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Menneet teknologiavisiot

http://www.spiegel.de/einestages/techniktraeume-um-1900-a-948349.html

http://www.spiegel.de/einestages/techniktraeume-um-1900-a-948349.html


TEKNOLOGIAMURROS

Millaiseen muutokseen teknologian kehitys meitä vie?



Radikaalit teknologiat

- Miten teknologia muuttaa 
arvonluontiverkostoja?

- Minne suuntaan ollaan menossa
teknologian kannalta?

- 20 paradigman muutosta

Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018-2037

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_1+2018.pdf


Teknologiamurros

Automatisaatio

Hajautuminen

Virtuaalisuus

Joukot ja 
yhteistoiminta

Yksilön 
toimijuuden ja 

vastuun 
lisääntyminen

Ihmisen 
toiminnan 

erottaminen 
ympäristöstä

Teknologiamurros on samalla ajattelutapojen murros

https://www.sitra.fi/blogit/teknologiamurros-samalla-ajattelutapojen-murros/


Work / Tech 2050

Millennium-projektin 
uusimmassa State of the Future 
raportissa kolme skenaariota 
teknologiasta ja työstä:

1. If Humans Were Free: The 
Self-Actualization Economy

2. It’s Complicated: A Mixed 
Bag

3. Political / Economic Turmoil: 
Future Despair

State of the Future 19.1

http://www.millennium-project.org/publications-2-3/#sof19.1


Cornelia Daheim: The Future of Work – Scenarios for 2050 from the Millennium project"

https://futuresconference2017.files.wordpress.com/2017/06/keynote-cornelia-daheim_final.pdf


TRANSHUMANISMI

JA TEKNOLOGINEN 

EVOLUUTIO

Mikä on ihminen?



“No clear line separates healing from upgrading. Medicine 
almost always begins by saving people from falling below 
the norm, but the same tools and know-how can then be 

used to surpass the norm.”

Yuval Noah Harari, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow

https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_Deus:_A_Brief_History_of_Tomorrow


Kolme teknologisen evoluution muotoa

Kemia ja geenit

• Geenimuuntelu
• Biomin muuntelu
• Lääkkeet

Kyborgius

• Implantit
• Ulkoiset laitteet

Digitaalisuus

• Avatarit ja profiilit
• Tietoisuuden simulointi



Kenen tulevaisuus?

Digikuilu?

Pääsy teknologiaan?

Osaaminen?

Asenteet?



DIGIROMAHDUS JA 

TOISENLAINEN 

TEKNOLOGIA

Millaisiin oletuksiin 
teknologiset visiot perustuvat?



”Data on uusi öljy”

”Tekoäly on uusi sähkö”

”IoT on uusi hermosto”

Mitä tehdä kun sähköä ei ole 
ja hermot menee?



Kolme lainetta digiaaltoa vastaan

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-SA

Energia

• Jälkifossiilinen aika 
ja ”mustat päivät”

• Kuivuus ja 
hiilivoimalat

Tietoverkot

• Kybersota

• Splinternet

Asenteet

• Digipaastot ja 
vieroitukset

• Epäluottamus 
toimijoita kohtaan



https://ethicalos.org/

https://ethicalos.org/


KONE – TIETOVERKKO – ORGANISMI? 

Biologisista koneista koneiden biologiaan?



MITÄ OIKEASTAAN HALUAMME?

Teknologia rengin paikalle



Hyvän elämän kolmiodraama

Leena Ilmola: Mitä on hyvä elämä suomalaisille?

Toimeentulo

TerveysAsuminen

https://vnk.fi/toimi/artikkeli/-/asset_publisher/selvityshenkilo-leena-ilmola-suomalaiselle-hyva-elama-on-elamaa-suvun-ystavien-ja-oman-verkoston-piirissa-luonnon-keskella


Uusi 

edistyskäsitys

https://www.sitra.fi/julkaisut/edistyksen-uusi-kytkenta/

https://www.sitra.fi/julkaisut/edistyksen-uusi-kytkenta/


YHTEENVETO

Kolme vaihtoehtoista kehityskulkua teknologian suhteen



Rivi tulevaisuustaulukkoon

Teknologiamurros

• Teknologia muuttaa 
tapaamme tuottaa ja 
kuluttaa kohti 
hajaantunutta, 
itseorganisoituvaa, 
datavetoista 
yhteiskuntaa

Transhumanismi

• Ihminen muuttuu 
teknologian myötä 
osaavammaksi ja eri 
tilanteisiin 
sopeutuvaksi

Digiromahdus ja 
biomimetiikka

• Digiteknologia 
muuttuu 
epäluotettavaksi ja 
vastenmieliseksi, 
tuotannossa ja 
kulutuksessa 
otetaan mallia 
luonnosta
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