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Skenaario – mitä tarkoitetaan?

Tulevaisuuden skenaario on tulevaisuuden käsikirjoitus, jossa 
luonnostellaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti tulevaisuuden 

toimintaympäristön vaihtoehdot ja tällaisiin vaihtoehtoisiin 
tulevaisuuksiin johtavat tapahtumaketjut erilaisten olettamusten 

pohjalta.
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Skenaario 1: ”Sotatalous”

• Tilanne Ukrainassa kärjistyy avoimemmaksi yhteenotoksi NATO-maiden kanssa ja Venäjä suorittaa erilaisia hybridi- ja sotilaallisia operaatioita lukuisiin 
maihin. Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen vastakkainasettelu synnyttää kuumia pesäkkeitä ympäri maailmaa. Yhdysvaltain roolia reservivaluuttana 
haastetaan, teknologioiden käyttö polarisoituu voimakkaasti ja internetin avoimuus vähenee, yritykset alkavat vetäytyä myös Kiinan markkinoilta. 
Kansainvälisissä suhteissa sääntöperäinen järjestelmä on korvautunut voimapolitiikalla.

• Eurooppaan kohdistuu voimakkaita pakolaisvirtoja ja unionin yhtenäisyys on koetuksella.

• Venäjä kohdistaa aggressiotaan myös Suomeen, lähialueille tuodaan Venäjän joukkoja ja Suomen jättämä NATO-hakemus ei etene päätökseen tilanteen 
eskaloituessa vakavammaksi. 

• Tilanne kestää ainakin vuoden 2023 loppuun asti, Suomen on nojattava vahvemmin omavaraisuuteen, sillä meriliikenne on ainakin ajoittain poikki ja 
kauppalaivastolla ei pystytä harjoittamaan tavanomaisesti ulkomaankauppaa. Suomi siirtyy sotatalouteen eli yritysten resursseja sitoutuu 
puolustusvoimien materiaalivalmiuden ym. ylläpitoon ja valtion rooli vahvistuu merkittävästi.

• Räikeä hybridi- ja kybervaikuttaminen on arkipäivää, Venäjän valtiollinen media maalaa kuvaa Suomesta ja Baltiasta entistä enemmän vihollisena. 
Venäjän turvallisuuskoneisto on sulkenut viimeisetkin ovet kv. tiedonkulkuun  ja mitään kriittisiä mielipiteitä ei sallita. 

• Kuluttajien ja yritysten luottamus rapautuu ja Yhdysvalloista käynnistyy globaali taantuma. Pitkän velkasyklin lasku tulee maksettavaksi. Suomessa 
yrityksiä kaatuu ja kotitaloudet vähentävät oleellisesti kulutusta hintojen ja korkojen noustessa. Toimitusketjujen ongelmista ja kuluttajien 
hamstrauksesta johtuen tavaroista syntyy nopeasti pula. Taustalla myös pandemian vanhat vaivat. Suomen maariski kasvaa voimakkaasti, investoinnit ja 
maahanmuutto tyrehtyvät. 

• Suomesta lähtee myös osaajia ulkomaille. Tämä kärjistää entisestään vähenevän työikäisen väestön problematiikkaa. Pitkän aikavälin näkymät 
heikkenevät entisestään ja takamatka muihin Pohjoismaihin kasvaa. Julkiselta taloudelta putoaa pohja pois ja Suomi joutuu neuvottelemaan 
velkarahoituksensa varmistamiseksi. Julkisen velan korkokustannukset ovat kasvaneet massiivisesti.

• Vuonna 2023 Suomen talous supistuu yli 5 %



Skenaario 2: ”Epävarmuuden aika”

• Ukrainan tilanne on jäätynyt pitkäaikaiseksi konfliktiksi Venäjän miehittäessä osaa Ukrainasta. Ukrainan hallitsemilla osilla
jälleenrakennus alkaa, mutta jäätynyt konflikti pitää ulkomaiset investoijat sieltä poissa. Kiinan ja Venäjän strateginen 
yhteistyö lisääntyy ja jännite demokratioita vastaan säilyy ilmeisenä. Vihreä siirtymä etenee länsimaissa, mutta kehittyvät 
taloudet jäävät kiinni fossiilitalouteen.

• Kriisin pitkittyessä EU hakee hieman epäröiden ratkaisuja, mutta eri maissa sisäinen vastakkainasettelu voimistuu 
kansalaisten elintason laskiessa vaikeuttaen unionin yhtenäisyyttä ja päätöksentekoa.

• Suomen NATO-hakemuksen ratifiointi kestää kuukausia ilman selkeää käsitystä prosessin päättymispäivästä. Venäjän 
hybridivaikuttaminen on tavanomaista Suomessa ja muissa maissa. Venäjän sisäinen tilanne on jännittynyt kansalaisten 
elintason laskun pitkittyessä.

• Suomen investointiympäristö jatkuu epävarmana ja maariski kohoaa hieman. Kuljetuskustannukset ja – reittien 
ennakoitavuus aiheuttavat yhä enemmän huolia viennille ja tuonnille. Osaajat karkaavat Suomesta ja työvoiman 
saatavuusongelmat kärjistyvät entisestään.

