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Skenaariot luovat tulevaisuususkoa 

koronan jälkeiseen aikaan

Tilaisuuden aikataulu:

Tiistai 22.9.2020 klo 15.00 – 17.00 

15:00 – 15:15 Avaus, projektipäällikkö Anneli Manninen, Tutka-hanke, 

FuturesLab CoFi / Laurea-ammattikorkeakoulu

15:15 – 15:45 Vaihtoehtoisia skenaarioita koronan jälkeiseen ”uuteen 

normaaliin”, yritysfuturologi Tarja Meristö, FuturesLab CoFi / Laurea-

ammattikorkeakoulu

15:45 – 16:45 Tulevaisuustyöpaja: ratkaisuja toiminnan kehittämiseen 

epävarmuuden vallitessa, hanke-asiantuntija Jukka Laitinen, FuturesLab CoFi / 

Laurea-ammattikorkeakoulu 

16:45 – 17:00 Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös, puheenjohtaja Jukka O. 

Mattila, Suomen Laatuyhdistys ry:n Osaamisen kehittämisfoorumi OKF



Skenaariot luovat tulevaisuususkoa 

koronan jälkeiseen aikaan

Tulevaisuusseminaari 22.9.2020

Avaus

Anneli Manninen, 

projektipäällikkö, Tutka-hanke

Laurea FuturesLab CoFi
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2. Kehittämishankkeet

24.9.20206

Alue Itä Keski Länsi Yhteensä

Yritykset 21 32 18 71

Opinnäyte 3 9 2 14

Kehittämishanke, tot 

Kehittämishanke, syksy

3

9

9

1

6

3

18

13

Harjoittelu 1 2 0 3

YAMK-polku 1 1 0 2

YHTEENSÄ 17 22 11 50



24.9.20207

Muutos-
haluttomuus

Uudet ratkaisut

Kiinni 
menneessä 

menestyksessä

Kumppanit

Asiakas-
rajapinnassa

Menneisyys Tulevaisuus

Syvä asiakasymmärrys

Kadonnut asiakasymmärrys



Kiitokset!

Anneli Manninen

anneli.manninen@laurea.fi

p.  040 5531177

Tutka-hanke
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Skenaarioita koronan jälkeiseen 

”uuteen normaaliin”

22.9.2020

KTT, yritysfuturologi

Tarja Meristö 
FuturesLab CoFi / 

Laurea
Mustan joutsenen valokuvan kuvaaja © Tarja Meristö
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yritysfuturologi, KTT

yliopettaja (hyvinvointi ja 

liiketoimintaosaaminen)

Tarja Meristö

Tulevaisuuden tutkimusta 

ja skenaarioita vuodesta 

1979, jo kuudella 

vuosikymmenellä 

Motto: ”Maailman 

pelastamisesta kannattava 

bisnes”
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Tulevaisuuden tutkimuksen tehtävät

(Amaraa mukaellen)

KUVITTELU: mikä on mahdollista ?

- pitkä aikajänne

- objektiivinen ja intuitiivinen tieto

- vaihtoehtojen kirjo

ANALYYSI: mikä on todennäköistä ?

- aktorit ja intressiryhmät

- valtapeli

OSALLISTUMINEN: mikä on haluttavaa ja toteutettavaa?

- arvot

- valinta ja sitoutuminen

- yhteistoiminta ja vaikutusvalta

sitä, mikä voi olla 

vasta tulossa

eri toimijoiden 

intressejä

verkoston 

muodostumista ja 

mahdollisuuksia 

päästä mukaan

22.9.2020 Tarja Meristö
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• Tulevaisuutta katsottava uudesta näkökulmasta

• Tulevaisuuden näkymä muotoiltava toimintamalliksi

• Toimintamallin toteuttamiseen käytetään

• omaa erikoisosaamista

• (vrt. Harald Hirmuinen ja Orm Onnekas: aiomme hyökätä 

Sveitsiin?)

Tulevaisuuden tutkimuksen lähtökohdat

© Tarja Meristö



Tulevaisuutta koskevan tiedon luonne 
 epävarmuus

 VARMA TIETO
 Kestävä kehitys on otettava kaikessa huomioon

 TODENNÄKÖINEN TIETO
 Globaalit kriisit ja pandemiat ovat tulleet jäädäkseen

 EPÄVARMA TIETO
 Miten kauan pandemian aiheuttamat poikkeusolot jatkuvat? 

