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Ryhmätöiden tuotokset

Kiitos osallistumisestasi ja tervetuloa äänestämään suosikkiasi!

Osallistuit Helsingin yliopiston kutsumana Cimulact-hankkeen
ryhmäkeskusteluun, jossa yhdessä rikastettiin toivottavia ja kestäviä
tulevaisuuksia! Lämmin kiitos osallistumisestasi ja hienosta panoksestasi!

Tämä lehtinen esittelee kaikissa ryhmissä rikastetut viisi tutkimussuuntausta,
joista pyydämme sinua valitsemaan kaksi suosikkiasi helpossa Google forms-
kyselyssä. Ennakkokyselyn tulokset ja ryhmien rikastukset löytyvät kunkin
tutkimussuuntauksen jälkeen. Tutkimustie vastaa osallistumispalkkiosta, kun
kyselyyn on vastattu.

Google forms-kyselyn linkki on https://goo.gl/forms/bHA1elTbHnP5B1W92.
Vastausaikaa on 30.9 asti.

Kiitos osallistumisestasi!

Petteri Repo, Päivi Timonen, Kaisa Matschoss ja Inka Lähteenaho

Yhteydenotot ja kysymykset:
Petteri Repo
Dosentti, KTT
Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus
petteri.repo@helsinki.fi, 0400-737 968
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Cimulact-hanke

Cimulact-hankkeessa osallistetaan 30 Euroopan maan kansalaisia
kehittämään toivottavia ja kestäviä tulevaisuuksia. Hankkeen ensimmäisessä
vaiheessa kehitettiin kansalaisten toimesta tulevaisuuksia luovia visioita ja
toisessa tunnistettiin tulevaisuuden tarpeita. Nyt, kolmannessa vaiheessa, on
rikastettu tulevaisuuden näkymiä ja arvioitu, kenen tulisi edistää toivottujen
tulevaisuuksien kehittämistä ja kuinka.

Kyse on poikkeuksellisen suuresta eurooppalaisesta kansalaisten
osallistamisesta tulevaisuuden rakentamiseen ja sitä varten tarvittavan
tutkimustiedon tunnistamiseen, josta Suomen osalta vastaa Helsingin yliopisto.
Suomessa on arvioitu ja kehitetty viisi tutkimussuuntausta viidessä
ryhmäkeskustelussa kansalaisten kanssa, jonka tulokset esitellään tässä
lehdessä.

Cimulact-hankkeen verkkosivulla osoitteessa http://cimulact.eu voi tutustua
tarkemmin hankkeen tavoitteisiin ja mm. eri Euroopan maiden kansalaisten
kehittämiin tulevaisuusvisioihin. Lisää tietoa ryhmäkeskustelusta ja Cimulact-
hankkeesta antaa dosentti Petteri Repo Helsingin yliopiston
Kuluttajatutkimuskeskuksesta (petteri.repo@helsinki.fi, 0400-737 968).
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1. Yhteisöjen rakentamisen
kehittäminen

Tavoite
- Rakentamalla paikkoja yhteiselle tekemiselle ja toiminnalle on mahdollisuus

luoda paikkaan kuulumisen tunne
- Uusien, jakamista mahdollistavien teknologien avulla voi tunnistaa ihmisten

tarpeita ja luoda niihin ratkaisuja
- Ihmiset kontrolloivat itse elämäänsä, ei valtio

Tutkimussuuntauksia:
Tarvitsemme teoreettista ja empiiristä tutkimusta rakenteista, jotka tukevat
pitkäjänteistä osallisuutta, yhteenkuuluvuutta ja yhteistyötä.

Tutkimuskysymyksiä:
- Rakennetaan ja arvioidaan digitaalisia työkaluja yhteistyölle, kollektiiviselle

älylle ja yhdessä tekemiselle.
- Rakennetaan ja arvioidaan uusia fyysisiä / sosiaalisia tiloja, jotka ovat

tarkoitettu yhteiskäyttöön ja yhteistyöhön. Tilojen tulisi soveltua eri sukupolville
ja keskenään eritaitoisille henkilöille. Hyvien käytäntöjen arvioinnin ja
yleistämisen tavoitteena skaalautuvat ratkaisut.

Huolet:
- Yhteisöt eivät rakennu itsestään – miten mahdollistetaan niiden

muodostuminen?
- Julkisten tilojen ylläpito yhteiseen käyttöön on liian kallista.
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Uusin tietämys – asiantuntijoiden näkemys (Tutkimus):
Monia aloitteita erilaisten yhteisöjen muodostamiseen on käynnistymässä. Esimerkkejä
ovat aikapankit, erilaiset jakamistalouden aktiviteetit, yhteispuutarhat ja ihmisten
kokoiset kaupungit. Näihin liittyen tehdään tutkimusta sosiaalisista innovaatioista,
hallinnasta, sosiaalisista verkostoista ja sosiaalisesta pääomasta. Digitalisoituminen
mahdollistaa yhteiskunnallisten liikkeiden kasvun. Kysymys on, miten varmistaa näiden
yhteisöjen pysyvyys.

Uusin tietämys – kansalaisten näkemys (Arki):
Näkemyksemme  on,  että  nykyiset  alustat  ovat  valikoivia  ja  niihin  on  pääsy  vain
onnekkailla. Ihmisten voimaannuttaminen uusien teknologioiden käyttöön helpottaa
tunnistamaan kansalaisten tarpeita ja löytämään sopivia ratkaisuja pääsyyn heidän
valitsemiinsa yhteisöihin. Tarvitaan pääsyä työkaluihin, joilla voidaan rakentaa
nettiyhteisöjä.