• Päätökset kasvua tukevista toimista lykkääntyvät yhä tuonnemmaksi ja pysähtyneisyys vaivaa, vihreän teknologian 
ratkaisuja syntyy, mutta Suomi ei saa kiinni maailmanmarkkinoista. Uudistusten puutetta perustellaan yleisellä 
epävarmuudella, jonka vuoksi uudistuksien hyödyt jäävät saamatta. Kuluttajat ovat varovaisia ja yritykset eivät investoi 
rohkeasti.

• Suomi jää jälkeen muista Pohjoismaista yhä enemmän ja asemoituu enemmän Baltiaan

• Julkinen talous säilyy heikkona ja menopaineiden kasvu jatkuu. Inflaation vuoksi noussut korkotaso muodostaa merkittävän 
kulun julkiselle taloudelle, veronkorotukset syövät ostovoimaa ja kilpailukykyä. Isoihin kysymyksiin ei löydy ratkaisuja ja 
edessä on hitaan näivettymisen tie.

• Suomen talouden rakenteelliset ongelmat ovat vahvasti esillä, talouskasvu noin +1 %



Skenaario 3: ”Uusi vaihde”

• Kiina painottaa suhteissaan länsimaailmaan taloutensa etua ja ei osallistu aktiivisesti Venäjää tukeviin toimiin. Tilanne 
Ukrainassa helpottuu ja jälleenrakennus läntisellä tuella ja kv. rahoituslaitosten rahoituksella alkavat tehokkaasti. 
Investoinnit vihreään siirtymään lähtevät vauhdikkaasti liikkeelle.

• Eurooppa löytää yhteisen kasvun sävelen, globaalit hankinta- ja tuotantoketjuongelmat helpottavat ja hintapaineet 
maltillistuvat. Samaan aikaan on kuitenkin aktiivisesti ratkaistava kysynnän kasvusta johtuvia pullonkauloja. Kansalaisten ja
yritysten luottamus kasvaa. Tulevaisuus näyttää pitkästä aikaa kirkkaalta ja myönteiset muutoksen tuulet puhaltavat. 
Inflaatio palautuu keskuspankkien tavoiteuralle.

• Suomen NATO-hakemus käsitellään nopeasti, Suomi ja Ruotsi liittyvät samanaikaisesti Natoon ja tilanne alkaa helpottua 
loppukesän 2022 aikana. Talouden syöksyttyä alas Venäjä tunnustaa reaalipolitiikan tosiasiat ja yrittää kansainvälisissä 
suhteissaan päästä tilanteeseen, jossa pakotteita voitaisiin alkaa purkaa.

• Suomen investointiympäristö kohenee vauhdilla. Suomen maakuva paranee kansainvälisen näkyvyyden lisääntyessä. 
Kansainvälisten osaajien maahanmuutto Suomeen kiihtyy ja tämä helpottaa työvoiman saatavuusongelmia ja auttaa 
väestörakenteesta kumpuaviin ongelmiin. Suomesta syntyy vihreän teknologian ratkaisuja, joilla valloitetaan 
maailmanmarkkinoita. Kuluttajat ottavat aktiivisen roolin vihreän siirtymän edistämisessä.

• Vihreän siirtymän ja NATO-jäsenyyden myötä Suomi alkaa ottaa muita Pohjoismaita kiinni talous- ja työllisyyskehityksessä, 
Suomi kansainvälistyy nopeaa vauhtia

• Julkinen talous kohenee aiempaa nopeamman kasvun seurauksena, puolueiden kesken on vahva ymmärrys julkisen 
talouden tasapainotarpeesta. Päätöksiä tarvittavista reformeista kyetään tekemään. 

• Suomen talouskasvu kiihtyy selvästi ensi vuonna epävarmuuden hälventyessä



Yritysten huoneentaulu & 
tarkistuslistat 

Uusi tilanne – fokus nyt



Pohdinnasta toteutukseen

1.

2.

3.

4.

Analysoi 

Tunnista

Varaudu

Toteuta

Miten eri skenaariot vaikuttavat 
yrityksesi strategisiin valintoihin?

Mitä tunnistettuja konkreettisia 
mahdollisuuksia ja uhkia eri 
skenaarioilla voi olla?

Miten varaudutaan eri toimenpiteillä 
tunnistettuihin riskeihin ja 
mahdollisuuksiin – mitä tarvitsee tehdä?

Toimeenpano ratkaisee 



Varautumisen huoneentaulu
1) Varmistetaan, että yrityksen tilannekuva ja strategia vastaavat muuttunutta maailmantilannetta. 

2) Varaudutaan eri markkinoilla poliittisten riskien kasvuun ja sääntelyn ennakoimattomuuteen.  

3) Ennakoidaan turvallisuusuhat ja panostetaan erityisesti kyberturvallisuuteen.  

4) Varmistetaan toiminnan jatkuvuus myös poikkeusoloissa ja parannetaan toimitusketjun ja raaka-
aineiden saannin häiriöttömyyttä. 

5) Tehdään vastuullisuudesta entistäkin tärkeämpi kilpailuvaltti. 

