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Tulevaisuuden kunta, PED-malli,  
MVA ja osallistava kuntastrategiatyö 

 



Läntisen maailman 
uusien unelmien 

kulmakivet 

Lähde:  Mika Aaltonen & Rolf Jensen (2012). Mr & Mrs Future ja 5 suurta kysymystä.  

1. 
Kuluttajat ja yritykset  
ovat avainasemassa 
uuden etsimisessä - 

eivät hallitukset 

7. 
”Hengellisistä”  

markkinoista tulee  
vahva toimiala 

4. 
Yhden hengen  

”tehtaat” 
lisääntyvät 

3. 
Personoidut 

tuotteet  
yleistyvät 

8. 
Erilaiset  

neuvontapalvelut 
tulevat kasvamaan 

6. 
Uudet teknologiat 
synnyttävät uusia  

toimialoja 

5. 
Massatuotanto 

tulee vähenemään 

2. 
Lännen taloudet 

tulevat olemaan yhä  
enemmän palvelu- 

talouksia 
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Läntinen maailma on tavoittanut  
tulotasounelman, mutta se ei ole vielä 
löytänyt sellaista uutta unelmaa, joka  
saisi ihmiset  jälleen syttymään! 



Maaseudun tulevaisuus 2020-luvulla 

A 1. 
Digitalisaatio 
ja verkosto- 

talous 

A 2. 
Älykäs  

teknologia 

A 3. 
Uusiutuvat 

energiat 

A 4. 
Luonnonvara- 

talous 

C 1. 
Kylä- ja asukas- 

toiminnan 
perinne 

C 2. 
Kaksoisasuminen, 

eläkeläiset 
voimavarana 

C 4. 
Uudet toimintatavat  
mm. asiakaslähtöinen 

uudistaminen 

B 3.  
Uudet teknologiat  
synnyttävät uusia 

toimialoja 

B 2. 
Massatuotanto 

vähenee – perso- 
noidut tuotteet  

yleistyvät 
C 3.  

Lähiruuan 
merkityksen 

korostuminen 

B 1. 
Maantiede  
menettää  

merkitystään 

Taustalähde: Tuomas Kuhmonen ja Irene Kuhmonen (2014). Maaseudun alueidenkäytön tulevaisuuskuvat.  
Tulevaisuuden tutkimuskeskus Tutu-julkaisuja 1/2014. 
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4. Edustuksellisen demokratian  
    ja päätöksenteon vaikeutuminen 

Demokratian ja pol. 
johtamisen kriisiyty- 
minen Euroopassa 
(SITm, SITt) 
 

Suora demokratia 
 haastaa edustuksel- 

lisen demokratian 
(ETV, MW, SITt) 

 
 

3. Turvallisuuden merkityksen  
     painoarvon lisääntyminen 

Eriarvoisuus ja  
syrjäytyminen uh- 
kaavat lisääntyä 
(SITt, ETV, VNT) 

 

Kompleksinen  
riskiyhteiskunta  
on epävakaa ja 

herkästi vaurioituva 
(MM, SITm) 

Hyvin koulutettujen  
”maastapako” 

uhkaa lisääntyä 
(MW, SITt ) 

2. Hyvinvoinnin ja terveyden  
    edistäminen uudelle tasolle  

Älykkäät teknologiat 
mullistavat hyvin-  

voinnin ja terveyden  
edistämisen 
(SITt, MW) 

 

Kansalaisten  
vastuu  itsestään 

ja lähimmäisistään 
kasvaa 

(ETV, VNT, SITt) 

Kansalaisjärjestöjen  
merkitys korostuu 

(MW, SITt) 
 

1. Jatkuvan uudistamisen tarve 
     

Kokeilukulttuuri 
vahvistuu 

(VNT, ETV, MW) 
 

Toimintaympäristön 
muutokset edellyttä- 

vät  kokeilemista  
ja uudistamista 

(PS, MW) 
 

Uusi teknologia  
vie ja tuo 

ammatteja ja 
työpaikkoja 
(MM, MW) 

