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Tulevaisuusasiakirja 5 

Suomi ja maailma 2020-luvulla  6 

Maailma muuttuu alati kiihtyvällä vauhdilla. Keskinäisriippuvuus on suurta, ongelmat rajat ylittäviä.  7 

Olemme keskellä mannertenvälistä varallisuuden ja ideoiden uusjakoa. Eurooppa, vanha manner, uhkaa 8 

muuttua aasialaisten ja amerikkalaisten ulkoilmamuseoksi ja maailman suurimmaksi vanhainkodiksi. 9 

Euroopan on löydettävä ratkaisuja ongelmiin ja vahvistuttava kansainvälisenä vaikuttajana. 10 

Suomen asema maailmassa ja Euroopassa muuttuu Koillisväylän ja Arktisen alueen uuden merkityksen 11 

myötä. Maantiedettä ei voi täysin muuttaa. Venäjän kehitys on kannaltamme ratkaisevaa. 12 

Valtioiden merkitys korostui menneessä maailmassa, jossa kansallinen itsenäisyys ja kansallinen identiteetti 13 

olivat demokratian ja edistyksen edellytys. Tässä mielessä kansallisvaltioiden merkitys vähenee, kun yksilöt, 14 

yhteisöt ja yritykset ottavat keskeisemmän roolin talouden, kehityksen ja teknologian muovaajina.  15 

Samaan aikaan käydään kilpailua luonnonvarojen, raaka-aineiden ja voimavarojen käytöstä ja hallinnasta. 16 

Tämä voi johtaa voimapolitiikan paluuseen. Kohtaamamme turvallisuushaasteet ovat moninaisia. 17 

Sadat miljoonat Aasiassa muuttuvat kaupunkeihin, vaurastuvat ja muodostavat keskiluokan. Kaupunkien 18 

merkitys maailmassa kasvaa.  19 

Valtiotasolla ja niiden välisessä yhteistyössä ratkottavana on vaikeita eturistiriitoja ja pirullisia ongelmia, 20 

joihin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja tai vastauksia. Kaupungit taas ovat väistämättä pragmaattisia. Ne 21 

ratkovat asukkaittensa arkipäiväisiä ongelmia ja saavat tuloksia aikaan.  22 

Kaupungistuminen jatkuu Suomessakin ja maamme kaupungistumisaste nousee.  23 

Globaali kilpailu kiristyy edelleen. Talouden murros jatkuu. Menestyvät yritykset voivat romahtaa nopeasti, 24 

kun niiden ketterät kilpailijat hyödyntävät uutta teknologiaa tai uusia tapoja toimia tehokkaammin.  25 

Algoritmit ja robotit suorittavat yhä enemmän rutiininomaista työtä. Työn kysyntä muuttuu. Erikoistuminen 26 

luo kysyntää entistä korkeammin koulutetuille osaajille, mutta samalla myös alemman tuottavuuden työlle. 27 

Haasteena on monissa maissa keskiluokkaisten työpaikkojen katoaminen. 28 

Epävarmuus ja muutosten ennustamattomuus kasvavat. Samalla yhä useampi kokee, että asiat eivät 29 

jäsenny, kun tietoa on liikaa. Samanhenkiset hakeutuvat samanhenkisten seuraan, omiin heimoihinsa. 30 

Perinteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen ei herätä laajalti kiinnostusta. 31 

Kohtaamme uusia haasteita, joille ei välttämättä löydy vastausta menneestä. Muutos voi olla pelottavaa. Se 32 

tuo usein mukanaan epätoivottuja kehityskulkuja, kuten vihaa, pelkoa, suvaitsemattomuutta, sisäänpäin 33 

käpertymistä ja jopa väkivaltaista vastakkainasettelua. 34 



Näkemyksellisyys voittaa auktoriteetin 35 

Auktoriteetit murenevat edelleen ja poliitikkojen valta kapenee. Poliittisen johtajuuden haasteena on 36 

johdatella eri tavoin ajattelevia ja keskenään hyvin erilaisia yhteisöjä kohti yhteistä hyvää ja yhteistä 37 

suuntaa. 38 

Kansalaisten valinnat toimivat muutoksen moottoreina. Sen pitää tarkoittaa mm. asiakaslähtöisiä 39 

hyvinvointipalveluita, jotka kannustavat ottamaan ja kantamaan vastuuta myös omasta elämästä. 40 

Ihminen on asetettava byrokratian edelle. Poliittisessa päätöksenteossa on tarjottava aitoja vaikuttamisen 41 

mahdollisuuksia sekä uusia tapoja vaikuttaa ja osallistua.  42 

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen ovat avainasemassa rakennettaessa turvallista arkea 43 

tulevaisuudessa. Päätöksenteon avoimuus ja laaja keskustelu mahdollistavat parhaimmat tulokset.  44 

