
Globaalit ilmiöt vuonna 2017 
 

1. Talouden hyvä vire jatkuu 
Linkitys dia-esitykseen: Dia 2: Talouskasvu on maailmalla laaja-alaista 2017. Bkt:n kehitys vuosina 2017 / 

2016, %. Pohjois-Amerikka +2,3 %; Etelä- ja Väli-Amerikka +1,6 %; Länsi-Eurooppa +1,8 %; Keski- ja Itä-

Eurooppa +2,9 %; Aasia +4,9 %. 

 

Työttömyys aleni 
Euroalueen työttömyys ei ole ollut yhtä matalalla tasolla yhdeksään vuoteen. 

Uutisartikkeli: Euroalueen työttömyys painui alimmalle tasolle sitten vuoden 2009. 

Euroalueen työttömyys painui alimmalle tasolle sitten vuoden 2009. Euroalueen talous kasvoi heinä-

syyskuussa 0,6 prosenttia. 

Digi sekoittaa talouden mittareita 
Uutisartikkeli: Digi sekoittaa talouden mittareita. Maksuttomat palvelut ja ulkomainen verkkokauppa 

vaikeuttavat tuotannon mittaamista. 

Lohkoketjuteknologia ja virtuaalivaluutat nousevat 
Uutisartikkeli: Bitcoin on tuomittu kuplaksi, mutta samaa teknologiaa käytetään pian asuntokaupassa, 

kuljetuksissa, viennin rahoituksessa ja jopa sotessa. 

Uutisartikkeli: "Lohkoketju on yhtä iso asia kuin Internet". 

Uutisartikkeli englanniksi: The top 10 trending news stories of 2017, according to Google - Bitcoin Price.  

“Bitcoin’s popularity has surged this year as its value continues to rise and the promise of cryptocurrency 

continues to inspire millions around the world to join the exciting, yet risky venture.” 

’Bitcoin on lohkoketjuteknologiaan perustuva hajautettu rahajärjestelmä, jonka taustalla ei ole mikään 

yksittäinen järjestö tai yritys. Bitcoinien siirrot lasketaan ja varmistetaan hajautetusti käyttäjien 

tietokoneiden laskentatehon avulla. Louhinnaksi kutsutun laskennan vastineeksi käyttäjät saavat 

bitcoiineja.’ 

Uutisartikkeli: Nyt louhitaan Ethereumia: uusi virtuaalivaluutta ahdistelee Bitcoinia.  

Uutisartikkeli: Meneillään on teollisuuden vallankumous: Globalisaatio on vastatuulessa, kun robotit ja 3d-

tulostus tuovat tehtaat takaisin kotikentille. 

Uutisartikkeli englanniksi: The world’s most valuable resource is no longer oil, but data. 

https://tem.fi/documents/1410877/2132296/Ministeri+LIntil%C3%A4n+esitys%2C+Sein%C3%A4joki+25.9.2017/5cb31e67-37e1-4d50-96d1-c2eb9fe9f026/Ministeri+LIntil%C3%A4n+esitys%2C+Sein%C3%A4joki+25.9.2017.pdf
https://yle.fi/uutiset/3-9909265
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/digi-sekoittaa-talouden-mittareita/2d183149-1083-38ef-a58a-f2434f08ec9e
https://yle.fi/uutiset/3-9989602
https://www.tivi.fi/uutiset/lohkoketju-on-yhta-iso-asia-kuin-internet/9325207a-019e-3612-8691-4d934c3869b8
https://techlifehub.com/the-top-10-trending-news-stories-of-2017-according-to-google/
https://www.mikrobitti.fi/uutiset/nyt-louhitaan-ethereumia-uusi-virtuaalivaluutta-ahdistelee-bitcoinia/617a22ae-8f22-3622-bd6b-10f9025f2f5f
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005390044.html
https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data


 

2. Trum/Kim  
Uutisartikkeli englanniksi: 'Fake news' is officially the 2017 word of the year. 

Uutisartikkeli englanniksi: North Korea releases photos of Kim Jong-un celebrating latest missile launch.  

Uutisartikkeli englanniksi: The top 10 trending news stories of 2017, according to Google - 6. North Korea. 