Skenaarioon liittyvät kansalaisten visiot:
Portugali, visio 5: Rakennamme tulevaisuutemme nyt
Luxemburg, visio 7: Matkalla osallistavaan yhteisöön
Suomi, visio 6: Yhteisö voimavarana
Saksa, visio 4: Yhteisasuminen - jaetut kodit vuonna 2050
Kroatia, visio 3: Ihmisten terveyden ja luonnon suojelu sukupolvelle XYZ
Irlanti, visio 2: Laadun ilmaus
Ranska, visio 1: Sosiaalisuus ennen teknologiaa
Belgia, visio 1: Koulutuksen kautta luodut perusteet kunnioitukselle, tasa-arvolle ja
erilaisuudelle
Tsekki, visio 4: Kasvatusta ja koulutusta suvaitsevaisuuteen
Iso-Britannia, visio 6: Kansalaisten voimaannuttaminen

Tulokset ennakkokyselystä ja tutkimussuuntauksen rikastaminen

1. Millaiseen haasteeseen tämä tutkimussuuntaus mielestäsi vastaa?

Tutkimussuuntaus vastaa ihmisiä ja heistä koostuvia yhteisöjä koskeviin haasteisiin.
Yhteisön osaksi tulemisen haaste koskettaa yksinäisyyttä ja erilaisuutta. Myös
rakentamisella ja tilojen käytöllä on merkitys yhteisöllisyydessä.
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Ryhmän yhteenveto

Ihmiset ja ihmisten yhteiset intressit ovat keskeisiä, kun rakennetaan yhteisöjä.
Yhteisöllisyys on yksi pehmeistä yhteiskuntaa yhdessä pitävistä voimista, joka yhdistää
erilaisia ihmisiä ja ehkäisee syrjäytymistä. Yhteisöllisyyteen kasvetaan elämän eri
vaiheissa ja siihen kuuluu läheisistä välittäminen. Kaupunkisuunnittelun erilaisten
ihmisten kohtaamisia tukevat ratkaisut ovat tärkeitä yhteisöllisyyden luomisessa. Myös
asumisen ratkaisuilla voidaan luoda yhteistoimintaa. Digitaaliset laitteet ja palvelut
luovat uusia sekä virtuaalisia että fyysisiä yhteisöllisyyden muotoja ja toisaalta
mahdollistavat syrjäytymisen ja eristäytymisen. Yhteisöllisyys ja yhteinen tekeminen
voivat myös olla taloudellisesti tehokas tapa rakentaa hyvinvointia ja tilojen
yhteiskäyttöä, mutta niiden kustannukset kannattaa jakaa siten, että ne edesauttavat
yhteistoimintaa eivätkä ehkäise sitä.

Ryhmätyö A. Tavoitteena yhteenkuuluvuuden tunne

Vaikutuksen havainnollistaminen:
A. Päätöksenteko (päätökset, jotka antavat edellytyksiä tunteen syntymiselle)
 -> paikallinen vs. valtakunnallinen
C. Yhteiset tilat, harrastetoiminta jne. Digitaalisuus: tapahtumakalenteri
E. Byrokratian ja muun sääntelyn vähentäminen
F. ”Ihmisen kokoiset” yksiköt vauvasta vaariin
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Mitä pitäisi tapahtua, jotta vaikutus toteutuisi?
Päätöksenteko ei saisi pohjautua pelkästään taloudellisiin näkökulmiin. Tulisi olla
velvoite ottaa päätöksenteossa huomioon yksilö. Kaupungin pitäisi mahdollistaa
monipuoliset rahoitusmahdollisuudet.

Toimijakartta – kenen pitäisi toimia ja ketkä ovat kohteita?
Ydintoimijoita ovat kansalaiset. Välittäjiä ovat poliitikot ja poliittiset päättäjät.
Toiminnan kohteena ovat ryhmät ja kansalaiset.

Ryhmätyö B. Tavoitteena yhteisöllisyys yksi pehmeistä yhteiskuntaa yhdessä
pitävistä voimista, joka yhdistää erilaisia ihmisiä ja ehkäisee syrjäytymistä

Vaikutusten havainnollistaminen:
A. Samanlaiset intressit muodostavat yhteisön
B. Yhteinen ruoka ja yhdessä tekeminen
C. Esimerkki: Facebookissa voi ilmoittaa, että oman pihan omenoita saa hakea ja
halutessaan laittaa korvauksen postilaatikkoon
D. Eri ikäiset ovat yhdessä.
E. Erilaisia ihmisiä yhdessä väriin/rotuun katsomatta
F. Kun rahat ovat vähissä (”3 euroa tilillä”), voi pyytää yhteisöä auttamaan pienillä
panostuksilla – solidaarisuus

Mitä pitäisi tapahtua, jotta vaikutus toteutuisi?
Tarvitaan yhteisiä toimivia ja käyttäjälähtöisiä tiloja. Yhteisten tekemisen organisointia
ja teknologian tukea tarvitaan myös. Yhteisten intressien omaavien henkilöiden
kohtaaminen luo ryhmäytymistä. Tilojen kustannusten minimointi edellyttää kaupungin
tukea. Eri ikäisille ja taustaisille (nuoret/vanhemmat/lapset) kuuluu omaksi ja
luontevaksi koettu yhteisö.

Toimijakartta – kenen pitäisi toimia ja ketkä ovat kohteita?
Ydintoimijoita on se elin, joka päättää tiloista. Välittäjiä ovat aktiiviorganisoijat, asian
vireille panijat. Toiminnan kohteena ovat yhteisöt ja ihmiset.
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2. Läpinäkyvyyden työkalupakki

Tavoite
Hallinnon prosesseista tulee tehdä avoimia kaikille ja päätöksenteosta läpinäkyvää.
Näihin tarkoituksiin läpinäkyvyyden työkalupakki tarjoaa menetelmät, työkalut ja
vuorovaikutteisen esityksen päätöksenteon prosesseista, josta näkee, kuinka
osallistujat voivat liittyä mukaan ja kuinka heidän kontribuutionsa/osallistumisensa
vaikuttaa (tai ei vaikuta) lopputulokseen.

Tutkimusssuuntauksia:
Tutkimuksen tulisi tunnustella läpinäkyvyyden lisäämisen polkuja erilaisissa
yhteiskunnallisissa konteksteissa ja tapoja muuttaa hallinnon tapoja avoimiksi kaikille.
Lisäksi tarvitsemme ymmärrystä siitä, millä ehdoin kansalaisten vaikutusvalta ja
toimijuus voivat vaikuttaa päätöksenteon prosessien lopputuloksiin.