Poliittinen järjestelmä voi lunastaa paikkansa vain saavuttamalla tuloksia. Vastakohta tälle kaikelle on 45 

lisääntyvän kontrolloinnin, sääntelyn ja byrokratian yhteiskunta. Vahvan keskushallinnon sijasta nyt 46 

tarvitaan kevyttä ja ketterää hallintoa, poikkihallinnollisuutta ja todellista asiakaslähtöisyyttä. 47 

Suomen vahvuus on pienen yhteiskunnan reaktiokyky ja pragmaattiset ratkaisut. Tällä hetkellä emme 48 

hyödynnä tätä täydessä mittakaavassa, koska Suomessa elää vahvana usko, että jokaiseen pulmaan on 49 

olemassa täydellinen ratkaisu, jota voidaan soveltaa paikallisista olosuhteista ja tarpeista huolimatta. 50 

Suomea ja suomalaisia ei voi enää kuitenkaan puristaa yhteen muottiin.  51 

Tarvitaan kokeilukulttuuria. Kokeillaan ja yritetään, mitataan onnistumista ja otetaan epäonnistumisista 52 

opiksi. Maailman muutoksen hallitseminen ei onnistu säädöksin ja viranomaisohjein.  Muutoskyky vaatii 53 

rohkeutta epätäydellisiin ratkaisuihin, kykyä tehdä asioita toisin ja olla maailman paras kokeilija. 54 

Kokoomus ei halua palata yövartijavaltioon, mutta ihmisiä ei myöskään pidä suojella lepositeisiin. 55 

Useimmat ongelmat voidaan ratkaista ilman uutta velvoittavaa lainsäädäntöä, normeja tai asetuksia. 56 

Jatkossa ministeriöiden tehtävänä on ennemminkin sen pohtiminen, mistä päästä lainsäädäntöä voisi 57 

purkaa. 58 

Tavoitteena on luottamusyhteiskunta, jossa korostuvat perinteiset porvarilliset hyveet, kuten ahkeruus, 59 

tunnollisuus, yritteliäisyys ja toiveikkuus. Me rakennamme sellaista Suomea, jossa ihmisten omalle 60 

vastuunkantamiselle ja välittämiselle on sijansa ja jossa sitä arvostetaan.  61 

Turvallisuus syntyy yhdessä koetusta yhteiskunnan uusiutumiskyvystä ja muutosjoustavuudesta. 62 

Onnistumisen mittarina on se, että Suomessa elää vahvana tunne siitä, että kaikki ovat mukana. 63 

Muuttuva työ 64 

Luova tuho ja ammattien katoaminen sattuvat, mutta samalla syntyy uusia mahdollisuuksia. Vuonna 2004 65 

teollisuudessa työskenteli 458 000 suomalaista – vastaava luku oli viime vuonna 321 000 suomalaista.  66 

Muutoksen tahti kiristyy, mutta uusia työpaikkoja syntyy tilalle. Teollisen työn sisältö muuttuu enemmän 67 

suunnitteluksi ja ongelmanratkaisuksi. Kilpailu maailman raaka-aineista ja luonnonvaroista kiristyy, jolloin 68 

niitä on pakko käyttää toisin ja paremmin. Tällöin vahvuuksia ovat niin puhdas teollisuus resurssitehokkaine 69 

cleantech-ratkaisuneen kuin biotalouden tarjoamat mahdollisuudet. 70 



Digitaloudessa kasvu voi olla rajatonta, koska tuotteen monistamisen kustannus on olematon ja hinta 71 

korkea. Kauppaa voi käydä kellon ympäri, riippumatta työaikalainsäädännöstä tai pyhäpäivistä. Digitalous 72 

kutistaa maailman mittakaavaa kyläksi. Pieni yritys voi valloittaa maailman, jos se osaa ajatella isosti. 73 

On aika päivittää Suomi analogisesta digiaikaan. Pilvipalvelut, palveluväylät, robotiikka ja muut elämää 74 

helpottavat keksinnöt on otettava myös yhteiskunnan käyttöön. Suomalainen byrokratia pitää päivittää.  75 

Mitä enemmän kasvuhakuisia yrityksiä Suomeen syntyy, sitä enemmän hyvinvointia on jaettavaksi. 76 

Euroopassa pitää poistaa kasvun esteitä luomalla suuremmat ja toimivammat sisämarkkinat. Startup-77 

yritysten lisäksi tarvitaan niin jokamiesluokan yrityksiä kuin restart-toimintaa, jossa vakiintuneita pk-78 

yrityksiä autetaan löytämään uusia kasvumahdollisuuksia. Yliopistot toimivat yrittäjyyden linkoina.  79 