“Trump’s war of words with North Korean leader Kim Jong Un has been one of the biggest stories of the 

year. The rising tensions between the two foes, their threatening Cold War-esque rhetoric, and North 

Korea’s continued development of its nuclear weapons program has many people on both sides of the 

Pacific fearing a nuclear war.”  

Humanitäärinen kriisi 
Uutisartikkeli englanniksi: World faces worst humanitarian crisis since 1945, says UN official. 

Uutisartikkeli englanniksi: The number of displaced people in the world just hit a record high.   

Myanmar 
Uutisartikkeli: YK vaatii Myanmaria lopettamaan rohingya-muslimien vainon. 

Zimbabwe 
Uutisartikkeli: How Zimbabwe rounded on Mugabe, Africa’s oldest dictator.  

Terroriteot ympäri maailmaa 
Turku 

Lontoo 

Manchester 

Barcelona 

Instanbul 

Egypti 

Las Vegas 

Texas… 

https://www.businessinsider.com/word-of-the-year-2017-2017-11?r=US&IR=T
https://www.independent.co.uk/news/world/north-korea-latest-kim-jong-un-new-pictures-ballistic-missile-test-a8083586.html
https://www.businessinsider.sg/top-news-stories-2017-google-trends-year-in-search-2017-12
https://www.theguardian.com/world/2017/mar/11/world-faces-worst-humanitarian-crisis-since-1945-says-un-official
https://www.weforum.org/agenda/2017/06/there-are-now-more-refugees-than-the-entire-population-of-the-uk/
https://yle.fi/uutiset/3-9993864
https://www.irishtimes.com/news/world/europe/how-zimbabwe-rounded-on-mugabe-africa-s-oldest-dictator-1.3327478


 

3. Tekoälyllä eteenpäin 
 

Uutisartikkeli englanniksi: Meet the first-ever robot citizen — a humanoid named Sophia that once said it 

would 'destroy humans'. 

Uutisartikkeli englanniksi: AlphaGo Zero: Google DeepMind supercomputer learns 3,000 years of human 

knowledge in 40 days. 

Lähestymistapa on aiempia tehokkaampi, koska se ei käytä ihmisten tietoa tai asiantuntemusta millään 

tavalla. Olemme poistaneet ihmisen tietämysten rajat ja se pystyy luomaan tietoa itse. 

Uutisartikkeli: Unohda pankkikortit, jäsenkortit ja avaimet – jo tuhansilla ruotsalaisilla siru ihon alla. 

Tieteen edistysaskeleita 2017 (Tekniikka & Talous) 
Uutisartikkeli: Tutkijat todistivat ensimmäistä kertaa historiassa kahden neutronitähden sulautumisen 

toisiinsa – ”Suurin osa maailmankaikkeuden kullasta syntyy näin”. 

4. 1. Neutronitähtien yhteensulautuminen. Elokuun 17. päivänä tutkijat eri puolilla maailmaa 

havaitsivat kahden neutronitähden yhteensulautumisen Vesikäärmeen tähdistössä. Kyseessä on 

historian ensimmäinen havainto neutronitähtien yhteensulautumisesta. 

5. 2. Ihminen on jopa 100 000 vuotta aiemmin luultua vanhempi laji. Kesäkuussa Marokosta kerrottiin 

löydetyn todisteita siitä, että oma lajimme Homo Sapiens olisi ainakin 315 000 vuotta vanha laji. 

6. 3. Vieras ulkoavaruudesta. Ensimmäistä kertaa 19. päivänä havaittu pitkulainen Oumuamua-

asteroidi on ensimmäinen tähtienvälisestä avaruudesta peräisin oleva omasta 

Aurinkokunnastamme löydetty kappale. 

7. 4. Ilmastonmuutoksen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja ihmisten hyvinvointiin on 

todennäköisesti vielä voimakkaampi kuin aiemmin on arvioitu. Näin kertoo maaliskuussa Science-

lehdessä julkaistu kansainvälinen tutkimus. 

8. 5. Genominmuokkaustekniikat etenivät. 

9. 6. Kvanttitietokoneen kehittämisessä edettiin. 