Tutkimuskysymyksiä:
- Mikä saa ihmiset osallistumaan ja jatkamaan osallistumistansa?
- Millainen merkitys koulutuksella ja muilla oppimisen muodoilla on kansalaisten

tietoisuuden ja osallistumisen tukemisessa?
- Mitkä ovat läpinäkyvyyden esteitä, mahdollistajia, etuja ja ongelmia erilaisissa

yhteiskunnallisissa konteksteissa? (empiiristä tutkimusta)
- Menetelmien ja työkalujen kehittäminen ja testaaminen, jotta voidaan

paremmin artikuloida, visualisoida ja kommunikoida hallinnon prosesseja, jotta
niistä voi tulla saavutettavia kaikille (osallistava toimintatutkimus).

- Mitkä mittarit ja mittausmenetelmät mittaavat ja arvioivat kansalaisten
osallistumisen vaikuttavuutta tehtyihin päätöksiin ja viestinnän tehokkuutta (tai
tehottomuutta) lopputuloksista osallistujille?

- Missä, milloin ja millä ehdoin vaikutusvalta ja toimijuus vaikuttavat hallinnon
prosessien lopputuloksiin? Kuinka vaikuttavuus voidaan mitata ja arvioida?
Kuinka se voidaan kommunikoida kansalaisille? Kuinka voidaan tietää, lisäsikö
viestintä tehokkaasti kansalaisten tietoisuutta?
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Huolet:
- Valtiot voivat väärinkäyttää läpinäkyvyyden työkalupakkia osoittaakseen

osallistumista ilman, että sitä oikeasti pannaan toimeen (teeskennelty
osallistaminen).

- Läpinäkyvyyden työkalupakkia voidaan käyttää “mainonnan” muotona.

Uusin tietämys – asiantuntijoiden näkemys (Tieteellinen tutkimus):
Seuraavia kysymyksiä tutkitaan paraikaa:

- Läpinäkyvyyttä itsessään (ml. kriittisesti), poliittista filosofiaa ja läpinäkyvän
hallinnon digitaalisia ympäristöjä.

- Politiikan yhteiskehittämistä (ml. päätöksenteon prosessien visualisoimista).

Uusin tietämys – kansalaisten näkemys (Arki)::
On olemassa tahtotila asian edistämiseksi, ihmiset keskustelevat tästä esim.
sosiaalisessa mediassa, mutta olemassa olevat valta-asemat estävät toimien
toteutumisen. Johtavat päätöksentekijät eivät integroi näitä alhaalta ylöspäin
suuntautuvia toimia.

Skenaarioon liittyvät kansalaisten visiot:
Tšekki, visio 6: Paluu juurille
Romania, visio 5: Globaalin kansalaisuuden sosiopoliittinen rakenne.
Portugali, visio 6: Päiväni vuonna 2050
Iso-Britannia, visio 1: Talous vuonna 2020
Luxemburg, visio 5: Zombeista yhteisöiksi / solidaarisuuden ja työn yhteiselo
kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi
Belgia, visio 4: Kansalaiskeskeisyyden visio
Espanja, visio 4: Ideaaliyhteiskuntamme: ajatukset luovat todellisuuksia

Tulokset ennakkokyselystä ja tutkimussuuntauksen rikastaminen

1. Millaiseen haasteeseen tämä tutkimussuuntaus mielestäsi vastaa?

Tutkimussuuntaus vastaa yhteiskunnallisen toiminnan ja päätöksenteon haasteisiin.
Läpinäkyvyyden haasteeksi tulee jatkuvasti lisääntyvän tiedon hyödyntäminen
yhteiskunnan muuttuessa ja perustelujen avoimuus.
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Ryhmän yhteenveto
Ihmiset haluavat äänestää yhä enemmän yksittäisistä asiakysymyksistä ja vähemmän
(vain) puolueita, joilla on omat etunsa. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on hankalaa,
jos ei ole tausta- ja vaikutustietoja tarjolla, päätökset tehdään piilossa eikä koetuista
ongelmista tiedoteta. Toisaalta ihmisillä on työkaluja antaa palautetta, osallistua
keskusteluun ja muodostaa mielipiteitä yhdessä. Median kokooma avoimempi ja
osittain automatisoitu joukkotiedostusjärjestelmä tavoittaisi ihmisiä nykyistä paremmin.
Ihmiset tahtovat konkreettisesti nähdä, kenen mielipide on päätöksiä tehtäessä otettu
huomioon ja millainen vaikutus lobbaajilla on ollut. Erityisesti tieteellisen päätöksenteon
tulisi aina olla avointa ja poliittisen päätöksenteon hyödyntää tieteellistä tietoa.
Läpinäkyvyyden toteuttamisessa on otettava huomioon yksilön tietosuoja ja eettiset
kysymykset.
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Ryhmätyö A. Tavoitteena perusasiat elämässä läpinäkyviksi

Vaikutuksen havainnollistaminen:
A. Asumisasiat läpinäkyviksi – vuokra / asuminen on suurin kuluerä kansalaiselle
B. Ruoka ja juominen – läpinäkyviksi ruuan valmistus ja maataloustuet
C. Sähkö- hinnoittelu läpinäkyväksi
D. Työ/työttömyys – kannattavuus ja läpinäkyvyys
E. Julkinen raha – raha ja sen käyttö
F. Vasta sitten päätösten läpinäkyvyys – kaikki edellä edeltävät tätä, kansalle

paremmin auki

Mitä pitäisi tapahtua, jotta vaikutus toteutuisi?
Jokaisen ihmisen velvollisuus on ymmärtää omien perusasioidensa läpinäkyvyys,
saattaa ne julkiseksi ja toimia sen parantamisen eteen. Yksilövastuu on lopulta jokaisen
saavutettavissa.

Toimijakartta – kenen pitäisi toimia ja ketkä ovat kohteita?
Ydintoimijoita ovat ihmiset. Välittäjiä ovat ne, jotka käyvät sinun ja muiden taskuilla,
vahvistavat taskut, antavat housut, ratkovat reiät ja riisuvat housut. Toiminnan
kohteena ovat perusasiat.
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Ryhmätyö B. Tavoitteena julkaistusta tutkimuksesta on julkaistava myös
yleistajuinen tiedote

Vaikutusten havainnollistaminen:
A. Tutkijat tutkivat
B. Yhteistyötä tiedejournalistien kanssa
C. Tiedetoimittaja kirjoittaa julkaisua
D. Yleistajuinen julkaisu
E. Kansalaisten tavoittamien
F. VALO!