Tulevaisuustutkijoiden trendejä 2020-luvulle 

1. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan mietintö 1/2014 vp.       ETV 
2. Sitran trendit (2014-2015).           SITt 
3. Sitran megatrendit – Elina Kiiski Kataja (2016).        SITm 
4. Mannermaa, Mika (2004). Heikoista signaaleista vahva tulevaisuus.     MM 
5. Sydänmaanlakka, Pentti (toim.) (2014). Tulevaisuuden johtaminen 2020.        PS 
6. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko: Kestävällä kasvulla hyvinvointia 18/2013.   VNT 
7. Wilenius, Markku (2015) Tulevaisuuskirja. Metodi seuraavan aikakauden ymmärtämiseen  MW 
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Eriarvoisuus ja  
syrjäytyminen uh- 
kaavat lisääntyä 
(SITt, ETV, VNT) 

 

5. Monikulttuurisuuden lisääntymi- 
    nen ja väestön keskittyminen 

Työelämä polarisoi- 
tuu eli keskipalk- 

kainen työ vähenee 
(SITm, PS, SITt) 

Maahanmuutto  
ja pakolaisuus  

muuttavat väestö- 
rakennetta 
(MW, SITm) 

 

Kaupungistuminen  
jatkuu ja yhteisöl- 
linen kaupunki- 

asuminen yleistyy 
(MM, SITt) 

LÄHTEET: 



Arto Koski 
31.3.2016 

Lähde: Olli Hietasen haastattelu 4.3.2016 

Tulevaisuuden tutkija Olli Hietasen näkemyksiä 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Meillä on suuri uudelleen määrittelyjen tarve muun muassa tasa-arvolle, 
työlle, syrjäytymiselle, kansalaisyhteiskunnalle ja kunnille. 
Monia hyviä toimintoja (esim. koulut) on ”pakko keksiä” uudelleen, jotta  
ne toimisivat hyvin myös uudessa muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Monet niistä asioista, jotka ovat olleet Suomen vahvuuksia, ovat kääntyneet 
heikkouksiksi. Olimme monessa hyviä siksi meillä on nyt vaikea muuttua  
ja siirtyä uuteen aikakauteen. 

Kuudennen aallon (2010-2050) keskiöön ovat nousemassa luonnonvara- 
talous ja niukkuuden teknologiat. 

Vastakohdat kasvavat eli sekä-että -ilmiöt. Esim. hyvinvointi ja pahoinvointi,  
köyhyys ja rikkaus, terveys ja sairaudet, globaalipalvelut ja lähipalvelut, 
virtuaalisuus ja fyysinen läsnäolo, keskittyminen ja hajautuminen.   

Yhä tärkeämpiä asioita alkaa jatkossa tapahtua julkisen sektorin  
ulkopuolella ja myös yrityselämässä jo aikaisemmin tunnetun ulko- 
puolella - esimerkiksi sopivat uudet jakamistalouden yritykset.    
  



Demokratia 
ja osallisuus 

Palvelut ja 
hyvinvointi 

Elinkeinot 
ja työllisyys 

P E 

D 

Digitalisaatio 
Kokeilut 

Tulevaisuuden kunta 

Älykkäät teknologiat 

Kuntalaislähtöisyys 

Verkottuminen 

Elinvoima 

Yhteisöllisyys 

PED ja tärkeät trendit   

Sote-uudistus 

Muuttoliike Ikääntyminen 

Kuntatalous 

Uusi paikallisuus 

Jakamistalous 

Maakunnat 
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Demokratia ja osallisuus 

Palvelut ja hyvinvointi Elinkeinot ja työllisyys 

Kunnan osa-alueiden lähiPEDit ja koko kunnan isoPED 

D/O 

P/H E/T 

D/O 

P/H E/T 

D/O 

P/H E/T 

D/O 

P/H E/T 

Kunnan isoPED-toiminnalla kehitetään ja 
vahvistetaan lähiPED-toiminnan vaikutta- 
vuutta kunnan osa-alueiden ja koko 
kunnan hyödyksi. 

Kunnan  lähiPED-toiminnalla aktivoidaan 
kunnan osa-alueen asukkaita, yhdistyksiä, 
järjestöjä ja yrityksiä kehittämään yhdessä 
kumppanuusperiaatteella alueen palveluita  
ja hyvinvointia, elinkeinoja ja työllisyyttä  
sekä demokratiaa ja osallistumista.  

