Vetovoimaa ja osaamista
Live Delphin yhteenveto
Kuopio 1.11.2017

[pieni]

TODENNÄKÖISYYS

[suuri]

1. Vetovoimaisuus -teesi: Vuonna 2025 useampi kuopiolainen käy töissä
seutukunnissa, kuin sieltä käydään töissä Kuopiossa.

[pieni]
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TOIVOTTAVAA

[suuri]

[suuri]

1. Vetovoimaisuus -teesi: Vuonna 2025 useampi kuopiolainen käy töissä
seutukunnissa, kuin sieltä käydään töissä Kuopiossa.
Digitalisaatio ja etätyö irrottavat
työn tekemisen paikasta.
Pendelöinti ei ole oleellista vaan
toimivat tietoverkot koko
maakunnassa.

[pieni]

TODENNÄKÖISYYS

Etätyöstä tulee lähityötä. Ihmiset
voivat asua siellä missä aidosti
haluavat. Syntyy uudenlaisia
työntekemisen yhteisöjä.
Verkostoituminen ja yhteisölliset
työtilat ympäri
maakuntaa/maata korostuvat.

Tähän suuntaan on päästävä.
Edellyttää toimia monella alalla
ml. liikennejärjestelmä.

Moni ei toivo. Eikö pendelöinti
voisi toimia rekrytoinnin
näkökulmasta keinona taata
yritysten osaava työvoima?

Pitää kehittää etätyötä. Yhteydet
sujuvaksi.

Kiva kun osa porukkaa käy, mutta
kaupunkien ominaisuus on että
asunnot työpaikat ja palvelut
keskittyy.

[pieni]
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Kaupungistuminen on vahva
trendi. Siksi todennäköinen.

TOIVOTTAVAA

Ei suurta muutosta nykyiseen.

[suuri]

[pieni]

TODENNÄKÖISYYS

[suuri]

2. Fiksut seutukunnat -teesi: Vuonna 2025 digitalisaatio ja automaatio
mahdollistavat tasapuolisemmat palvelut Pohjois-Savossa.

[pieni]
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TOIVOTTAVAA

[suuri]

[suuri]

2. Fiksut seutukunnat -teesi: Vuonna 2025 digitalisaatio ja automaatio
mahdollistavat tasapuolisemmat palvelut Pohjois-Savossa.
Ensin täytyy turvata
yhdenvertaiset digitalisaation
mahdollisuudet: mm. yhteydet ja
osaaminen. Pitkällä aikavälillä
kehityksen mahdollisuudet
aliarvioidaan ja lyhyellä
yliarvioidaan perinteisesti.
Toivottavaa ja jokseenkin
todennäköistä.

TODENNÄKÖISYYS

Digitalisaatio haastaa
Tahtotila on hyvä, että kyllä tähän
on kaikki mahdollisuudet päästä.

2025 on oven takana. Ei liene
todennäköistä, että silloin jo
tasapuolista

[pieni]

Kokeilujen kautta mahdollista, jos
palvelut ymmärretään laajasti.
Onko mm skypelääkäri
hyväksyttävä tai edes laillinen
ajatus? Entä etäkoulu?

[pieni]
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TOIVOTTAVAA

Digitalisaation esteenä on
käyttäjien pelko käyttää
sähköisiä palveluja sekä heikot
yhteydet. Mikäli haluamme
edistää maakunnassamme
digitalisaatiota, änkyröinnin
esim. nopeiden yhteyksien
rakentamisessa on loputtava.
Digiosaaminen vaihtelee mm
motivaation ja terveydentilan
perusteella. Halutaanko PS:ssa
oikeasti panostaa digiosaamiseen, alan kouluttamiseen,
tutkimukseen ja kehittämiseen?

[suuri]

[pieni]

TODENNÄKÖISYYS

[suuri]

3. Osaaminen -teesi: Pohjois-Savossa ollaan v. 2030 valtakunnallisesti johtavassa
roolissa yrityksissä tapahtuvan koulutuksen toteuttamisessa.

[pieni]
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TOIVOTTAVAA

[suuri]

[suuri]

3. Osaaminen -teesi: Pohjois-Savossa ollaan v. 2030 valtakunnallisesti johtavassa
roolissa yrityksissä tapahtuvan koulutuksen toteuttamisessa.
Näin on! Ja yliopisto lähtee tähän
myös innokkaasti mukaan!

TODENNÄKÖISYYS

Työelämässä tapahtuu - hanke
Sakkyssa viitoittaa tietä
toivottavana suuntaan jo nyt.

Asiaa on kehitetty eturintamassa
ja tuloksesta tulee hyvä.

Toiveita saa esittää, mutta millä
mahdollistamme?

Toivottavaa on, että ainakin
yritysten ja oppilaitosten välinen
yhteistyö on maan parasta!

[pieni]

Osa yrityksistä ja aloista on
kärjessä, ei kaikki. Miten saadaan
yritykset ja kaikki koulutusalat
laajasti mukaan?

[pieni]
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TOIVOTTAVAA

[suuri]

4. Oppiminen -teesi: Arvioi mikä esitetyistä koulutuksen skenaarioista
on dominoiva v. 2030?

8

TEKNO

TEHO

TURVA

TORI

Lähde: Dare 2030 – Oppimisen tulevaisuuksia -raportti

4. Oppiminen -teesi: Arvioi mikä esitetyistä koulutuksen skenaarioista
on dominoiva v. 2030?
TEKNO
Turva yhdistettynä teknoon lienee
todennäköisin
Näistä ideatyypeistä toivon
Teknoa, vaikka nykyinen hallitus
toimii käytännössä sitä vastaan.
Toivottavasti positiivisen Suomistrategian ajatus kirkastuu
lähivuosina.

TEHO

Jee, nyt kun tietää mistä
kysymys, tämä vaikuttaa
toivottavalta ja Suomen
menestymismahdollisuudelta.

Eteenpäin kuitenkin mennään teknologiaa hyödyntäen.
Kaupallisuuden merkitys lisääntyy
- globaalisti.
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Muuttuvassa maailmassa
perusturvallisuuden merkitys
korostuu. Toisaalta
turvallisuuden tuntemus,
kokemus ja ympäristö on
edellytys omaksua uutta.

Tori liian hajautettu. Tekno liian
suljettu. Niiden yhdistelmä olisi
hyvä.

TURVA

TORI