Mitä pitäisi tapahtua, jotta vaikutus toteutuisi?
Rahoitusta sekä yliopistoille tiedon tuottamiseen että medialle, erityisesti Yleisradiolle
tiedon yleistajuistamiseen. Tiedon on oltava helposti saatavilla. Kansalaisten
medialukutaidon kasvattaminen ja siihen vaikuttaminen, että tieteentekoon
suhtaudutaan lähdekriittisesti.

Toimijakartta – kenen pitäisi toimia ja ketkä ovat kohteita?
Ydintoimijoita ovat tutkijat, jotka tuottavat tutkimusta. Välittäjiä on media. Toiminnan
kohteena on kansa.
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3. Kvantitatiivinen henkilökeskeinen
terveys

Tavoite
Visioimme terveydenhuoltojärjestelmän evoluution, joka perustuu ihmisiin ja
teknologiaan, ja joka mahdollistaa innovatiiviset, personoidut ja ihmiskeskeiset
palvelut terveyden tukemiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon sekä
kuntoutukseen.

Tutkimussuuntauksia:
Tämä skenaario edustaa ihmis- ja teknologiakeskeisen terveyden evoluutiota. Suuria
tietomääriä keräävät pienet ekologiset (puettavat tai jaetut) järjestelmät, voisivat
mahdollistaa uudenlaista ja luotettavampaa elämäntapojen profilointia, kun kerättyjä
tietoja yhdistetään olemassa olevin tietolähteisiin (esim. sähköinen terveyskortti,
vakuutustiedot). Innovatiivisten, henkilötietoihin perustuvien palvelujen kehittäminen
edellyttää tietolähteiden ja käyttötarkoitusten yhteen toimivuutta. Uudet
tietokäsittelytekniikat tukevat palvelujen kehittämistä henkilökohtaiseen analyysiin ja
raportointiin, terveyden edistämiseen, ehkäisyyn sekä hoitoihin ja kuntoutukseen..

Tutkimuskysymyksiä:
- Kuinka ratkaista hajautuneen tiedon ongelma osallistamalla kansalaiset,

asiantuntijat, ammattilaiset ja päättäjät?
- Millaisia malleja voidaan kehittää suurten tietomassojen hallintaan,

prosessointiin ja tulkintaan? Mallien tulisi mahdollistaa:
- Terveysongelmien tunnistaminen
- Ihmisen näkeminen kokonaisuutena (fyysisenä, henkisenä, sosiaalisena

ja osana  ympäristöä)
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- Terveydenhuollon ja terveyden edistämisen personoinnin, käyttäen
hyväksi laadullista ja määrällistä tietoa

- Terveydenhuollon ammattilaisille kansalaisten hyväksymän pääsyn
tietoon

- Mitä hyötyjä on laajamittaisista tutkimuksista, joissa toteutetaan käännöstöitä
eri maiden kansalaisille ja otetaan huomioon kulttuurieroja?

Huolet:
- On eettisiä, oikeudellisia ja kaupallisia huolia sekä yksityisyyskäytäntöihin, tiedon

suojaukseen ja tiedon turvaamiseen liittyviä huolia.
- Osa kansalaisista ei halua jakaa tietoa, vaan haluaa toisen mielipiteen

tilanteestaan.
- Lääkärit eivät halua, että heitä seurataan.
- Lääkäreillä ei ole tilastollista asiantuntemusta, joten heidän täytyy hankkia

tutkimusosaamista ennakkoon.
- Syntyy tarve jatkuvasti seurata teknologiatrendien ja -osaamisen kehittymistä.

Uusin tietämys – asiantuntijoiden näkemys (Tieteellinen tutkimus):
- Hajautunut data vähentää sidoksia maiden/sektoreiden/järjestelmien välillä.
- Tulisi kehittää tietoiselle tietojen käytölle menettelytapoja, jotka huomioivat

tietosuojaan, eettisyyteen, oikeudellisiin huoliin sekä ylläpitäjien
yksityisyyskäytäntöihin liittyvät kysymykset.

- Tietokuilu, osa sidosryhmistä näkee vain haittoja.
- Teknologioiden mittaustarkkuuden kysymykset (puettavat/sisäiset).
- Tarve yhteisille käytännöille ja suuntaviivoille.

Uusin tietämys – kansalaisten näkemys (Arki):
On olemassa tietoaineistoja ihmisryhmistä, jotka ovat lääketieteellisessä hoidossa, joka
edellyttää jatkuvaa seurantaa. Tämä tieto ei ole avoimesti käytettävissä (on avointa
vain tietoa koskevalle henkilölle mutta ei julkisesti), vaan ainoastaan hoitava lääkäri
pääsee siihen käsiksi. Melkein kaikki saavat “tyypitellyn” hoidon oireisiinsa, mutta eivät
yksilöllistä hoitoa.

Skenaarioon liittyvät kansalaisten visiot:
Italia, visio 4: Sosiaaliturvajärjestelmä hyödyntää älykelloja seuratakseen ihmisen
terveyden tilaa ja auttaakseen ihmisiä hoitaa itseään
Tšekki, visio 3: Henkilökohtaisen terveystiedon tehokas käyttö
Romania, visio 1: Kehittyneitä teknologioita terveyteen ja koulutukseen
Tšekki, visio 3: 100 % tietoturva henkilötiedon väärinkäyttöä vastaan hyödyntämällä
kehittyneitä teknologioita
Romania, visio 6: Nanoteknologia …innovaatio
Puola, visio 3: Uusia teknologioita jokapäiväiseen elämään
Suomi, visio 2: Tulevaisuuden terveystottumukset
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Tulokset ennakkokyselystä ja tutkimussuuntauksen rikastaminen

1. Millaiseen haasteeseen tämä tutkimussuuntaus mielestäsi vastaa?

Uuden teknologian kehittäminen luo uusia haasteita ja mahdollisuuksia sairauksien
yksilöidympään hoitoon, terveyden tukemiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä
korostavat ihmiskeskeisyyttä hoidossa. Määrällisen datan hyödyntäminen sairauksien
ennaltaehkäisyyn säästäisi yhteiskunnan resursseja ja yksilöt voisivat paremmin.