 Mitä uusia toimintatapoja ja työkaluja jää käyttöön poikkeusolojen jälkeen? Onko matkustaminen 
perustarve, josta ei luovuta? Kuka tai mikä hallitsee ihmisistä kerättyä dataa? 

 VILLI KORTTI
 Maapallo jatkaa elämäänsä, joko ihmisen kanssa tai ilman ihmistä. Entä, jos ihminen ei sitä ajoissa 

tajua?

 Entä, voivatko uupumus ja kasvavat mielenterveysongelmat viedä työmarkkinoilta kokonaisia ikäluokkia?

 Onko Eurooppa sivuraiteella maailman johtajuuskisassa?

 TABU
 Pandemiakriisin hoitoon otettavat velkamiljardit on maksettava, vaikka toisiakin näkemyksiä on esitetty. 

 Polarisaatio syventää yhteiskuntaluokkien välisiä eroja ja kasvattaa kuilua hyvinvoivien ja pahoinvoivien 
välillä.

© Tarja Meristö 1990Tarja Meristö 22.9.2020
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© Tarja Meristö

Käsitteistä

Skenaario = näytelmän käsikirjoitus, 
juoniluonnos. Vaihtoehtoinen tulevaisuuden 
käsikirjoitus, joka on joissakin oloissa 
mahdollinen, vaikka ei välttämättä 
todennäköinen kehityskulku.

Skenaariotyöskentely = prosessi, jonka aikana 
luodaan useita, tavallisimmin 2-4 
vaihtoehtoista skenaariota tulevaisuuteen, 
tavallisimmin 10-20 vuoden päähän.

Aikajänne = tarkasteluhorisontti, mihin asti 
skenaariotyö ulotetaan; yleensä min. 10 vuotta
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PESTE

Mitkä ovat 
mahdolliset
maailmat?

Perususkomukset

Tabut

Ydinpätevyydet

Kuka ja missä 
me olemme?

SWOT

Minne 
voimme 

mennä ja 
kuinka?

Visio

Minne 
päätämme 

mennä?

Joustavuus

Strategia

Reimarit

Toimenpide-
ohjelma

MISSION-

SKENAARIOT

AIHE-

SKENAARIOT

TOIMINTA-

SKENAARIOT

Toimintaskenaariotyöskentelyn prosessi 



Huhulaari on tarpeellinen!

• Tietokantojen rinnalle perustettava 
huhukanta, jonne henkilöstö ja muut 
sidosryhmät voivat tuoda esim. heikkoja 
signaaleja tai villejä kortteja

• Voivat olla lyhyitä sanallisia kuvauksia, mutta 
myös valokuvia, uutislinkkejä tms.

• Edellyttää avoimuutta ja luottamusta toisiin

© Tarja Meristö 2003
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TOIMINTAYMPÄRISTÖN PESTE-ANALYYSI

Political

Economic

Social

TechnologicalEcological

PESTE-

analyysi

 Tarja Meristö 1982

- poikkitieteellinen

- actors & factors



Koronaskenaarioista 
ja niiden tarjoamista 
mahdollisuuksista

Lue lisää Meristö, Tarja (2020) Kurkistuksia tulevaisuuksiin koronan jälkeen. 
Teoksessa (toim. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta) Koronapandemian 
hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 
Tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2020.

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_1+2020.pdf


Yritysten korona-skenaariot

4. VIESTIJUOKSU
Oletukset:
• Kriisi pitkittyy
• Taloudellinen tuki jatkuu
Seuraukset:
• Sinnikkyys ja yhteistyö korostuvat
• Uudet toimintamallit alkavat 

vakiintua

Pidempi aika, 
yli 2 vuotta

Lyhyt aika, 
1-2 vuotta

Ei tukia

Tukitoimet saatavilla

1. PIKAMATKA
Oletukset:
• Kriisi ratkeaa 1-2 vuoden 

kuluessa
• Vuokranantajat suopeita

POIKKEUSTILAN KESTO

TU
K

IT
O

IM
ET

3. MARATON
Oletukset:
• Kriisi pitkittyy
• Kriisi voi olla 2-huippuinen ja vaatia uutta 

vetäytymistä
Seuraukset:
• Jatkuvuus uhattuna
• Asiakasuskollisuus heikkenee, asiakkaankin 