Ennen puhuttiin välinekehittyneisyydestä 
tarkoittaen alueen omien luontaisten  
vahvuuksien täysimääräistä hyödyntämistä.  
Se käsite kannattaa ottaa uudelleen käyttöön! 
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Maaseutuvaikutusten arviointi (MVA) 

Päätösten vaikutukset  on  
tärkeätä ottaa huomioon  

erityisesti erilaisissa  
muutostilanteissa.  

Päätösten vaikutukset  ovat  
maaseudulla usein erilaisia 
kuin keskuksissa johtuen  
pitkistä etäisyyksistä ja  
harvasta asutuksesta.  

1. 2. 3. 
Maaseutu on voimavara  
Suomelle. Maaseutuvai- 

kutusten arvioiminen  
auttaa maaseudun  

vahvuuksien  
tunnistamisessa. 

Maaseutuvaikutusten  
arviointi on oivallinen  

työkalu kuntastrategian  
laatimisessa ja kuntalaisten  

osallistamisessa. 

Oleellista on tarkastella,  
millä tavalla erilaiset  
päätökset vaikuttavat  

maaseudulla asuvien ja  
työskentelevien ihmisten  
olosuhteisiin ja sujuvaan  

arkeen. 

4. 5. 6. 
Kuntarakenteen muutoksen  
vaikutukset näkyvät usein 

ensimmäiseksi maaseudulla.  

Lähde: Maaseutuvaikutusten arviointi kunnan kehittämisen työkaluna.  
             Suomen Kuntaliitto ja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2015. 
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Maaseutu- 
vaikutukset  
kohdistuvat 

1. 
Maaseudun ihmisten elin- 
oloihin, viihtyvyyteen ja  

terveyteen 

2. 
Elinkeinoihin, yritystoimin- 

taan ja kilpailukykyyn 

3. 
Työhön ja  

osaamiseen 

4. 
Asumiseen ja 

palveluihin 
5. 

Infrastruktuuriin, 
saavutettavuuteen ja  

yhteyksiin 

6. 
Vetovoimatekijöihin, kuten  

ympäristöön, maisemaan ja  
kulttuuriin 

7. 
Demokratian  

toteutumiseen 

8. 
Kansalaisten osallistumiseen  

ja yhteisöllisyyteen sekä  
sosiaaliseen pääomaan 

Lähde: Maaseutuvaikutusten arviointi kunnan kehittämisen työkaluna.  
             Suomen Kuntaliitto ja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2015. 



Kuntademokratia 
strategiatyössä 

1. 
Erilaisissa olosuhteissa  

toimivat erilaiset  
osallistumisen keinot  

 

2. 
Kuntalaiset ovat asian- 

tuntijoita palvelujen  
kehittämisessä 

3. 
Kuntaorganisaatio  

toimii osallistumisen  
mahdollistajana 

4. 
Kansalaisyhteiskunta 

toimii kunnan kehittäjä- 
kumppanina ja hyvinvoinnin  

edistäjänä 

5. 
Kunta- ja palvelurakenteiden  

muutokset haastavat  
demokratian kehittämiseen 

6. 
Avoin tieto ja data  
luovat uudenlaista  

demokratiaa 

7. 
Eri-ikäiset kuntalaiset 

haluavat vaikuttaa omaan  
elämänlaatuunsa 

8. 
Toimivat ratkaisut rakentuvat  

erilaisista näkökulmista 
(mm. MVA) 

Lähde: Keskiössä kuntalainen – kuntademokratian kehittämisen suuntaviivat. 
             Suomen Kuntaliitto 2015. 
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RAKENTEET 

YHTEISÖT KUNTALAISET 

VALTA 

VALTIO 

Kunta 

Maakunta 

1980-luvulla ohjauksen suunta oli hyvin vahvasti ylhäältä alas eli valtiosta kuntiin päin 
2000-luvulla näkyi myös vuorovaikutussuunta alhaalta ylöspäin eli kunnista valtioon päin  
2020-luvulla näyttäisi korostuvan suunta kunnan sisällä: alhaalta alas ja alhaalta ulos! 

KUNNAN OSA 
-palvelut 

-elinkeinot 
-demokratia 

KUNNAN OSA 
-palvelut 

-elinkeinot 
-demokratia 

KUNNAN OSA 
-palvelut 

-elinkeinot 
-demokratia 

Tulevaisuuden kunta ja kunnan osat systeemisessä kokonaisuudessa 

alhaalta alas ja 
alhaalta ulos 
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