Työ ja elämä, ei työ tai elämä. Siirrytään vastakkainasettelusta joustavampiin ja yksilöllisiin ratkaisuihin iästä 80 

riippumatta. Miksi eristämme opiskelijan, koti-isän tai superseniorin työelämästä, jos he haluavat olla 81 

mukana? Vakituisten työsuhteiden rinnalle syntyy entistä laajempi ”yrittäjätyöntekijöiden” ryhmä, joka 82 

toimii yrittäjyyden ja työntekijöiden välimaastossa.  83 

Työelämän lainsäädäntöä ja sosiaaliturvajärjestelmää on uudistettava. Työn tekemisen pitää olla kaikissa 84 

tilanteissa paras vaihtoehto. Kokoomus kannattaa paikallisen sopimisen lisäämistä.  85 

Edistysusko uusiutumiskyvyn polttoaineena 86 

Nopeastikin muuttuvassa yhteiskunnassa on voitava luottaa siihen, että meillä on tasavertaiset 87 

mahdollisuudet toteuttaa itseään ja että sivistynyt yhteiskunta huolehtii heikommista holhoamatta.  88 

Ratkaisevaa on löytää oikeat vastaukset kysymykseen: Miten kasvatamme ja koulutamme lapsemme tähän 89 

uuteen maailmaan? Elämme aikaa, jossa tiedon ohi kiilaa ymmärrys. Keskeistä on kyky luoda 90 

henkilökohtaisesti merkityksellisiä kokonaisjäsennyksiä, joiden avulla voi mielekkäästi toimia.  91 

Opetusta on uudistettava, jotta vahvistamme tiedon soveltamista, kielitaitoa, loogista päättelykykyä sekä 92 

vuorovaikutustaitoja. Koulutusjärjestelmän tulee paremmin huomioida yksilölliset vahvuudet ja heikkoudet. 93 

Koulutusta ja työntekoa on yhdistettävä joustavammin. Elinikäisestä oppimisesta on tehtävä elävä tapa, ei 94 

tyhjä mantra. 95 

Uhkana on syrjäytyminen ja elämänhallintaongelmien kärjistyminen. Syrjäytymiseen liittyy valitettavasti 96 

kasvavassa määrin ongelmien kasautumista ja ylisukupolvisuutta. Tätä vastaan pitää toimia, sillä kaikkien 97 

osaamista, osallistumista ja pienintäkin työpanosta tarvitaan. Ketään ei jätetä.  98 

Samalla meille on syntymässä vahvasti kansainvälistyvä, omaa työtään luova nuori sukupolvi. Miten heidän 99 

osaamistaan ja heidän kansainvälisiä verkostojaan voidaan hyödyntää? Miten sitouttaa heidät Suomeen? 100 

Suomalainen yhteiskunta on vahva ja vetovoimainen, kun ihmiset kokevat, että ahkeruudella, toiminnalla ja 101 

valinnoilla on merkitystä. Suomen tulee olla maa, joka rohkaisee ja kannustaa luovuuden ja mielikuvituksen 102 

laajaan käyttöön.  103 

Meidän on etsittävä kasvua, ajatuksia, osaajia ja vaikutteita myös rajojemme ulkopuolelta. Tämä edellyttää 104 

suvaitsevaisuutta erilaisuudelle ja suvaitsevaisuutta myös ratkaisuille, jotka itsestä tuntuvat vierailta. 105 

Kokoomus rakentaa sellaista tulevaisuuden Suomea, jossa vanhemmat uskaltavat edelleen päästää 106 

lapsensa kävelemään kouluun. 107 



Kokoomus tekee toivon politiikkaa, joka on tehty uskosta parempaan tulevaisuuteen ja kyvystä riemuita 108 

kaikesta siitä, mitä meillä jo on.  109 

Toivo on tehty halusta kuunnella ja ymmärtää. Rohkeus on toivon moottori, rehellisyys sen runko ja 110 

suvaitsevaisuus sen vakiovaruste.  111 

Toivo rakastaa tekoja. Sillä ilman niitä mikään ei muutu. Ja Suomi, jossa mikään ei muutu, on lähempänä 112 

epätoivoa kuin toivoa. 113 

Emme voi täysin valita muutoksen suuntaa. Suomi ei ole kuitenkaan lastu laineella, sillä tulevaisuus ei 114 

vain tapahdu, vaan se tehdään. 115 

Kansallisen Kokoomuksen perustamisjulistuksessa (päivätty 13.12.1918) puolueelle asetettiin tehtävä: 116 

”Nykyinen aika on suuri ja vakava. […] Tarvitaan kansallinen kokoomus yli vanhojen, merkityksensä 117 

menettäneiden puoluerajojen, jotka jo liian kauan ovat toisistaan erottaneet samoin ajattelevia 118 

kansalaisia. […] On käytävä päättäväiseen rakentavaan uudistustyöhön. […] Kansallinen 119 

varallisuutemme on saatava kasvamaan, jotta me kykenemme uupumatta täyttämään itsenäisen 120 

valtakunnan monet tarpeet ja jotta vähäväkisten asema voi kohota ja heidän tyytyväisyytensä 121 

isänmaassa tulla suuremmaksi.” 122 

Tähän Kokoomus on edelleen sitoutunut. 123 