rahat vähissä
• Heikommat yritykset karsiutuvat pois

2. ESTEJUOKSU
Oletukset:
• Kriisi ratkeaa 1-2 vuoden 

kuluessa
• Omat puskurit otettava käyttöön
Seuraukset:
• Asiakasuskollisuus korostuu
• Yritettävä löytää yksilöllisesti 

neuvotellen ratkaisuja talouteen
• Kekseliäisyys liiketoiminnan 

aktiivisuuden ylläpitämiseksi

© Tarja Meristö

• Yhteiskunnalta pientä tukea yksinyrittäjille
Seuraukset:
• Liiketoiminnan aktiivisuus laskee, tuet auttavat
• Asiakasuskollisuus korostuu
• Kekseliäisyys kunniaan



• Skenaariot 1. Pikamatka ja 2. Estejuoksu ovat helpompia sen vuoksi, 

että niissä kriisin kesto oletetaan rajalliseksi ja odotusarvo paluusta edes 

uuteen normaaliin on suhteellisen lähellä. 

• Skenaariot 1 ja 2 eivät kuitenkaan valmista kohtaamaan seuraavia 

kriisejä. Ne auttavat selviytymään tästä kriisistä.

• Skenaario 4. Viestijuoksu helpottaa selviytymistä, koska siinä toimitaan 

yhteistyössä, tukea saaden ja sitä antaen. 

• Skenaario 3 Maratonjuoksu on haastava, koska siinä riskinä on 

vaikeampimuotoinen toimintaympäristö, ns. extreme run, jossa 

yllätyksiä tulee tavan takaa ja koko ajan pitää olla itse varuillaan. Siinä 

voidaan joutua myös vetäytymään uudelleen, jos kaksi- tai 

useampihuippuinen epidemia toteutuu. Yritysten kannalta toiminnan 

jatkuvuus on uhattuna ja heikommat yritykset tulevat karsiutumaan. 

Edessä voi olla useita extreme-kohtia, joihin ei ole osattu lainkaan 

varautua. 



• Miten sinun yrityksesi 
pystyy toimimaan eri 
skenaarioissa?

• Pohdi, mitä voit tehdä 
sinnitelläksesi vaikean 
vaiheen läpi?

• Ideoi, miten voit 
valmistautua vaikean 
vaiheen jälkeiseen 
aikaan?

• Mitä on tehtävä 
skenaariosta 
riippumatta, joka 
tapauksessa?

Skenaariokohtaiset vaihtoehdot: pienryhmätehtävä 
tulee tilaisuuden lopuksi keskittymään tähän!

© Tarja Meristö
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1. Luota todennäköiseen (”ennustaja”)

2. Valitse ”paras” lopputulos (riskinottaja)

3. Muotoile strategia, jolla selviää eri vaihtoehdoista 
(riskinkarttaja)

4. Kehitä joustavuutta siltä varalta, että joku muu kuin 
valitsemasi skenaario toteutuu (realisti)

5. Vaikuta omilla teoilla niin, että haluamasi vaihtoehto 
toteutuu (tulevaisuuden tekijä)

6. Odota ja toivo (teuras)

Skenaarion valinta päätöksenteon 

perustaksi
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Vanstonin Minitrendi-konsepti

Megatrendit ovat ilmeisiä kehityskulkuja, joiden 
voidaan olettaa jatkuvan tulevaisuudessakin. 

Minitrendejä on vaikeampi havaita, koska ne ovat
”piiloutuneena” megatrendien sisään (Vanston & 
Vanston 2012). 

Luonteenomaista minitrendeille on, että suuri yleisö 
tai suurin osa liikemaailmasta ei ole vielä 
tunnistanut niitä. 

Minitrendien kehitys on edennyt sen verran, että 
voidaan tehdä kelvollisia projektioita tulevaisuuden 
kehityksen osalta. 

Minitrendien mahdollisuudet liittyvät usein 2-5 
vuoden päähän.
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Seitsemän tapaa löytää minitrendejä 
(Vanston & Vanston 2012)

1. Seuraa rahaa 

 minne suuret toimijat kohdistavat investointejaan? 