Ryhmän yhteenveto
Ihmiskeskeisyyden korostuminen uusien tietojenkäsittelymenetelmien (big data jne.)
kautta luo uusia haasteita ja mahdollisuuksia sairauksien yksilöidympään hoitoon,
terveyden tukemiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn kansantaloudenkin tasolla.
Biopankit luovat mahdollisuuden uusien täsmälääkkeiden kehittämiseen. Uudet
terveysteknologiat ja datan keruu mahdollistavat paremman ja tehokkaamman
hoidon ja itsehoidon sekä kansanterveydellisen tilastoinnin, minkä tulisi vapauttaa
resursseja vaativampaan hoitotyöhön. Uusi teknologia voi mahdollistaa tasa-
arvoisemman, laadukkaamman ja yksilöidymmän terveydenhuollon kaikille.
Teknologian kehitys auttaa lääketieteellisesti ihmisen terveyden seuraamisessa,
edistämisessä sekä eri sairauksien ennaltaehkäisyssä, mutta vaarana on, että ihmistä
ei enää kohdata eikä tutkita vaan seurataan vain digitaalista dataa. Korvaako
teknologia hoitoalan työpaikat?
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Ryhmätyö A. Tavoitteena tulevaisuuden terveydenhoito

Vaikutuksen havainnollistaminen:
A. Datan kerääminen
B. Datan analysointi
C. Resursseja vaativampaan hoitotyöhön
D. Henkilökohtainen tietopankki
E. Täsmälääkkeiden kehittäminen
F. Valvonnan / kontrolloinnin lisääntyminen

Mitä pitäisi tapahtua, jotta vaikutus toteutuisi?
Täytyisi varmistaa, että on vastuullinen poliittinen tahto varmentamassa sitä, että
vapautuvat resurssit kohdennettaisiin tarkoituksenmukaisesti ja tasavertaisesti. Resurssit
pitäisi kohdentaa yksilöidympään hoitotyöhön ja aitoon ihmisten kohtaamiseen.
Teknologian tasavertainen saatavuus tulisi taata kaikille.

Toimijakartta – kenen pitäisi toimia ja ketkä ovat kohteita?
Ydintoimijoita tulevaisuuden terveyden huollon luomisessa ja siinä toimimisessa ovat
poliittiset päättäjät. Välittäjiä ovat lääke- ja teknologiayritykset, sekä
terveydenhoitoalan henkilökunta. Toiminnan kohteena ovat kaikki kansalaiset
tasapuolisesti.

Ryhmätyö B. Tavoitteena rokotekanta

Vaikutuksen havainnollistaminen:
A. UUDET PALVELUT
- virtuaalinen rokotuskortti
- muistutus
- tarvepankki
- alueellinen saatavuus
- riskiryhmät
B. TIEDONHALLINTA
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- tiedot helposti käytettävissä itselle ja lääkärille
- yksityisyyden suoja
C. TEHOKKAAMPI HOITO
- pohjatieto on parempi
- saatavilla yksityisempi hoito
D. ITSEHOITO
- oman terveydenhoidon tarkkailu
- ei välttämätöntä lääkärikäyntiä
E. KANSANTERVEYS
- tarkemmat ja kattavammat tilastot ja parempi hoito
- tasavertaiset mahdollisuudet
F. VAATIVAMPI HOITO
- resursseja jää vaativimpiin hoitoihin
- ennalltaehkäistä jo mahdollisia tulevia sairauksia

Mitä pitäisi tapahtua, jotta vaikutus toteutuisi?
Täytyisi muodostaa olemassa oleva tietokanta. Sen luvista käyttää ja päivittää tulisi
sopia. Täytyisi kiinnittää huomiota ylläpitoon ja päivitykseen, jotta tiedonkulku toimisi.
Tulisi varmistaa ihmisten käyttöhalukkuus ja motivaatio. Tulisi järjestää rahoitus
rokotuskannan perustamiselle.

Toimijakartta – kenen pitäisi toimia ja ketkä ovat kohteita?
Ydintoimijoita rokotekannan luomisessa lääkärit ja rokottajat. Välittäjiä ovat
tietokannan ylläpitäjät ja kotihoito. Toiminnan kohteena ovat kaikki rokotetut.
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4. Liikutaan yhdessä (enemmän
joukkoliikennettä)

Tavoite
Visioimme uusia yhteisiä liikennekonsepteja ja niihin liittyviä teknologioita, jotka
vähentävät liikenteen aiheuttamaa saastumista ja energian kulutusta ja jotka
samanaikaisesti tuovat ihmisitä yhteen.

Tutkimussuuntauksia:
Joukkoliikenteen lisääminen kiinnittyy:

- Liikennejärjestelmiin, jotka perustuvat vähemmän infrastruktuuriin (ollen
joustavampia) tai hyödyntävät jo olemassa olevia infrastruktuureja (tehostaen
niiden käyttöä).

- Liikkumiseen, joka on vähemmän ylhäältä ohjattua ja enemmän yhteisöllisesti
järjestettyä ja itseohjautuvaa (parviäly).

- Pieniin/yksittäisiin yksiköihin, jotka voivat ajoittaisesti yhdistyä ja erota (yksiköiden
junia ja paikallista suonijakelua).

- Yksiköiden jakamiseen.

Tutkimuskysymyksiä:
- Kuinka voimme päästä pidemmälle yhteisymmärryksessämme

“joukkoliikenteestä”; toisin sanoen vähemmän infrastruktuuria vaativaan ja
enemmän joustavuuteen perustuvaan yhteisölliseen järjestäytymiseen, joka
hyödyntää ajoittaista yksilöllisten järjestelmien jakamista?

- Kuinka voimme tehostaa nykyisen liikenneinfrastruktuurin käyttöä (“enemmän
junia rautateille ja kestävää joukkoliikennettä moottoriteille”)?

