällä, kasvavat valuuttavarannot 

toisaalla

• Rahoitusmarkkinoiden hallitsematon toiminta
– monimutkaiset instrumentit, lisääntyvät riskit ja puutteel-

linen valvonta

• Kasvun luonnollisten rajojen esiinnousu
– lisääntyvä kilpailu energiavaroista ja sitä seurannut hinto-

jen nousu
– ruoan ja monien raaka-aineiden merkittävä kallistuminen
– kasvihuoneilmiö ja muut kasvun mukanaan tuomat ympä-

ristöongelmat



Optimistinen skenaario

• Taantumasta edetään melko pian uuteen kasvuun
–  uuden kv finanssijärjestelmäarkkitehtuurin tukemana?

• Globaalitalouden kasvu hyödyttää kaikkia
– erityisesti Kiinaa, Intiaa & muita uusia kasvukeskuksia
– myös äärimmäisessä köyhyydessä elävien luku vähenee
– kasvu hyödyttää myös teollisuusmaita
– Kiina-ilmiöön voidaan reagoida oikeanlaisilla sopeutumis-

strategioilla (esimerkkinä Pohjoismaat)
• Resurssi- ja ympäristöongelmat ovat ratkaistavissa

– irti öljystä ennen reservien ehtymistä
– uusi vihreä vallankumous maailman ruokaongelmian rat-

kaisijana
– kasvihuoneilmiö hallintaan reagoimalla ajoissa & riittävän 

laajalla rintamalla
• Nykyisenkaltainen kasvu- ja modernisaatiokehitys 

voi jatkua suuremmitta häiriöittä
– tulos: uusia ja parempia työpaikkoja kaikille



Ongelma 1: globaalien työmark-
kinoiden eksploosio

• Suuri osa maailman työvoimaresursseista ei ole 
vielä tullut modernin markkinatalouden käyttöön

– maaseudun omavaraistaloudessa & kaupunkien informaa-
lisessa taloudessa työskentelevät ja työttömät

• Monien kehittyvien maiden ikärakenne vielä hyvin 
nuori

– sarja suuria ikäluokkia vasta tulossa työikään
– 'population bulge' jatkunee aina 2030-luvulle saakka ref

• Osaamispääoman kasvu
– kehittyvien maiden nuoret viipyvät aiempaa pidempään 

koulutuksessa ref
– tarjolle paljon myös hyvin koulutettua työvoimaa

• Mahdollisuus
– talouskasvu voi jatkua voimakkaana vuosikymmeniä

• Paine
– talouden pakko kasvaa työn kysynnän tyydyttämiseksi
– teollisuusmaat uudenlaisten kilpailupaineiden eteen

file:///E:/TTHVYO/aaa/population 0-39.ppt
file:///E:/TTHVYO/aaa/get08.ppt


Ongelma 2: kasvun rajojen 
kohtaaminen

• Kasvun luonnollisista rajoista puhuttu jo pitkään
– esim. Rooman klubin raportti 40 v sitten

• Kysymys ilmastonmuutoksesta
– muutosten arvioitu olevan merkittäviä mutta oleellisten 

seurausten toteutuvan vuosisataisella aikataululla

• Nyt rajat todellisia
– ekologinen jalanjälkemme ylittämässä vauhdilla maapallon 

kantokyvyn ref

• Uudet arviot ilmastonmuutoksen etenemisestä
– säteilypakote lisääntyy koko ajan ongelman tiedostamises-

ta huolimatta ref
– jäätiköiden paljon ennakoitua nopeampi sulaminen
– seuraukset Aasiassa voivat olla hyvin dramaattisia suurten 

jokien varrelle rakentuneissa sivilisaatioissa ref
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Ongelma 2: kasvun rajojen 
kohtaaminen

• Johtopäätös: lämpeneminen saatava pysähtymään 
ennen kriittisten rajojen ylittämistä

– UNDP:n esittämä linja saanut melko laajan hyväksynnän
– päästöjen puolittaminen 1990 tasosta 2050 mennessä
– teollisuusmaiden päästöt laskuun heti ja -80 % > 2050
– kehittyvien talouksien päästöjen huippu 2020 ja -20 % 

2050 mennessä
– 2050 jälkeen suhteellisen pian kohti kokonaan 

hiilineutraa-lia taloutta ref

• Onnistuuko muutos kivuttomasti?
– vuotuiset säästövelvoitteet eivät kovin suuria 42 vuodelle 

jaettuina
– mittakaava näyttää toiselta kun arvioidaan tarvittavat 

säästöt tuoteyksikköä kohden
– maailman työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi tuotan-

non volyymin tulisi olla 2050 ainakin 10-kertainen 1990 
tasoon verrattuna
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Ongelma 3: miten maailman 
ruokaongelmat ratkaistaan?
• Ruoan hintojen äskettäinen voimakas nousu

– trendin muutos pitkään jatkuneen laskun jälkeen ref
– taustalla monia erilaisia tekijöitä
– useat huonot sadot, Kiinan & Intian kysyntä, biopolttoai-

neiden kasvava tuotanto, spekulaatio raaka-
ainepörsseissä

– vaikutukset suuria monissa maailman köyhimmistä maista
• Entä tilanne jatkossa?