2. Seuraa johtajaa 

 mitä toimialan edelläkävijät tekevät? 

3. Selvitä nykyiset rajat 

 voiko rajoja ylittää tai löytää rajapinnoilta uusia ratkaisuja?

4. Mieti ihmisluontoa 

 mihin ihmiset haluaisivat ratkaisun? 

5. Huomioi demografiset muutokset 

 muuttuvatko tarpeet ja kulutustottumukset johonkin suuntaan? 

6. Analysoi turhautumisen aiheita 

 mitkä ratkaisut helpottaisivat ihmisten elämää? 

7. Etsi konvergenssejä

 voiko analogioita hyödyntää toimialojen välillä? 
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Vaikutuksien pyörä minitrendien tunnistamiseen 

© Tarja Meristö 2020 25



1.Seuraa rahaa tuottaa tieteen ja teknologian arvostuksen nousun 

myötä sekä tuotteita ja palveluita pandemian akuuttiin hoitoon ja 

hallintaan kehittämällä valvonta- ja seurantaratkaisuja tartuntaketjujen 

hallintaan, mutta myös suojavarusteisiin esim. maskit, käsidesit ja 

suojavaatteet tai hoitolaitteet, kuten hengityskoneet. 

2. Seuraa johtajaa suuntaa huomion siihen, mitä toimialan 

edelläkävijät tekevät. Ymmärrystä ihmisen ja luonnon suhteesta 

ekosysteemissä voi etsiä metsäteollisuuden parista, joka on luonut 

nahkansa monta kertaa vastatessaan kestävän kehityksen haasteisiin 

arvoketjun eri kohdissa esim. raaka-aineiden alkuperästä, 

metsienhoidosta, jätevesistä, energiakysymyksistä tai paperien ja 

pakkausten kierrätyksestä. Pandemian aikana pakkausten kysyntä on 

kasvanut nettikaupan ja take a way –ruokamyynnin kasvun myötä. 

Minitrendeistä liiketoimintaa



3. Selvitä nykyiset rajat tuottavat uusia avauksia erityisesti silloin, kun etsitään ratkaisuja 

kriisinjälkeiseen työllistymiseen ja osaamistarpeisiin. Huonot työllistymisnäkymät vaikeuttavat 

opintojen etenemistä ja viivästyttävät valmistumista, mutta jos koulutukseen liitetään pandemian 

tuomien uusien tarpeiden vaatimaa osaamista, ovat näkymät nykyistä valoisammat myös 

opiskelijoille

4. Mieti ihmisluontoa eli mihin ihmiset haluaisivat ratkaisun, liittyy esim. siihen, että saadaan selkeät 

ja helppotajuiset ohjeet, miten pitää toimia pandemia-aikana vaikkapa maskien käyttöön liittyen. Jos 

riittävä suojavarusteiden hankinta kyetään ajoissa ratkaisemaan, voidaan antaa myös ohjeet maskien 

käyttösuosituksista, jolloin kriisitietoisuus kohoaa, mutta mahdollisimman normaalin elämän 

puitteissa ilman eristäytymispakkoa. Ratkaisuja kannattaa tehdä nopeasti esim. yrittäjille 

suunnattuihin tukiin liittyen poikkeuslakien luomista rajoituksista, niiden vaikutuksista ja vaikutuksien 

kompensoimisesta saatavista tuista. 

5. Huomioi demografiset muutokset tuovat tarkasteluun mukaan ikäihmiset, mutta myös esim. 

maahanmuuttajat ja heidän asemansa pandemiassa. Eriarvoistuminen on tuotu esille palvelujen 

siirryttyä verkkoon, kun kaikilla ei ole laitteita eikä osaamista verkkopalvelujen käyttöön. Ratkaisuna 

on lainattu ja lahjoitettukin laitteita syrjäytymisvaarassa oleville ryhmille ja yksilöille ja samalla 

opastettu laitteiden käytössä. Palveluasumisen piirissä olevien ikäihmisten käyttöön on joissakin 

tapauksissa tuotu pihalle ns. kohtaamiskontteja, joissa ikäihminen voi turvallisesti tavata läheisiään.