Huolet:
Liikennejärjestelmän pitää kiinnittyä käyttäjiin asti (ns. viimeinen kilomeri), jotta siihen
voidaan liittyä pienissä kaupungeissa ja maaseudulla.
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Uusin tietämys – asiantuntijoiden näkemys (Tieteellinen tutkimus):
- Jo olemassa olevat hyvät, eri toiminnallisuuksia yhdistelevät ratkaisut toimivat

esimerkkeinä tutkijoille.
- On olemassa ilman kuljettajaa kulkevia autoja ja automatisoituja

liikenneratkaisuja.
- Monissa EU-kaupungeissa on autojen yhteiskäyttöä.
- On uusia tapoja järjestää liikennettä – ei pelkästään julkista joukkoliikennettä

vaan myös vaan yhteisöllisesti järjestettyä ja jaettua liikennettä.

Uusin tietämys – kansalaisten näkemys (Arki):
- Riippuu, missä päin maata asut.
- Suurissa kaupungeissa on hyvä joukkoliikenne.
- Kimppakyytejä käytetään, kun ei ole joukkoliikennettä ja kustannusten

säästämiseksi (BlaBlaCar, Uber).

Skenaarioon liittyvät kansalaisten visiot:
Italia, visio 2: Yksinkertaisen erityinen kaupunki
Tšekki, visio 5: Yhdessä maailman puolesta
Malta, visio 2: Parempaa elämän laatua kestävän näkökulman kautta paikallisiin ja
globaaleihin kysymyksiin.
Tanska, visio 4: Tulevaisuuden luontokaupunki
Bulgaria, visio 1: Älykäs kaupunki – se olen minä!

Tulokset ennakkokyselystä ja tutkimussuuntauksen rikastaminen

1. Millaiseen haasteeseen tämä tutkimussuuntaus mielestäsi vastaa?

Tutkimussuuntaus vastaa kaupungistumisen haasteisiin. Liikkumisen haasteeksi tulee
liikenteen suunnittelu, syrjäseutujen liikenteen ratkaisut sekä saastuminen. Liikkumisen
muutoksessa tehokkuuden ohella on joukkoliikenteen houkuteltava käyttäjiä.
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Ryhmän yhteenveto

Joukkoliikenne on tehtävä nykyistä edullisemmaksi, houkuttelevammaksi ja
mielenkiintoisemmaksi niin kaupungissa kuin maalla. On ennakoitava
ihmismassojen liikkeet ja toiveet, tuettava taloudellisesti joukkoliikenneinfran
rakentamista ja tehtävä julkisten käyttö houkuttelevammaksi esimerkiksi
tihentämällä vuorovälejä sopimaan paremmin ihmisten arkiaikatauluihin,
vähentämällä vaihtojen tarvetta ja tarjoamalla edullisia, selkeitä
lippuvaihtoehtoja. Toisaalta ruuhkien syntymistä estetään hajauttamalla
asumista toisiinsa yhteyksissä oleviin keskuksiin, ja myös työaikoja voi hajauttaa
ja etätyömahdollisuuksia kehittää. Liikenteeseen on kehitettävä nykyistä
halvempia kulkuneuvoja, jotka saastuttavat ja kuluttavat energiaa nykyistä
vähemmän.
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Ryhmätyö A. Tavoitteena joukkoliikenteen houkuttelevuus

Vaikutuksen havainnollistaminen:
· Edullisuus (lippujen hinnat, julkinen tuki tai/ja sponsorointi esimerkiksi

viestintäpalveluissa, kaikille tasa-arvoiset liikkumismahdollisuudet, yrittämiselle
avoin kahvila/ravintolatoiminta)

· Tiedotus (ajantasalla, pysäkkikuulutukset ja näytöt, vaivattomuus)
· Elämyksellisyys (viihtyvyys, eri teemavaunuja, yhteisöllisyys, brändäys, emännöinti,

pelailu ja muu tekeminen)
· Kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet (kysytään mitä haluaa, reitit ja aikataulut)
· Hyvät yhteydet (kattava verkosto, nopeat)
· Mukavuus (hygienia, turvallisuus, ilmastointi, istuimet, tilavuus, käännettävät

istuimet valittavana, asiakaspalvelu)

Mitä pitäisi tapahtua, jotta vaikutus toteutuisi?
Jotta joukkoliikenne olisi edullista, niin julkisen tuen tulisi lisääntyä tai joukkoliikenteen
pitäisi tehdä yhteistyötä yksityisten firmojen kanssa (oheispalvelut), hankittava
sponsoreita, jotka voisivat mainostaa omia tuotteitaan ja liikennettä tulisi
automatisoida.

· Tiedotuksessa ajantasainen ja reaaliaikainen tieto liikenteestä ja mobiilit palvelut
tärkeitä. Varauduttava, sillä ei voida tietää ennakolta, onko kaikilla hetken päästä
siru päässä tietojen vastaanottoon.

· Elämyksellisyys toteutumisessa eri toimijoiden avoin yhteistyö yhteiseen
päämäärään tärkeää.

· Kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksissa tarvitaan vuorovaikutusta ja
demokratian toteutumista varten uusia alustoja.

· Hyvien yhteyksien toteutumiseen on keskeistä julkinen tuki, investoinnit ja ennakoiva
tieto.

· Mukavuus toteutuu yhteisöllisyyttä ”meidän bussi” – ajattelua vahvistamalla,
antamalla tilaa vapaaehtoistoiminnalle ja luomalla yhteisön käytöstapoja.
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Toimijakartta – kenen pitäisi toimia ja ketkä ovat kohteita?
Ydintoimijoita houkuttelevuuden aikaansaamisessa ovat kunnat, valtio ja palveluita
tuottavat yritykset. Välittäjiä ovat järjestöt, yritykset ja käyttäjät. Toiminnan kohteena
ovat käyttäjät.

Ryhmätyö B. Tavoitteena saada joukkoliikenne pääkaupunkiseudun
ulkopuolella kannattavammaksi

Vaikutusten havainnollistaminen:
· Massojen lisääminen
· Uuden teknologian hyödyntäminen ja automaatio
· Tehokkaamman ajankäytön hyödyntäminen

Mitä pitäisi tapahtua, jotta vaikutus toteutuisi?
Tarvitaan uusia palveluja joukkoliikenteen yhteyteen, jotta se saadaan
kannattavammaksi myös tiiviiden kaupunkien ulkopuolella. Esimerkiksi busseissa voisi
olla kauppakassipalvelu, jonka asiakas saa tilaamansa tavarat mukaan
laskeutuessaan kyydistä. Toinen esimerkki palveluista on uudenlaiset
opiskelumahdollisuudet. Ajoneuvoissa olisi laitteita, jotka muistavat käyttäjän ja
pitävät yllä kieltenopiskelua tms. Kannattavuus saadaan lisäämällä käyttäjien
viihtyvyyttä.