6) Parannetaan energiatehokkuutta, kartoitetaan yrityksen energiariippuvuus ja kiihdytetään 
siirtymistä pois fossiilisista energialähteistä.

7) Varmistetaan yrityksen talouden ja rahoituksen kestävyys inflaatio- ja korkokehityksen 
näkökulmasta ja epävarmuuden kasvaessa. 

8) Panostetaan hyvään johtamiseen, tiedonkulkuun ja henkiseen kriisinkestävyyteen. Varaudutaan 
vastaamaan läpinäkyvyyden ja avoimuuden odotuksiin niin sisäisessä kuin ulkoisessa viestinnässä. 

9) Varmistetaan hyvän sään aikana osaavan ulkopuolisen neuvonnan saatavuus akuuttitilanteisiin. 

10) Panostetaan uusien markkinoiden kartoittamiseen. Hyödynnetään kasvun mahdollisuudet liittyen 
esimerkiksi vihreään siirtymään, digitalisaatioon ja kiertotalouteen – unohtamatta joskus alkavaa 
Ukrainan jälleenrakennusta.



12 tarkistuslistaa

InflaatioKasvu Viestintä
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Rahoitus

Tase,
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turval-
lisuus

Henkilöstö Sopi-
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Venäjän hyökkäyksen seurausten ja vaikutusten arviointi vaatii 

kokonaisvaltaisen lähestymistavan

12

Venäjän 

hyökkäyksen 

vaikutus 

turvallisuus-

taloudelliseen 

toimintaympä-

ristöön

• Omavaraisuus/resilienssi/protektionismi

• Pakotteet

• Valtioiden vakaus

• NATO → puolustusmarkkinoiden kasvu

• Digitaalinen ja vihreä siirtymä

• Kulutus- ja 

tuloverotus
Teknologia-

teollisuuden 

yritys

Kaupankäyntiympäristö

Toimintaympäristö 

• Osaajat

• Energiakysymykset

• Regulaatio

• Inflaatio 

• Arvoketjut ja logistiikka

• Luottamus (keskus)pankkeihin

• Osakemarkkinat

Tuet, verot ja lainarahoitus

• EU rahoitusmekanismit

• Yritysverotus

• Yritystuet

• Lainarahoitus

Luottamus talouteen ja kysyntä

• Investoinnit 

venäläisestä 

fossiilisesta 

energiasta 

irtautumiseen

• Digitalisaatio

• Kiina, USA, Venäjä ja muut maat

• EU

• Suomi

Digivihreä 

siirtymä 

kirivaihteelle
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Suomen turvallisuus

– Sotilaallinen

– Kyber

– Hybridi

Geopolitiikka

– Venäjä tilanteen kehittyminen

– Kiinan asemoituminen

– Lännen yhtenäisyys ja yksimielisyys

– Ruoka-/energiakriisi

Resilienssi

– Omavaraisuus

– Kauppapolitiikka/protektionismi

– Globalisaatiossa askel taaksepäin ja 
tuotantoa takaisin länteen?

– Energia

– Materiaalien, raaka-aineiden jne. 
saatavuus ja hinta

– Logistiikka

Inflaatio/stagflaatio

– Rahoituksen saatavuus ja hinta

Kysynnän kehittyminen Suomessa 

ja vientimarkkinoilla

– Vihreä siirtymä

– Digitalisaatio

Maariskin kasvu

– Investoinnit

– Osaajat

Muuta

– Julkisen talouden tasapaino

– Kuluttajien päätösten merkitys, 
vastuullisuus
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Keskeisimmät havainnot ja johtopäätökset
• Vihreä siirtymä menee kirivaihteelle.

‒ Irtautuminen venäläisestä fossiilisesta energiasta tapahtuu mahdollisimman nopealla aikataululla. EU-rahoitus kasvaa.

‒ Niukkuus ajaa resurssitehokkuuden kasvua ja kiertotaloutta.

‒ Vihreän siirtymän nopeutuminen tukee suomalaisen teknologiateollisuuden kysyntää.

‒ Yritykset rahoittavat vihreän siirtymän. Investointien tulee olla kannattavia toteutuakseen. Edellyttää järkevän sääntelyn ja
markkinaehtoisuuden yhdistämistä.

• Globalisaatio muuttaa muotoaan. Geopoliittisen riskin kasvu johtaa toimenpiteisiin 
yrityksissä.

‒ Kiina monien yritysten erityistarkastelussa.

• Omavaraisuuden vahvistaminen ja resilienssin lisääminen ovat tulevien vuosien keskeisiä 
strategisia tavoitteita.

‒ Suomessa korkea osaaminen digitaalisuudessa ja kyberissä.

• Geopoliittisten riskien vähentäminen ja resilienssin vahvistaminen voivat tukea suomalaisen 
teknologiateollisuuden kysyntää, erityisesti alihankintasektorilla.

• Suomi ottanut ”viimeisen” askeleen kohti länttä.
‒ NATO jäsenyys avaa markkinoita puolustusteollisuudelle.

‒ Voi lisätä investointeja. Suomen ja USA:n välisen kaupankäynnin merkitys kasvaa.