– kysynnän tyydyttäminen edellyttää ruoantuotannon volyy-
min kaksinkertaistamista 2050 mennessä

– uutta viljelyalaa vaikea raivata metsien suojelutarpeen 
vuoksi, kaupungistuminen & maapohjan pilaantuminen 
vievät osan nykyisistä aloista

– osa tuotteista käytetään biopolttoaineiden valmistukseen
– maailman kalansaaliit kääntymässä jo laskuun ref
– ilmastonmuutoksen eteneminen heikentää jatkossa mer-

kittävästi maatalouden tuottavuutta ref
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Ongelma 3: miten maailman 
ruokaongelmat ratkaistaan?

• Ratkaisuja
– olemassaolevan viljelyalan tehokkaampi hyödyntäminen 

myös kehitysmaissa
– geeniteknologiaan perustuva uusi vihreä vallankumous

• Huomioon otettavaa
– maatalous itsessään merkittävä kasvihuonepäästöjen 

tuottaja ref
– nykyisenkaltainen tehotuotanto kuormittaa merkittävästi 

ympäristöä
– minne sijoitettaisiin kehitysmaiden maaseudun omavarais-

talouden piirissä elantonsa hankkivat yli miljardi ihmistä?
• Työmarkkinoiden näkökulma

– sellainen superkasvu ei ole mahdollinen että modernit 
sektorit kykenisivät ottamaan vastaan ko ihmismäärän

– nykyaikaiset työmarkkinainstituutiot eivät selviäisi uudel-
leensijoitustehtävästä 
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Ratkaisu: uusi teollinen 
vallankumous

• Edessämme kolmen suuren globaaliongelman muo-
dostama Bermudan kolmio

– maailmanlaajuinen 'suuri muutto' köyhyydestä irtautumi-
sen keinona

– muuton synnyttämä kasvu ylittää planeettamme ekologi-
sen kantokyvyn

– kantokyvyn ylittäminen johtaa ruokaongelmien syvenemi-
seen ja tätä kautta köyhyys- ja nälkäongelmien uuteen 
kärjistymiseen

• Kyse on nykyisen kasvumallin systeemisestä kriisistä
– on myös nykyisten talousongelmien kärjistymisen taustalla

• Johtopäätös: tulevan kasvun rakennuttava oleellises-
ti uudenlaiselle pohjalle

– kasvu sovitettava kestävän kehityksen vaatimuksiin
– edellyttää uuden teollisen vallankumouksen läpikäyntiä



Millaiseen sivilisaatioon?

• Miten yhteiskuntien toimittava 2050 ihmisten kes-
keisten tarpeiden tyydyttämiseksi kestävällä tavalla?

• Ruokatalous
– kaikkien käytettävissä olevien maa-alojen tehokas mutta 

vastuullinen hyödyntäminen
– ihmisten ruokatottumusten muutos: enemmän kalaa & 

kasviksia, paikallisista & sesongin mukaisista raaka-aineis-
ta valmistettuja

– kehittyvä tietämys ruoan laadun ja nautittavuuden perus-
tana

– kaiken tuhlauksen (ml ylensyönti) minimointi
• Teollisuus

– vain kestäviä ja ympäristöystävällisiä tuotteita
– uudella energia- ja materiaalitehokkuuden tasolla
– globaalien toimitusketjujen hajauttaminen alueellisesti kom-

paktimmiksi verkostoiksi
– remanufacturing: jätteen sijasta kaikki takaisin kiertoon



Millaiseen sivilisaatioon?