Toimijakartta – kenen pitäisi toimia ja ketkä ovat kohteita?
Ydintoimijoita ovat palvelujen tarjoajat, jotka kehittävät alalle liiketoimintaa ja
hyödyntävät teknologian antamia mahdollisuuksia. Toiminnan kohteena ovat
joukkoliikenteen käyttäjät ja liikennevälineet.
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5. Tuotantotietoisuus

Tavoite
Koska materiaaliset resurssit ovat rajalliset, on tärkeää, että yrityksistä tulee nykyistä
tietoisempia tuotteiden elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Nimenomaan
ympäristön kannalta kestävät tuotantoteknologiat edistävät vähäresurssista
tavaroiden tuotantoa. Hyvä esimerkki tästä on kiertotalousmalli, missä tuotannossa
pyritään kierrättämään materiaaleja ja minimoimaan jätteeksi päätyvät materiaalit.
Tällöin koko tavaroiden arvoketjun kestävyys otetaan valmistuksessa huomioon.

Tutkimussuuntauksia:
Nykyiset tuotannon tavat ovat kestämättömiä resurssien käytön kannalta. Tarvitaan
kahdenlaisia innovaatioita: yhtäältä sellaisia, jotka hillitsevät kestämättömien
teknologien käyttöä ja toisaalta sellaisia, jotka tukevat puhtaiden teknologioiden
kehittämistä ja käyttöönottoa.

Vanhat talouden toimintatavat, jotka perustuvat kestämättömään materiaalien
käyttöön ja ajastaan jälkeenjääneeseen teknologiaan, on hylättävä ja muutettava
suuntaa. Tarvitaan tutkimusta, joka ottaa huomioon materiaalien kierrättämisen ja
siihen perustuvat uudet liiketoimintamallit. Uuden talousajattelun käyttöönotto on
monimutkainen kysymys ja sille on vaikea laskea rahallista kustannusta. Sen vuoksi
tutkimuksessa on kehitettävä ja tuotava esiin uusia luovia tapoja kuvata sekä
kustannuksia että hyötyjä.

Tutkimuskysymyksiä:
- Mitkä ovat hyviä kestävän tuotantoteknologian malleja (kehdosta kehtoon,

teollinen symbioosi, puhtaat teknologiat jne.) ja miten ne voidaan parhaiten
ottaa käytäntöön osana nykyisiä tuotannon tapoja?

- Kuinka voimme sisällyttää kielteiset ulkoisvaikutukset osaksi tavaroiden ja
palveluiden tuotantokustannuksia? Toisaalta, mitä pitkäaikaisia vaikutuksia
puhtaalla teknologialla on?
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- Kuinka voimme kuvata ja mitata vaikeasti rahassa mitattavia arvoja, joita
kestävä tuotanto tuottaa?

- Miten voimme arvioida ja laskea kaikki arvoketjun kustannukset? Millainen
”hyvien” yritysten tehtävä ja rooli voisi olla parhaiden käytäntöjen levittämisessä
koko arvoketjuun?

- Mitkä muutokset ovat välttämättömiä, jotta tuotteita ei suunnitella nopeasti
vanheneviksi ja mikä vaikutus muutoksella on siihen liiketoimintansa
perustaneille yrityksille?

Huolet:
- Miten uusien menetelmien aiheuttama hintojen nousu vaikuttaa köyhiin

kuluttajiin?
- Teknologisesti edistyneitä tuotteita myydään vähemmän.
- Tulevaisuudessa viennin ja tuonnin tulee olla tasapainossa.

Uusin tietämys – asiantuntijoiden näkemys (Tieteellinen tutkimus):
Uusia kasvun malleja tarvitaan. On kehitettävä uusia tavoitteita pelkän talouskasvun
ja voiton tavoittelun lisäksi. On paljon tutkimusta kannustimista, kuten
verokannustimista, jotka edistävät ympäristövalintoja liike- ja innovaatiotoiminnassa.
Tarvitaan lisää tutkimusta kannustinjärjestelmien keskipitkän ja pitkän aikavälin
vaikutuksista. Lisäksi uusia tapoja estämään ei-toivottua käyttäytymistä olisi myös
tutkittava esim. teollisissa symbioosiohjelmissa.

Uusin tietämys – kansalaisten näkemys (Arki):
Yritysten yhteiskuntavastuu (Corporate Social Responsibility), kehdosta kehtoon,
merkinnät (reilu kauppa).

Skenaarioon liittyvät kansalaisten visiot:
Suomi, visio 3: Tehokas kierrättäminen
Luxemburg, visio 5: Tietämättömistä zombeista yhteisöllisyyteen
Tšekki, visio 1: Muoviton yhteiskunta
Ranska, visio 2: Kollektiivi-projekti
Tšekki, visio 3: Sosiaalisen ja globaalin välinen harmonia
Luxemburg, visio 3: Kehitysharppaus
Liettua, visio 4: Yksilöiden harmoniasta kierrätysteknologioihin
Saksa, visio 1: Kestävyys toteutettu
Slovenia, visio 1: Kestävästi tasapainoinen yhteiskunta
Suomi, visio 1: Arvot – aineettomuus ja minimalismi

Tulokset ennakkokyselystä ja tutkimussuuntauksen rikastaminen

1. Millaiseen haasteeseen tämä tutkimussuuntaus mielestäsi vastaa?

Tämä tutkimussuuntaus vastaa rajallisten luonnonvarojen ja resurssien tehokkaamman
hyödyntämisen haasteeseen. Se kohdistaa huomion tietoisuuteen materiaaleista
siten, että tuotantoa suunniteltaessa huomioitaisiin ympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja
yhteiskunnalliset riskit parantamalla kierrätystä ja ehkäisemällä liikakulutusta.
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Ryhmän yhteenveto
Tuotteiden parempi suunnittelu johtaa kulutustavaroiden käyttöiän pitenemiseen sekä
jätteiden vähenemiseen. Luonnonvaroja on hyödynnettävä säästeliäästi, jotta
voimme varmistaa yksilöiden ja jatkuvasti kehittyvän yhteiskunnan tarpeet
säästämällä luonnonvaroja tuleville sukupolville. Mitä myöhemmin ongelmaa aletaan
ratkaista, sitä jyrkempiä toimenpiteitä vaaditaan. Asennemuutosta kuluttamiseen
tarvitaan, sillä se on todennäköisesti sääntelyä tehokkaampaa. Ihmiset tarvitsevat
läpinäkyvää tietoa tuotteista tehdäkseen ekologisia päätöksiä.
Tutkimussuuntaus vastaa mahdollisuuteen kehittää enemmän puhtaampaa
teknologiaa ja kannustaa kestävään kuluttamiseen.