Minitrendeistä liiketoimintaa



6. Analysoi turhautumisen aiheita. Koulujen ja päiväkotien sulkemiset osana 

pandemian etenemisen hallintaa toivat laajemmankin etätyösuosituksen 

myötä tilanteita, joissa kotioloissa pidettiin päiväkotia ja koulua samalla kun 

hoidettiin omia työtehtäviä asiakkaiden ja kollegojen kanssa, mikä aiheutti 

samanaikaisesti turhautumista kotiväen ja opetushenkilökunnan keskuudessa. 

Opetushenkilökunta kouluissa koki joutuvansa tekemään digiloikan yksinään 

yhdessä yössä ja kotiväki taas koki joutuvansa opetustehtävään, kun 

koulutehtävät tulivat sähköisesti, mutta ohjausta ei verkon yli kaikille annettu. 

7. Etsi konvergensseja rajapinnoilta ja hyödynnä analogiamalleja toisilta 

aloilta. Pandemiassa yhdistyvät ympäristö-, terveys- ja turvallisuustekijät, mikä 

nostaa esille ilmastomuutoksen ja muut luonnon ekosysteemiä horjuttavat 

tekijät keskiöön. Voivatko kestävää kehitystä edistävät ratkaisut edetä nyt 

markkinavetoisesti, kun elämäntapojen ja kuluttamisen yhteys pandemian 

kaltaisiin kriiseihin on laajasti tiedostettu? Analogiamalleja eri maiden 

käyttämistä strategiatyypeistä ja niiden kokemuksista kannattaa jakaa niistä 

aidosti oppien. Kyse ei ole kilpailusta, jossa kysytään, kuka johtaa 

pandemiakisaa ja millä mittarilla. Rokotteen kehitystyössä maailman 

tiedeyhteisö onkin omaksunut tämän toimintamallin ja jakaa varsin avoimesti 

tietoa ja kokemuksia toisilleen, toisiltaan oppien. 

Minitrendeistä liiketoimintaa



Pienryhmätyöskentely: ratkaisuja 
toiminnan kehittämiseen 
epävarmuuden vallitessa

hanke-asiantuntija Jukka Laitinen
FuturesLab CoFi / Laurea-ammattikorkeakoulu 

Tavoite: pohtia vaihtoehtoisia ratkaisuja toiminnan kehittämiseen esitettyjen korona-
skenaarioiden pohjalta.
Toteutus: työskentely toteutettiin ohjattuna pienryhmäkeskusteluna
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Pienryhmätyöskentelyn yhteenveto: 

Ratkaisuja toiminnan kehittämiseen epävarmuuden vallitessa

Toimintavaihtoehdot eri skenaarioissa

1.Pikamatka Lyhyt tähtäin 

• Yhdistyksen jäseniä pitää rohkaista, kannustaa ja tarvittaessa auttaa kouluttautumaan 

etäpalavereiden toteuttamiseen ja niihin osallistumiseen. Tarvittaessa hommataan 

ulkopuolista apua kouluttamiseen.  

• Alueellisten erojen huomioiminen koronatilanteessa: joillakin alueilla kasvokkaiset

tapaamiset voivat olla mahdollisia, kun samaan aikaan jossain muualla tapaamiset pitää 

tehdä etänä.

Pitkä tähtäin

• Yhdistyksen toiminnan pitäminen aktiivisena, sillä muutoin toiminta kuolee vähitellen.

2.Estejuoksu Lyhyt tähtäin

• Yhdistystoiminnan pitäminen aktiivisena, esim. verkostojen ylläpito.

• Epäaktiivisten yhdistysten yhdistäminen elinvoimaisuuden takaamiseksi ja ikärakenteen 

tervehdyttämiseksi.

Pitkä tähtäin

• Uusien jäsenten hankkiminen yhdistystoiminnan toiminnan rikastamiseksi ja jatkuvuuden 

varmistamiseksi

1. Näkökulma: yhdistystoiminta

2. Toimintavaihtoehtoja eri skenaarioissa sekä lyhyellä (koronasta selviytyminen) että pitkällä aikavälillä 

(koronan jälkeen). 