• Epävarmuuden aika jatkuu pitkään. Taantuman uhka kasvussa.
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• Näkymä tällä hetkellä, korona-aikakin huomioiden, poikkeuksellisen 

sumuinen.

• Tuotannon näkökulmasta tilanne jatkunee siedettävänä syksyyn, 

mutta näkymät synkentyneet jatkuvasti. Taantuman riski kasvaa.

• Stagflaatioriski kasvussa.

• Epävarmuus (ja volatiili hintakehitys) vaikuttaa negatiivisesti 

investointisuunnitelmiin.

• Kuluvan vuoden nopea inflaatio lisää riskiä kustannuskilpailukyvyn 

heikkenemiseen.

Yleisen suhdannetilanteen kehittyminen
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• Venäjän ja sodan suhteen kaikki on vielä mahdollista.

• Todennäköisintä lienee sodankaltaisen tilanteen jatkuminen Itä-

Ukrainassa tai jonkinasteinen jäätynyt konflikti.

• Pakotteet säilynevät voimassa pitkään.

– Kaupankäynti Venäjän kanssa on poikki.

• Venäjän teknologinen kehitys pysähtyy.

• Aivovuoto Venäjältä.

• Suhtautuminen Venäjän vastaisiin pakotteisiin vaihtelee maailmalla, 

monet jatkavat Business as usual.

Venäjän tilanteen kehittyminen
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• Vihreä siirtymä onnistuu, jos se on yrityksille investoimisen arvoista.

– Vihreä siirtymä tapahtuu yksityisellä rahoituksella, sen on oltava kannattavaa.

• Vaikka yleinen suhdannetilanne kääntyisikin olennaisesti heikompaan, säilyy 
vihreään siirtymään kytköksissä oleva kysyntä voimakkaana tulevina vuosina.

• Eurooppa tulee irtoamaan venäläisestä fossiilisesta energiasta. Korvaavalle 
teknologialle kova kysyntä.

• Komissio ehdottaa REPowerEU-suunnitelmassa esim. puhtaan vedyn 
tuotannon kaksinkertaistamista FF55-paketin volyymitavoitteisiin verrattuna. 
Suomessa toimivien yritysten on mahdollisuus kasvattaa kädenjälkeään 
vetytaloudessa edellyttäen, että toimintaympäristö on kunnossa. 
Kasvutavoitteet huomioitava Suomen IE-strategiassa. 

Vihreä siirtymä kirivaihteelle
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• NATO-jäsenyysprosessi on meneillään.

– Suomi on saanut avustustakeita tärkeiltä NATO-mailta jäsenhakemuksensa ajaksi.

– Erinäistä häirintää ja levottomuutta Venäjän toimesta odotettavissa, mutta pidemmällä 
aikavälillä turvallisuustilanne olennaisesti parempi kuin ilman jäsenyyttä.

• NATO-jäsenyyden myötä yhteistyömahdollisuudet puolustusteollisuudessa 
kasvavat merkittävästi.

• Yhdysvaltojen sisäpoliittiset riskit lisäävät tarvetta vahvistaa EU-maiden 
puolustusta.

• Suomen puolustusjärjestelmä on kunnossa, ja valmiuteen liittyviä toimia 
tehdään aktiivisesti ja riittävästi yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

• Venäjän informaatiovaikuttaminen aiheesta on sekavaa, osittain ehkä 
tarkoituksellisestikin.

Sotilaallinen turvallisuus
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• Energian hinta näyttää pysyvän korkeana vielä pitkään.

– Venäjän maakaasun käytön vähentäminen Euroopassa on korvattava kaasun tuonnilla muista maista, mikä lisää 
kaasun globaalia kysyntää ja nostaa paitsi maakaasun myös muiden polttoaineiden hintoja. LNG:n osalta kysynnän 
painopiste on Kaukoidässä eli Japanissa, Etelä-Koreassa ja Kiinassa, mikä pitää LNG:n hinnan korkeana. Kun Keski-
Euroopassa hiilivoimalla korvataan maakaasulla tuotettua sähköä, päästöoikeuden hinta nousee. Tästä seuraa, että 
myös sähkön markkinahinta Euroopassa nousee. Sähkön hinta on Keski-Euroopassa korkeampi kuin Pohjoismaissa, 
mutta nouseva hintatrendi vallitsee myös NordPool-alueella. Suomen kannalta tilanne on haastava, koska 
vientiteollisuutemme rungon muodostavat energiavaltaiset metalli-, metsä- ja kemianteollisuus.

• Vihreän siirtymän tarvetta vahvistavat monet tekijät, epävarmuus vaikeuttaa ennakointia nyt enemmän 
kuin koskaan aiemmin.

– Venäjän hyökkäyssota on nostanut esiin kysymyksen energiaomavaraisuudesta. Venäjän sähkön tuonti ja maakaasun 
tuonti Suomeen ovat loppuneet. Suomessa ei kuitenkaan tule pulaa energiasta. Metsähakkeen tuonnin loppuminen 
voi haitata kaukolämpösektoria, mutta kotimaista haketta on mahdollista saada lisää harvennushakkuista saatavasta 
rankapuusta. Energiahakkeen hinta todennäköisesti nousee.