Ryhmätyö A. Tavoitteena tuotteiden kestävyysluokittelu

Vaikutuksen havainnollistaminen:
A. Jätevuoret ovat historiaa koska kaikki lajittelevat!
B. Pakottava sääntely on vähäistä. Asennekasvatuksella on päästy pitkälle.
C. Tuotteiden kestävyysluokittelu on laajentunut tekstiileihinkin.
D. Lähituotannon lisääntyminen johtaa mannerten välisen rahtiliikenteen

vähenemiseen.
E. Kestävämpi kulutus johtaa vaurastumiseen!
F. Fiksulla korjaustoiminnalla pidennetään fiksujen tuotteiden elinkaarta.
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Mitä pitäisi tapahtua, jotta vaikutus toteutuisi?
Lainsäädäntöön pitäisi saada asetus sääntelemään tuotteiden kestävyyttä ja
kierrätettävyyttä. Tulisi asettaa veroluonteiset maksut kestämättömille tuotteille, siten
että kaikissa tuotteissa olisi kestävyyteen liittyvä luokittelu, jonka mukaan maksetaan
ns. kestävyysveroa. Tulisi ottaa käyttöön myös ns. kestävyyssertifiointi, joka olisi
edellytys haittaveron poistolle, eli jos tuote osoittautuu tarpeeksi kestäväksi, siltä
voidaan poistaa ”kestävyysvero”.
Lisäksi täytyisi panostaa seuraavan sukupolven asennekasvatukseen.

Toimijakartta – kenen pitäisi toimia ja ketkä ovat kohteita?
Ydintoimijoita ovat opetusministeriö, hallitus ja verottaja. Välittäjiä ovat opettajat,
koululaitos ja media. Toiminnan kohteena ovat kansalaiset ja tuottajat.

Ryhmätyö B. Tavoitteena aineettomuuden muodikkuus

Vaikutusten havainnollistaminen:

A. Tuotteiden laajennettu, tiedottava tuoteseloste tekee ekovertailusta helpompaa:
- kierrätysmateriaalin osuus
- tekijöiden palkkaluokka
- luvattu kestävyys
- hiilijalanjälki
- valmistusmateriaalit
- hoito-ohje
B. Läpinäkyvyys johtaa siihen, että ihmiset osaavat vaatia terveempiä

tuotantomalleja. Yksilön vastuu herää.
C. Ekologisuuteen kannustava verotus ohjaa kestäviin ratkaisuihin.
D. EU rahoittaa tutkimusta ja innovointia ekologisten ratkaisujen löytämiseksi.
E. Aineeton kulutus on muodissa. Elämykset ovat arvokkainta elämän sisältöä.

Materia on taakka.
F. Sukupolvet ylittävä yhteisöllisyys pienentää yhteisön tuottamaa kuormaa.
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Mitä pitäisi tapahtua, jotta vaikutus toteutuisi?
Ekologisille toimijoille tulisi myöntää verohelpotuksia.
Alan tutkimukseen ja tuotekehitykseen tulisi panostaa, erityisesti EU-rahoituksen
muodossa. Tutkimustyötä tässä edustaisi standardointia tai yhteisten mittareiden
luomista esimerkiksi energiatehokkuuteen, sähköturvallisuuteen tai
alkuperämerkintöihin liittyen.
Aineettomuuden muodikkuuden aikaansaaminen edellyttää toimia Robinilta (ja
muilta julkkiksilta). (”Robin” tarkoittaa tässä esikuvaa, joka ohjaa muiden käytöstä ja
tuo asioita median huomioon ja muodikkaaksi).
Yksilön valintamahdollisuuksia tulee helpottaa jäsentämällä tieto helpommin
vertailtavaksi, esimerkiksi kehittyneempien tuoteselosteiden muodossa.
Yhteisöllisempiä asumisratkaisuja tulisi mahdollistaa yhteiskunnan taholta kuten
esimerkiksi tukea nuoria asumaan vanhainkoteihin.
Yhteiskunnan kuplia tulisi avata, kuten esimerkiksi taiteessa tai asuntopolitiikassa.
Patenttilainsäädäntöä tulisi kehittää yhteiskuntaa hyödyttävämpään suuntaan.
Talouselämää tulisi kannustaa sijoittamaan kestävän kehityksen hankkeisiin, vaikka on
vaikeaa hahmottaa kuinka motivointi tapahtuisi, kenties investointikannustimien
kautta, kuten negatiivisten korkojen muodossa. Talouselämä on huonosti
ohjailtavissa.

Toimijakartta – kenen pitäisi toimia ja ketkä ovat kohteita?
Ydintoimijoita ovat esikuvat, lainsäätäjät, verottaja ja tutkijat. Välittäjiä ovat
osuuskunnat, rakennuttajat, puolueet, talouselämä, rahoituslaitokset, pankit, yritykset,
tuotekehittäjät, rahoittajat, kauppiaat, muoti, media, mainonta ja maahantuonti.
Toiminnan kohteena ovat äänestäjät, asukkaat, kuluttajat, muodin kuluttajat ja
valmistajat.
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Doodle-kysely

Pyydämme sinua valitsemaan kaksi suosikkiasi esitetyistä tutkimussuuntauksista
helpossa Google forms-kyselyssä. Tutkimustie vastaa osallistumispalkkiosta, kun
kyselyyn on vastattu.

Google forms-kyselyn linkki on https://goo.gl/forms/bHA1elTbHnP5B1W92.
Vastausaikaa on 30.9 asti.

Kiitos osallistumisestasi!


