STN: käynnissä olevat teemat, ohjelmat ja hankkeet

STN2015-teemat

Teknologiamurrosten hyödyntäminen
ja muuttuvat instituutiot

Ilmastoneutraali ja resurssiniukka yhteiskunta

Tasa-arvo ja sen edistäminen

STN2015-ohjelmat

STN2015-hankkeet

Teknologiamurrokset ja muuttuva
yhteiskunta

- Smart Energy -teknologiamurros – mahdollisuuksien hyödyntäminen Suomen kestävässä kasvussa toisella
vuosisadalla
- Teollisuuden digitaalinen murros
- Pilvipalvelut laajamittaisen vaihtelevan hajautetun energiatuotannon mahdollistajana
- Alustoista arvoa nyt: arvonluonti nopeasti kasvavissa alustaekosysteemeissä
- Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus
- Osaamispohjainen kasvu 3D-digitalisaation, robotiikan, paikkatiedon ja kuvankäsittelyn sekä -laskennan
yhdistetyssä teknologiamurroksessa

Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi

- Siirtymä resurssitehokkaaseen ja ilmastoneutraaliin sähköenergiajärjestelmään
- Kestävä, ilmastoneutraali ja resurssitehokas metsäbiotalous
- Uusia proteiinilähteitä ruokaturvan ja ympäristön hyväksi
- Pohjanlahti kestävän kehityksen alueena
- Korkean jalostusarvon materiaalit suljetussa raaka-ainekierrossa (v. 2016 täydennyshausta tullut hanke)

Tasa-arvoinen yhteiskunta

- Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana
- Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka
- Tasa-arvon kysymykset lasten päivähoidon, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestämisessä
- Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä
- Syrjäytymisen estäminen – toimenpiteet ja mekanismit
- Taide julkisena palveluna

STN2015-teemojen läpileikkaavat painopisteet:
Osaamisperusteinen kasvu ja Suomen kilpailukyvyn kohentaminen. Hankkeet tukevat kestävää kasvua sekä kokeilukulttuurin ja johtamisen tietopohjan vahvistamista.

STN2016-ohjelmat

STN2016-hankkeet

Osaavat työntekijät – menestyvät
työmarkkinat

- Ammattirakenteen muutos haastaa osaamisen
- Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
- Fiksu työ alustatalouden aikakaudella (SWiPE)
- Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä

Terveys ja elämäntapojen muuttaminen

Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat

- Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä
- Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
- STOP DIABETES - Tiedosta ratkaisuihin
- Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoille

Kokonaisturvallisuus globaalissa ympäristössä

Turvallisuus verkottuneessa maailmassa

Kaupungistumisen dynamiikka

Kaupungistuva yhteiskunta

STN2016-teemat
Osaaminen ja muuttuva työelämä

- Failandiasta Winlandiaan
- Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat
- Kaupungistuminen, mobiliteetti ja maahanmuutto
- Ketterä kaupunki: kansalaisen sujuva arki ja elämisen kokeileva moninaisuus
- MALPE-koordinaatiosta integroivaan visiointiin

STN2016-teemojen läpileikkaava painopiste:
Maahanmuutto. Teemoissa tulee ottaa huomioon kasvaneen muuttoliikkeen seuraukset suomalaisessa yhteiskunnassa.
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