– Liikenteen sähköistyminen vähentää öljytuotteiden kysyntää, mutta tuontiriippuvuus säilyy vielä pitkään, koska 
fossiilisia polttoaineita tarvitaan raskaassa liikenteessä sekä meri- ja lentoliikenteessä. Biopolttoaineet eivät riitä 
korvaamaan kaikkea öljyn käyttöä. Pitkällä aikavälillä sähköistyminen voi korvata merkittävän osan fossiilisista 
liikennepolttoaineista.

– Venäjän kaasusta luopuminen on erityisen vaikeaa Saksassa. Siellä noin puolet rakennuskannasta lämpiää suoraan 
maakaasulla, ja siitä noin puolet tulee Venäjältä. Tehokas keino maakaasun käytön vähentämiseksi olisivat 
kiinteistöjen energiataloudelliset korjaukset, jotka voidaan tehdä nopeasti. Saksan ei kuitenkaan ole mahdollista 
irrottautua kokonaan Venäjän maakaasusta vielä vuosiin.

– Energia- ja vähähiiliteknologioiden, energiatehokkuuden parannushankkeiden, kaukolämmön ja biopolttoaineiden 
kysyntä kasvaa voimakkaasti. Tämä luo suomalaiselle teollisuudelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia kaikkialla 
Euroopassa. Suomalaisissa teknologiayrityksissä on korkeatasoista ja kilpailukykyistä kestävien ratkaisujen osaamista.

Energia



2015.6.2022 Teknologiateollisuus

• Varaudu, varaudu, varaudu. Hyvin suunniteltu isku onnistuu aina. Kuinka pian 
yrityksen tuotanto saadaan uudelleen käyntiin, jos koko tietojärjestelmä 
tuhotaan?

– Kyberpuolustuksen tärkeimmät elementit syntyvät yritysten pitkäjänteisestä riskien 
ennaltaehkäisytyöstä.

• Riskinä on, että digitaalinen turvallisuus ymmärretään suppeasti kriisiaikojen 
kyberpuolustukseksi ja –varautumiseksi.

• Suomessakin on liikkeellä hyvin vaarallisia haittaohjelmia, kybervakoilu on 
aktiivista ja kyberhyökkäykset esimerkiksi yritysten tuotanto- ja 
automaatiojärjestelmiin ovat lisääntyneet.

• Kyberrikollisuus on laaja ja monipuolinen ”teollisuudenala" – tarjolla on 
valikoima työkaluja taloudellisesti ja poliittisesti motivoitujen hyökkäysten 
tekemiseksi (petokset, varkaudet, kiristys, vakoilu, sabotaasi).

Kyberturvallisuus
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• Hybridiuhissa on kyse julkisen vallan päätöksentekokykyyn, yhteiskunnan 
kriittisen infrastruktuurin toimivuuteen, yleiseen järjestykseen ja 
turvallisuuteen tai rajaturvallisuuteen kohdistuvasta uhkasta, tapahtumasta, 
toiminnasta tai näiden yhteisvaikutuksesta, joka erityisen vakavasti ja 
olennaisesti vaarantaa kansallista turvallisuutta, yhteiskunnan toimintakykyä 
tai väestön elinmahdollisuuksia.

• Mikäli yritys ei ole osa yllä mainittuja "segmenttejä", on viisasta pohtia, miltä 
osin hybridiuhat ovat relevantteja ja ylipäätään oman riskienhallintatoimien 
piirissä.

• Informaatiovaikuttaminen ja -operaatiot ovat keskeinen ja jo käynnissä oleva 
uhkavektori. Operaatioita suoritetaan verkkomediassa ja digitaalisilla alustoilla.

• Vakoilun ja soluttautumisen riskit kasvaneet.

Hybridiuhat
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• EU:n näkemykset suhteessa Kiinaan lähentyneet USA:ta.

• Raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuden kohentaminen:

– Markkinaehtoista toimintaa tukevia täsmätoimia tarvitaan (esim. suojatullien 

väliaikainen poisto tiettyjen tuotteiden osalta).

– Kauppasuhteiden verkoston laajennus.

– Kiertotalouden tehostaminen datavetoisesti.

• EU:n tulee välttää kauppapolitiikan alle verhoiltavaan 

protektionistiseen sisädigimarkkinaan liittyvät sudenkuopat.

• EU:n oltava hereillä Afrikan suhteen.

• Avoimet kauppasuhteet ovat suomalaisten vientiyritysten elinehto.

Kauppapolitiikka/protektionismi
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• Kiinan asemoituminen Venäjän tukijaksi ja omat aggression osoitukset esim. 
Taiwania kohtaan ovat keskeinen geopoliittinen riski lähitulevaisuudessa.

• Kiinan aggressiot johtaisivat suurella todennäköisyydellä globaaliin taantumaan.

• Kiinan selvä asemoituminen Venäjää vastaan olisi kuitenkin hyvin positiivinen 
signaali ja rauhoittaisi merkittävästi geopoliittisia jännitteitä.