• Asuminen, yhdyskunnat ja liikenne
– kompakteja yhdyskuntia joissa arjen toiminnot lähemmäs 

toisiaan
– tehokkaiden kuljetus- ja liikenneyhteyksien verkottamia
– rakennukset kestäviä ja ekotehokkaita
– nykyisenkaltaisista henkilöautoista älykkäämpiin yksilöllis-

tä mobiliteettia tukeviin ratkaisuihin (pyörän uudelleen-
keksiminen)

– nykyistä paljon vihreämpiä yhdyskuntia ref

• Työ, arkielämä ja kulttuuri
– tavaroiden tehokkaasta tuottamisesta ja kuluttamisesta 

kasvun painopiste aineettomalle ulottuvuudelle
– työn ja uran ohella myös muita merkityksellisiä rooleja
– kestävän kehityksen vaatimusten huomioonottaminen 

työelämässä ja kaikissa arjen toiminnoissa
– työmatkoista ja massaturismista virtuaaliseen vuorovaiku-

tukseen ja elämysten hankkimiseen toisenlaisilla tavoilla
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Millaiseen sivilisaatioon?

• Sosiaalisesti nykyistä homogeenisempi yhteiskunta
– ei voi toimia ennen kuin globaaleihin kehitysongelmiin 

löydetty kestäviä ratkaisuja
– kenenkään ekologinen jalanjälki ei enää voi kasvaa koh-

tuuttoman suureksi muihin verrattuna
• Oikeus työhön

– kaikkille taattava mahdollisuus mielekkääseen tuottavaan 
osallistumiseen sekä säällisen elannon hankkimiseen itsel-
leen ja perheelleen

– voi toteutuu vain korkean taloudellisen aktiviteetin tason 
saavuttaneessa yhteiskunnassa

– työhön osallistuminen nähtävä tiettyyn rajaan asti myös 
velvollisuutena

• Energiaperusta
– tuotanto ja jakelu maailmanlaajuisesti integroitujen ver-

kostojen ja pienten autonomisten yksiköiden kautta
– kaikki kestävät vaihtoehdot käyttöön



Kasvun uudet moottorit

• 2050 vielä kaukana, mutta yritysten ryhdyttävä 
muuttamaan strategioitaan jo nyt

– kestävän kehityksen liiketoimintaa harjoittavat t. tällaista 
kehitystä tukevia ratkaisuja tuottavat yritykset nousevat 
uuden kasvukauden keskeisimmiksi liikevoimiksi

– monet vanhan talouden rakenteet tulevat väistämättä tu-
houtumaan

• Mitkä yhteiskunnat menestyvät murroksessa?
– muutoksen huomioonottaminen mm. kansallisessa inno-

vaatiopolitiikassa
– aktiivinen ilmastopolitiikka, elinkeinopolitiikan painopisteet 

oikeille kohdealueille
• Onko Suomi valinnut oikean ilmasto- ja energiapo-

liittisen strategian?
– hallituksen tuoretta asiakirjaa voidaan tarkastella tästä 

näkökulmasta myös kriittisesti



Työn kehittämisen uusi 
paradigma

• Viime aikoina käyty keskustelua kestävistä työn-
teon järjestelmistä ref

• Tässä yhteydessä 'kestävyys' ymmärretty pelkkää 
ekologista näkökulmaa moniulotteisemmin

– taloudellinen kestävyys: työpaikkojen oltava kannattavia 
ja kilpailukykyisiä, työn tarjottava riittävä toimeentulo

– inhimillinen kestävyys: ihmisten on voitava tehdä työtä 
mielekkäästi & läpi koko aktiivisen työikänsä

– sosiaalinen kestävyys: kenenkään työmahdollisuuksia ei 
tule luoda toisten kustannuksella, kaikkien voitava kokea 
panostensa ja palkintojensa suhde oikeudenmukaiseksi

– ekologinen kestävyys: mikään työ ei saa johtaa luonnon-
ympäristön tuhoutumiseen; se on säilytettävä seuraaville 
sukupolville

• Tulee määrittelemään jatkossa entistä selvemmin 
käsitystämme 'hyvästä työstä' 
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Lopuksi

• Käsittelemistäni teemoista on ilmestynyt viime ai-
koina melko paljon kiinnostavaa kirjallisuutta

– mm. Jeffrey Sachs, Peter Senge, Thomas L. Friedman, 
Lester Brown ref

• ILO:n ja UNEPin tilaama tuore raportti 'vihreästä 
työstä' ref

• Tulevat olemaan keskeisenä aiheena myös oman 
tiimimme tulevissa aktiviteeteissa Työterveyslaitok-
sella

– aiempien työn tulevaisuutta käsitelleiden tarkastelujen 
päivittäminen

– uusien haasteiden ja mahdollisuuksien mahdollisimman 
täsmällinen kartoittaminen

– TTL:n piirissä harjoitettavia muita toimintoja tehokkaasti 
tukien

kiitos!
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