10. 7. Nasa löysi peräti seitsemän maankaltaista planeettaa yhden ainoan tähden ympäriltä noin 40 

valovuoden päässä meistä. Todennäköisesti kaikki seitsemän Trappist-1-kääpiötähteä kiertävää 

planeettaa eivät ole elinkelpoisella vyöhykkeellä, mutta ainakin kolme niistä on. 

  

https://www.businessinsider.com/meet-the-first-robot-citizen-sophia-animatronic-humanoid-2017-10?r=US&IR=T
https://www.telegraph.co.uk/science/2017/10/18/alphago-zero-google-deepmind-supercomputer-learns-3000-years/
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/unohda-pankkikortit-jasenkortit-ja-avaimet-jo-tuhansilla-ruotsalaisilla-siru-ihon-alla/668ad848-b20d-3911-8369-70311c1ec51b
https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/tutkijat-todistivat-ensimmaista-kertaa-historiassa-kahden-neutronitahden-sulautumisen-toisiinsa-suurin-osa-maailmankaikkeuden-kullasta-syntyy-nain/109e6d7a-2ae3-32eb-96ce-c20d0e47ce73


 

4. #somekampanjat 
“Someoikeudenkäynnit” 

Naisten verkostot 
Uutisartikkeli: Työelämäpuhetta naisilta naisille – Ompeluseurasta saa vertaistukea ja verkostoja. 

Uutisartikkeli englanniksi: The Year Women Reclaimed the Web.  

 

Samanmielisten poterot 
Uutisartikkeli: Oikeus elää ja Suomi ensin -aktiivit osoittavat taas mieltä – toiset Alkon edessä, toiset 

Kiasman kupeessa.  

https://yle.fi/uutiset/3-9736040
https://www.wired.com/story/year-women-reclaimed-the-web/
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005287737.html


 

5. Ilmastonmuutos 
Uutisartikkeli: Lämpöennätykset rikkoutuvat, napajäät sulavat, eläimet kuolevat sukupuuttoon ja ihmiset 

nälkään – Vuosi on ollut ilmaston kannalta poikkeuksellisen huono. 

Uutisartikkeli englanniksi: Hurricane Irma threatens Florida's bustling tourism industry. 

Uutisartikkeli: Vuosi 2017 jää historiaan äärimmäisistä sääilmiöistä – "Etelä-Euroopassa mitattiin ihan 

järkyttäviä lämpötiloja". 

Uutisartikkeli:  Yhdysvallat vetäytyy Pariisin ilmastosopimuksesta – Trump perusteli tiedotustilaisuudessa. 

Uutisartikkeli:  Luonnonkatastrofit tulivat tänä vuonna poikkeuksellisen kalliiksi – tutkijat korostavat 

ilmastonmuutoksen roolia. 

Uutisartikkeli englanniksi: 2017 'very likely' in top three warmest years on record. 

Uutisartikkeli: Lentoliikenteen päästöt kasvavat hirmuista vauhtia: Näin huimasti Thaimaan-reissu tuottaa 

päästöjä autoiluun verrattuna. 

Uutisartikkeli: Ilmastonmuutos uhkaa tuoda tuo ennennäkemättömät turvapaikanhakija-aallot Eurooppaan. 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005437609.html
https://www.businessinsider.com/r-hurricane-irma-threatens-floridas-bustling-tourism-industry-2017-9?r=US&IR=T
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/vuosi-2017-jaa-historiaan-aarimmaisista-saailmioista-etela-euroopassa-mitattiin-ihan-jarkyttavia-lampotiloja/6704328#gs.17l8cj
https://yle.fi/uutiset/3-9645066
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005497629.html
https://www.bbc.com/news/science-environment-41859288
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/lentoliikenteen-paastot-kasvavat-hirmuista-vauhtia-nain-huimasti-thaimaan-reissu-tuottaa-paastoja-autoiluun-verrattuna/6702200#gs.17lr6i
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/ilmastonmuutos-uhkaa-tuoda-tuo-ennennakemattomat-turvapaikanhakija-aallot-eurooppaan/d47182fa-4047-32e0-9498-48bfb1c8c8d4?_ga=2.58921444.877748736.1514887547-1210516072.1509295143&ref=iltalehti%3A4ab3