• Kiinalla vakavia ongelmia koronapolitiikkansa kanssa. Tilanne vaikuttaa globaalisti 
materiaalien ja komponenttien saatavuuteen. Tilanne aiheuttaa myös 
tyytymättömyyttä kansalaisissa, ja riski sisäiseen epävakauteen on kasvanut.

• Kiina tavoittelee supervalta-asemaa ja nykyisen globaalin valta-asetelman olennaista 
muuttamista ja käyttäytyy häikäilemättömästi tämän saavuttaakseen. Teknologinen 
ylivalta keskeinen tavoite. Olennainen edellytys on kansan tyytyväisyys, joka 
perustuu talouskasvulle ja siten taloudellisen hyvinvoinnin lisääntymiselle.

Kiinan tilanne
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• EU ja muut länsimaat vaikuttavat yhtenäisiltä, mutta pakoteruuvi kiristää myös poliittisia 
jännitteitä.

– EU:n sisällä: Komissio uppoaa detaljeihin ja luistelee talouspolitiikassa – vaarana, että vihreän siirtymän 
ennakoitavuus heikkenee, jos päästökaupan markkinavakausvarantoa käytetään kassana. Jako 
vastuullisen ja leväperäisen taloudenhoidon maiden välillä syvenee.

– EU:n nouseva protektionismi tuo jännitettä, ja uudet mekanismit kuten hiilitulli tuovat jännitettä 
ulkosuhteisiin.

– Nouseva ruokakriisi erityisesti Afrikassa aiheuttanee pakolaisaallon. EU:n on kirittävä Afrikassa takamatka 
kiinni ja löydettävä oma tiensä.

– EU-vaalit & USA-presidenttivaalit 2024 – populismi saa syötön lapaan?

• Geopolitiikka on palannut jäädäkseen: 

– Jännite demokratioiden ja autoritääristen valtioiden välillä jatkuu Yhdysvaltojen ja Kiinan vetämänä, ollaan 
taas kahden blokin maailmantilanteessa. EU tiukentanee linjaansa Kiinan suhteen.

– Geopoliittiset riskit kasvavat myös yritysten näkökulmasta.

– Valloitussodat eivät ole menneisyyttä vaan palanneet todelliseksi uhkaksi myös liiketoiminnalle.

– Sääntöperusteinen maailmanjärjestys rapautuu, joka tekee toimintaympäristöstä entistä 
epävarmemman.

Lännen yhtenäisyys ja yksimielisyys uhattuna
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• Omavaraisuuden ja resilienssin lisääminen tulee olemaan valtioiden ja EU:n keskeisiä 
tavoitteita. Omavaraisuuden lisääminen tarkoittaa myös tuotannollisen toiminnan ”paluuta” 
Eurooppaan. Tämän tyyppinen kehitys on omiaan lisäämään inflaatiopainetta tuleville vuosille.

• Vallalla on tällä hetkellä kaiken ”aseistaminen”: kauppapolitiikkaa ja riippuvuuksia käytetään 
aseena nyt ja todennäköisesti myös tulevaisuudessa. EU:n tulee käyttää vipuaan suorissa 
kauppapoliittisissa suhteissa (esim. liikesalaisuuksien suoja) suoraan, ei sääntelemällä 
yrityksiä.

• Suomen tulee vähentää ja jopa luopua digitaalisesta yhteistyöstä autoritaaristen valtioiden 
kanssa, se kannattaa pitkällä tähtäimellä. Suomen tai EU:n riippuvuussuhdetta autokratioihin 
nähden tulee välttää kaikin realistisin keinoin.

• Suomen digitaalinen omavaraisuus ei ole mahdollinen, ei edes EU:n.

– Kumppanuutta tuleekin hakea samanmielisistä valtioista ja samalla kehittää strategisia 
vahvuuksia.

EU/Suomi omavaraisuus



2615.6.2022 Teknologiateollisuus

• Globalisaatio tulee muuttamaan muotoaan ja kenties pysähtymään ainakin 
sellaisena kuin mihin olemme tottuneet.

• Tuotantoketjujen resilienssin parantamiseksi yritykset vahvistavat ja 
monipuolistavat toimittajaverkostojaan.

• Kiina-riskin pienentäminen ajankohtaista monelle yritykselle.

• Tuotantoa tulee palaamaan jossain määrin ja jossain muodossa Eurooppaan.

– Kysynnän vahvistuminen Euroopassa pitää toimitusketjut tiukilla ja kapasiteetista on pulaa →

inflaatiopaineet jatkuvat.

• Just on time -ajattelu ei ole enää muodissa. Varastojen kasvattaminen yksi 
keskeinen resilienssiä lisäävä kehityssuunta.

• On vielä aikaista sanoa, jääkö muutos pysyväksi.

Globalisaation suunta jatkossa
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• JOS suhdanne säilyy hyvänä ja kysyntää riittää, jatkuvat toimitusketjuhaasteet 
vielä pitkää. Painetta lisää tuotannon uudelleenjärjestelystä johtuvat 
muutokset.

• Myös hintakehitys pysyy volatiilina epävarmuuden jatkuessa suurena.

• Mikäli suhdanne heikkenee olennaisesti, helpottunevat myös tuotantoketjuihin 
liittyvät haasteet nopeasti.

