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Tulevaisuuden tienhaarassa

Pahoinvointikierre

Hyvinvointikierre

2

Vaatii oppimista ja poisoppimista

Haaskaus- ja jätetalous

Hyvinvointitalous

Resurssiviisaus

Pahoinvointitalous
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7.4.2021 Timo Sneck

yksilö-yhteisöt-ekosysteemit-yhdyskunnat-yhteiskunta

Aineellinen elintaso

Terveys

Turvallisuuden tunne

Henkilökohtainen toiminta
ja työ

Äänen saaminen kuuluville 
yhteiskunnassa

Koulutus

Ympäristö

Sosiaaliset  yhteydet ja suhteet

Tarjonta Stiglitz-profiilin jatkuva nosto Tarpeet

Julkiset palvelut

Vapaaehtoistoiminta

Yksityiset palvelut
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Ihmisten hyvinvointi
kestävästi kehittyvässä maailmassa

• psykologisesti
• sosiaalisesti
• fyysisesti
• metabolisesti
• biologisesti
• kulttuurisesti
• kyborgisesti
• yhteiskunnallisesti
• ekologisesti
• ..
• taloudellisesti
• rahallisesti

YKSILÖT YHTEISÖT

ELINYMPÄRISTÖ
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Huom! Sana sosiaalinen juontuu Latinan sanasta socius, joka tarkoittaa ystävää.

Mens sana in corpore4 sano
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YHDYSKUNNAT
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ALUSTAT: digi, fyysiset, säädökset, mallit, palvelut 

VISIOT

skenaariot

lupaukset

tavoitteet

kaikki ja kaikenikäiset 

aktiiviseksi osaksi 

hyvinvointiyhteiskuntaa

yhteisöllisyys - osallistuminen

kaikkien - kaikenikäisten
▪ arvostaminen
▪ voimaannuttaminen

osaaminen - oppiminen

verkottuminen - liikkuminen – kohtaaminen 
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Hyvinvointia yhdessä – kaikille kaveri
omaehtoisuus + vuorovaikutus + digituki
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Vuorovaikutus - yhteenkuuluvuus

Minä               Läheiset  Ystävät  Kaverit     Kollegat   Yhteisöt  Verkostot

Elämänkaari - elämäntilanteet – eläminen, käyttäytyminen, toiminta
- arvot, kokemukset, tavoitteet, osaaminen, vaihtoehdot, ..
- inhimilliset tunteet, tieto ja älykkyys

Digitaalinen tieto ja tukiäly

Kaikille kavereita
• kavereita ei jätetä
• ketään ei jätetä yksin eikä ulos
• yksin ei voi eikä tarvitse pärjätä

Kaikille hyvinvointia
• yhdessä muiden kanssa
• oma ja yhteinen osaaminen
• digi luontevasti kaikkien tukena

• käytettävyys (käyttöliittymät, 
palvelut, sovellukset)



KOTI

HOIVA
OPISKELU

KAUPPA               

PALVELUT
-

TYÖ

HARRASTUS

HUVI

VIIHDE

VUOROVAIKUTUS

KOTI
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Rikollisuus

Terrorismi

Syrjäytyminen
Kaikille kavereita

Ketään ei jätetä yksin
Kaikille reilu hyvinvointiyhteiskunta
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”Itsepalvelu”
- tarve- ja omaehtoisuus
- omatoimisuus
- omavaraisuus

Julkiset palvelut
- tarve- ja säädösehtoisuus

Vapaaehtoistoiminta
- tarve-, yksilö- ja yhteisöehtoisuus

Yksityiset palvelut
- tarve- ja markkinaehtoisuus

rahanvaraiset palvelut

Elämän areena / edellytykset
Kestävä hyvinvointiyhteiskunta on monimuotoinen hybridi
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- yleishyödyllisyys

Palveluekosysteemi


