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Vihapuhe
Kuplat
Addiktiot
Monopolit
Työn murros

ICT
Tuottavuusloikat
Automatisaatio
E-demokratia
Web 2.0
AI, big data...

Vallan uusjako
Rakenteellinen murros



Digitalisaation keskeiset piirteitä

Suurimpien 
yritysten 

dominantti rooli

Valtioiden ja 
digitaalisten 

yritysten uusi liitto



● Pörssin ja koko talouden kehitys hyvin riippuvainen 
teknologiajäteistä → keskeisten yritysten poliittinen ohjaus 
käytännössä mahdotonta 

● Valtio omitaa monet data-talouden keskeiset yritykset ja pystyy 
ohjailemaan muita → saumatonta yhteistyötä, valtava data-järvi

● Valtioiden öljyrahastoista tullut keskeisiä kriittisen digi-infran ja 
merkittävien teknologiayritysten omistajia

Kansallisvaltioiden uusi rooli

Yhdysvallat

Kiina

Norja, 
Saudi-Arabia, 
Softbank



Digiloikassa pärjääminen ja 
datan hyödyntäminen ei auta, 
kun isot toimijat nappaavat 
lopulta kaiken hyödyn ja vallan.



● Voidaan yrittää hidastaa teknologinen kehitystä ja negatiivisten 
ilmiöiden vaikutuksia…

○ Esimerkiksi uusien kuljetuspalveluiden kieltäminen (suojataan perinteistä, 
tehottomampaan toimintaa) ja kannustaminen matalan tuottavuuden töihin 
(eli kilpailemaan automatisaation kanssa).

…mutta sitä on vaikea tehdä tuloksellisesti ja edistyksellisesti.

● Teknologia on vaikutuksiltaan emergenttiä. tuloksellinen top down 
-ohjaus on vaikeaa ja vaikeasti ennakoitavaa.

Uuden teknologian säätely on vaikeaa:



Mitä datan ajatellaan taloudessa 
olevan? 
Uutta öljyä (jota ekstraktoidaan 
ja jalostetaan) vai yhteiskunnan 
perusinfrastruktuuria ( johon 
kaikilla pitäisi olla oikeus).



● Markkinoille pääsy on helppoa mutta markkinoilla valta keskittyy.

● Tehokkuus kasvaa: hyödykkeiden hinta laskee ja ilmaispalvelut lisääntyvät 
mutta tuottavuus mataa ja talous jopa kutistuu

● Materiaalitehokkuus kasvaa, mutta niiden käytön kokonaisvolyymi lisääntyy 
ja ympäristökuormitus kasvaa

● Työt tehostuva ja automatisoituvat mutta tilalle syntyy vain pieni määrä 
korkean tuottavuuden työpaikkoja ja paljon matalan tuottavuuden (ja 
matalan palkkatason) töitä

Paradoksaalista aikaa (vai jopa 
murroksellista?)





Uudet teknologiat luovat ensin 
tuhoa ja eriarvoisuutta. Ne 
hyödyttävät aluksi vain 
teknologioiden harvalukuisia 
omistajia. Vasta uusien 
instituutioiden synty  mahdollistaa 
hyötyjen leviämisen läpi 
yhteiskunnan.



MUISTA NÄMÄ

1. Uusi nationalismi ja regionalismi 
ovat tosiaan tulleet internetiin

2. Valta ja pääomat keskittyvät 
radikaalisti

3. Ilmaiseksi muuttuneet hyödykkeet 
tuhoavat monimuotoiset markkinat

4. Joskus on vaikea havaita, mistä 
yhtiöt alkavat ja mihin valtio päättyy

5. Politiikan pitäisi keskittyä nykyistä 
voimallisemmin ihmisten 
perusvalmiuksien tukemiseen ja 
voimaannuttamiseen.



Story of Demos Helsinki
In 2005 we realised that nobody is looking at what megatrends actually mean 

when they hit our everyday life and business. We founded a hybrid think tank and 
consultancy to do precisely that – to bridge the gap between understanding the 

future and making it happen.

In 10 years we have grown into an innovation, research and business acceleration 
powerhouse. We employ 40 people, and have successfully served hundreds of 
companies, governments, universities and NGOs globally in creating a better 

future for themselves and the society.
www.demoshelsinki.fi 

http://www.demoshelsinki.fi


Demos Helsinki
Working towards a fair and sustainable society.