• Energia- ja akkuteollisuus tarvitsee entistä enemmän kriittisiä mineraaleja, 
joiden saanti Kiinasta ja Venäjältä on epävarmaa tulevaisuudessa. Myös 
puolustusteollisuus on näistä kiinnostunut. Vaihtoehtoisia hankintamaita ja 
tapoja, kierrätysmateriaalit mukaan lukien, on löydettävä.

• Kiertotalouden merkitys korostuu niukkuudessa.

Materiaalien, raaka-aineiden jne. saatavuus ja hinta
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• Vihreän siirtymän siirtyminen kirivaihteelle kasvattaa painetta logistiikkakustannusten nousuun.

– Suomen oltava hereillä muiden maiden toimien kanssa. Kilpailukykyä ei ole varaa menettää.

• Suunnitelmat ja toimenpiteet Venäjän fossiilisesta energiasta irtautumiseen aiheuttavat lisää painetta 
logistiikan vihreään siirtymään. Siirtymää hidastaa dieseliä korvaavien polttoaineiden rajallinen 
saatavuus ja kasvavasta kysynnästä aiheutuva hintojen nousu. Siirtymää vaikeuttavat myös 
logistiikkatoimijoiden taloudelliset resurssit siirtyä puhtaan ajoneuvoteknologian hyödyntämiseen 
sekä epävarmuus ajoneuvoja palvelevan infrastruktuurin palvelutasosta.

• Ukrainan sodasta johtuen kuljetuspalveluihin liittyy kohonneiden kustannusten lisäksi kasvavaa 
epävarmuutta logistiikkayhteyksien, kuljetuspalveluiden ja kuljettajien saatavuuden näkökulmasta. 
Erityisesti Kaukoidän suuntaan syntyy jatkuvasti uusia häiriöitä ja haasteita pakotteiden johdosta.

• Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys tärkeää Itämeren logistiikan toimivuudelle.

– Suomen teollisuus on täysin riippuvainen merikuljetusten toimivuudesta.

– Itämeren meriliikenteen häirintä esim. sotaharjoitusten muodossa aiheuttaa Suomen 
logistiikkahuoltovarmuudelle varteenotettavan uhan.

• Kiinan koronasulut sotkevat jälleen globaalia konttiliikennettä, vaikutukset kauaskantoisia.

Logistiikka
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• Vastuullisuuden merkitys yritysten liiketoiminnassa säilynee voimakkaana – ellei jopa 
vahvistu.

• Mahdolliset tulevat konfliktit, ihmisoikeusloukkaukset yms. voivat johtaa voimakkaisiin 
kuluttajien reaktioihin, jotka vaikuttavat ennennäkemättömällä tavalla myös teollisiin 
yrityksiin.

– Huolellisuusvelvoite ja jäljitettävyys ovat kuluttajien odotusten, lainsäädännön ja nyt myös Venäjään 
kohdistettujen talouspakotteiden toimeenpanossa välttämättömiä. Pakotteisiin reagoiminen on osa 
laajempaa vastuullisuuskokonaisuutta, jota yrityksiltä odotetaan. Jatkossa ihmisoikeuksien ja 
demokratian kunnioittamisella tulee olemaan entistä suurempi rooli yritysten kannattavassa 
liiketoiminnassa. Konfliktialueilla toimivilta yrityksiltä edellytetään erityistä huolellisuutta.

• Yritysvastuuta ja yritysten vastuullisuusraportointia koskeva sääntelypaine on tällä hetkellä 
voimakas. EU:ssa on annettu esitykset mm. yritysvastuudirektiivistä ja yritysten 
kestävyysraportointidirektiivistä. EU on julkaissut myös kestävän rahoituksen 
luokittelujärjestelmän eli taksonomian, jolla pyritään määrittelemään, mitkä toiminnot 
katsotaan kestäviksi.

• Mineraalisten raaka-aineiden saatavuus edellyttää vastuullista omaa kaivostoimintaa ja 
tehokkaita keräys-, kierrätys- ja jalostusprosesseja.

Vastuullisuus
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• Inflaation ennustetaan hidastuvan n. 2 prosenttiin ensi vuonna.

– Taustalla oletus energian hinnan nousun pysähtymisestä sekä globaalien tuotantoketjuhaasteiden 
helpottumisesta.

– Toisaalta moni muutosvoima lisää inflaatiopainetta myös tuleville vuosille.

• Yhdysvalloissa keskuspankki lähtenyt nostamaan korkoja.

• EKP ilmoittanut myös aikaistavan koronnostoaikataulua.

• Euroopassa myös määrällinen elvytys vähentynyt ja kenties loppuu Q3.

– EKP alkaa siis imeä rahaa pois markkinoilta → luo painetta omaisuusarvoihin.

• Korkea inflaatio, kiristyvä rahapolitiikka ja heikentyvät talousnäkymät → hyvin haastava tilanne, 
stagflaation riski kasvanut selvästi.

• Inflaatio tuo mukanaan riskin työmarkkinoilla tapahtuvista virheistä ja kilpailukyvyn menetyksestä 
ylimitoitettujen palkkaratkaisuiden myötä.

