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Skenaario Negatiivinen

Positiivinen

Todennäköinen

Pitkä, vuosia, jää kiertämään maailmaa
ja aiheuttamaan uusia aaltoja vuosiksi
tai vuosikymmeniksi

Lyhyt, ohimenevä odotettua
nopeamman rokote- ja
lääkekehityksen ansiosta

Kuukausista vuosiin

Rokote

Ei onnistuta kehittämään tai kehitys
kestää vuosia

Rokote kehitetään ja saadaan laajasti
käyttöön jo vuonna 2021

Jonkin tasoinen rokote laajaan käyttöön
vasta vuonna 2022

Hoito

Ei löydy tehoavaa hoitoa vuosiin

Tehoava hoito kehitetään kuukausien
kuluessa

Hoitokäytännöt kehittyvät kokemuksen
myötä, eriasteisesti tehoavia lääkkeitä
löytyy nykyisistä ja uusia kehitetään

Pandemian
leviäminen

Leviää kaikkialle hallitsemattomasti
Leviää hitaasti, hallitusti, lopulta
ilman parantavan hoidon tai ehkäisevän rokotteen hidastamana sammuu
rokotteen kehittämistä

Useana vaimenevana aaltona usean
vuoden kuluessa, hoitokäytännöt ja
lääkkeet paranevat kokemuksen
kertyessä, rokote tulee mukaan
myöhäisessä vaiheessa

Pandemian
tuhovoima

Ihmisiä kuolee miljoonia ja talouksia
romahtaa

Pandemia jää vaikuttamaan vuosiksi.
Maailmassa sata miljoonaa saa
tartunnan, miljoona kuolee (tilanne
4/2020: tartuntoja 2 621 436 , kuolleita
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Tekijä
Pandemian
kesto
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Sekä terveydelliset että taloudelliset
tuhot saadaan rajoitettua

Skenaario Negatiivinen
Tekijä
Pandemian
joukkosuoja
Pandemian hallinta
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Positiivinen

Todennäköinen

Joukkosuojaa ei saavuteta koskaan,
immuniteetti jää hyvin lyhyeksi tai sitä
ei tule

Pandemian sairastaneet tai sitä
vastaan rokotetut saavat elinikäisen
immuniteetin virusta vastaan

Lopullista joukkosuojaa ei saavutettane,
vaan pandemia jää kiertämään
influenssojen tyyliin maailmaa

Pandemia riistäytyy käsistä yhä
uudestaan eri puolilla maailmaa eikä
sitä saada hallintaan rokotuksilla,
rajoituksilla, suojilla eikä millään.

Pandemiaa onnistutaan hallitsemaan
ainakin paikallisesti rajoituksilla,
suojilla ja rokotuksilla

Pandemian hallinta perustuu aluksi
liikkumisrajoituksiin ja jatkossa
lisääntyvästi suojautumiseen.
Kasvosuojien lisäksi otetaan käyttöön
kohtaamissuojia kaupoissa ja
liikennevälineissä. Vuoden parin
kuluessa kokeillaan eri puolilla maailmaa
kehitteillä olevia rokotteita
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Pandemian
taloudelliset
vaikutukset
- maailmaan

Negatiivinen skenaario

Positiivinen skenaario

Todennäköinen skenaario

Pitkä taantuma, maita romahtaa
taloudellisesti, levottomuuksia, sotia,
syvä ja pitkä lama.

Maailmantalous saattaa pitkällä ajalla
tasoittua, kun paikallinen tuotanto
valtaa takaisin tilaa globalisaatiolta.

Maailmankauppa uudelleenjärjestyy ja
uusiutuu. Liikenne vähenee
maailmanlaajuisesti moneksi vuodeksi.

EU:n yhteistyö tiivistyy yhteisten
tavoitteiden myötä. Eurooppa voi
selviytyä pandemiasta muuta
maailmaa nopeammin ja vähemmin
vaurioin

EU:n sisäinen liikenne vähenee; vahvojen
maiden kansalliset edut nousevat EU:n
laajuisten etujen edelle.

-

Eurooppaan

Pitkä taantuma, EU heikkenee. EU voi
hajota.

-

Suomeen

Pitkä taantuma eikä kuluttavia rakenteita Harvaanasuttu maa saattaa selviytyä
saada kevennettyä, jättimäinen
pandemiasta muita paremmin.
velkaantuminen.
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Suomen pelastaa harvassa asuminen ja
luontainen kohtaamisten vähäisyys.
Lamasta tulee pitkä.
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