Jatkuu…
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Toimintavaihtoehdot eri skenaarioissa

3. Maraton Lyhyt tähtäin

• Keskittyminen ydintoimintoihin rajallisten resurssien vuoksi. Karsitaan turha toiminta ja 

tarvittaessa aloitetaan uudistettua toimintaa (luova tuho). Toiminnan ja tavoitteiden 

kirkastaminen. Rakenteet ja toiminta kuntoon.

• Digitaalisten välineiden hyödyntäminen esim. ilmoittautumisiin ja kirjanpitoon.

• Tarvittaessa hallituksen jäsenmäärän karsiminen, jotta toiminta tehostuu kun ei ole liikaa 

porukkaa.

Pitkä tähtäin

• Pitkän aikavälin tavoitteiden ja vision omaksuminen (maraton on pitkä matka ja vaatii treeniä)

4. Viestijuoksu Lyhyt tähtäin 

• Hallituksen uusiutuminen hallitusti, uusia jäseniä mukaan.

• Jäsentilaisuuksien järjestäminen kasvokkain mahdollisuuksien rajoissa (alueellisten 

ohjeistuksien noudattaminen)-

• Viestintään panostaminen.

Pitkä tähtäin

• Terveen yhdistystoiminnan aktiivinen toteuttaminen, elinkelvottomat yhdistykset karsiutuvat 

pitkällä aikavälillä.

• Yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

© Tarja Meristö

2. Toimintavaihtoehtoja eri skenaarioissa sekä lyhyellä (koronasta selviytyminen) että pitkällä aikavälillä 

(koronan jälkeen). 

…jatkoa

Pienryhmätyöskentelyn yhteenveto: 

Ratkaisuja toiminnan kehittämiseen epävarmuuden vallitessa

Jatkuu…
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3. Mitä pitäisi tehdä skenaariosta riippumatta, joka tapauksessa?
• Viestintä on avainasemassa (koskee sekä yhdistyksen jäsenistöä että yhteistyötahoja).

• Digitaalisen osaamisen kartuttaminen, ketterät ja ennakoivat toimintatavat.

• Seurataan toimintaympäristöä sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

• Pelikentän tunteminen.

4. Minkä skenaarion valitsisit nyt toiminnan pohjaksi? (oletko riskinottaja vai 

riskinkarttaja)
• Nelikentän vasemman puolen skenaariot (Maraton ja Viestijuoksu) auttavat valmistautumaan pitkään 

aikajänteeseen. 

• Maratonilla tarkkaillaan kanssatoimijoita ja tarvittaessa spurtataan. 

• Viestijuoksussa yhteistyö eri toimijoiden kanssa korostuu.

Keskustelua
• Koronatilanne jäsentyy paljon, kun saadaan tietoa ja kokemusta rokotetesteistä ja niiden 

edistymisestä. 

• Jos yhdistyksiä yhdistetään, haasteena on mahdolliset valtataistelut. Kuolevien yhdistysten 

tapauksessa riskinä on niiden taloudellinen ”puhdistaminen”.

• Yhdistystoiminnan osalta vanhaan ei ole paluuta. Hybridimallilla edetään eli sekä kasvokkaisia ja 

digitaalisia tapaamisia tarvitaan. Digiosaamiseen kannattaa panostaa ja tarvittaessa järjestää 

koulutusta jäsenille. Rutiinit pystyy hyvin hoitamaan etänä mutta kasvokkaisille tapaamisille on 

paikkansa esim. henkilöäänestysten tapauksessa.

…jatkoa

Pienryhmätyöskentelyn yhteenveto: 

Ratkaisuja toiminnan kehittämiseen epävarmuuden vallitessa
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Kiitos!
Tarja Meristö

tarja.meristo@laurea.fi

Jukka Laitinen

jukka.laitinen@laurea.fi

Laurea-

ammattikorkeakoulu 

FuturesLab CoFi

FuturesLab CoFi Laurea  tarjoaa tulevaisuudentutkimuksen 

koulutusta, tutkimusta  ja  konsultointia  opiskelijoille, 

yrityksille,  yhteisöille ja julkishallinnolle.

Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti tulevaisuuden 

osaaminen, kansalaislähtöinen hyvinvoinnin tulevaisuus, 

tulevaisuuden kestävä liiketoiminta, alueellinen 

uudistuminen sekä  suomalainen yritystoiminta globaalissa 

kilpailussa.
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