Inflaatio ja rahapoliittinen ympäristö
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• Korot nousussa.

• Näkymien ollessa epävarmoja pankkien varovaisuus voi kasvaa ja siksi rahoituksen 
saatavuus kärsiä.

• Korkojen nousu laskee kasvuyritysten tulevien tuottojen nykyarvoa → heikentää esim. start-
uppien houkuttelevuutta sijoittajien silmissä → vaikeuttanee myös riskirahoituksen saamista 

esim. T&K hankkeisiin, erityisesti kasvuyrityksissä.

– T&K kannustimet entistä tärkeämpiä. Verokannustin huomioi myös pk-yritykset.

• Varastojen kasvu vaatii käyttöpääomaa.

• Vientiluottoja ja –vakuutuksia ei enää myönnetä Venäjän ja Ukrainan kauppaan eikä 
vanhoja takuita pidennetä.

• Rahaliikenteen haasteet hankaloittavat tai käytännössä estävät, vientikaupan Venäjälle.

Rahoituksen saatavuus ja hinta
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• Komission tavoitteet teollisen datan osalta kovat ja niin pitääkin: 

digitalisaatiolla voidaan edistää kilpailukykyä.

• Riskinä ylisääntely ja digitaalinen protektionismi; sääntelyä 

minimimäärä, jotta markkina lähtee liikkeelle.

• Eurooppalaisesta arvopohjasta lähtevät kuluttajapalvelut antavat 

odottaa itseään.

• Must-win: datan ja digitalisaation valjastaminen vastuullisuuden ja 

vihreän siirtymän markkinamekanismin toteuttamiseen.

• Seuraa: GDPR, Data Act, Digital Market Act, Digital Services Act, 

Tekoälysääntely…

Digitalisaatio



3315.6.2022 Teknologiateollisuus

• Yhteinen raja Venäjän kanssa ei lisää Suomen houkuttelevuutta ulkomaisten osaajien silmissä.

– Vaikeusaste lisääntyy entisestään osaajatarpeiden täyttämisessä.

– Vetovoimatyötä lisättävä.

• Suomi on voinut mainostaa itseään maailman turvallisimpana maana. Voiko enää jatkossa?

• Ulkomaisten osaajien riski Suomelle ja suomalaisille yrityksille.

– Esimerkiksi Venäjän ja Kiinan lainsäädäntö edellyttää, että kansalaiset antavat pyydettäessä tietoja esimerkiksi työstään.

– Tiettyjen maiden kansalaisia ei voi välttämättä ottaa kaikkiin tehtäviin, ja joissain tehtävissä vaaditaan Suomen kansalaisuutta.

• Osaaminen:

– Kyberturvallisuus kansalaistaitona. Lisätään jatkuvan oppimisen tarjontaa kansalaisten kyberturvallisuusosaaminen nostamiseksi. 
Kohdennetaan 2/3 Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen tarjonnasta digitalisaation ja vihreän siirtymän vaatiman 
osaamisen lisäämiseen.

• Lisätään varhaiskasvatuksen sekä koulutusjärjestelmän englanninkielistä koulutustarjontaa. 
Vahvistetaan kotimaisten kielien oppimista kohdentamalla resursseja maahanmuuttajaoppilaiden 
kielenoppimiseen. Kohdennetaan kieli- ja diversiteettiosaamisen tarjontaa lisäkoulutuksena 
työnjohdon jatkuvan oppimisen tarjontaan

• Joustavoitetaan ammatillisen koulutuksen tutkinnonanto-oikeusjärjestelmää niin, että 
englanninkielisen tutkinnonanto-oikeuden saa, kun ala on osaajatarveala ja yritykset ovat mukana 
oppilaitoksen hakemuksessa.

Osaajat
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• Sotilasmenojen lisääminen välttämätöntä.

• Omavaraisuuden ja resilienssin kasvattaminen maksaa.

• Toistaiseksi menoja on vain lisätty priorisoinnin sijasta.

– Tätä ei voi jatkaa loputtomiin.

• Samaan aikaan ikärakenteesta johtuvat haasteet eivät ole 
kadonneet mihinkään.

• Edessä on rajuja leikkauksia, kipeitä rakenneuudistuksia sekä myös 
veronkorotuksia. Myös panostuksia uudistumiseen tarvitaan lisää.

– Toimet tehtävä kasvua tukevasti tai ei ainakaan sitä haittaavasti.

• Ratkaistavia ongelmia: sote, sotu, maahanmuuton vähäisyys, 
kasvun esteet jne.

Julkisen talouden tasapaino
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• Tulevan vuoden aikana on uhka ruuan/energian 

saatavuudesta/hinnasta johtuville paikallisille kriiseille.

• Kriiseillä on potentiaalisesti erittäin merkittävä epävakautta lisäävä 

vaikutus.

• Ruoka/energia/ilmastopakolaisuus voi lisääntyä selvästi.

– Lisää riskiä pakolaisten hyväksikäyttöön perustuvalle hybridivaikuttamiselle.

– EU:n ja Suomen tulee hyvissä ajoin valmistautua tilanteen kriisiytymiseen.

Ruoka-/energiakriisi


