
Ennakointiryhmäkohtaisen
eDELFOI II –paneelin tulokset, 
tulkinnat, tulevaisuuskuva ja 
skenaarioluonnokset

Tässä kuvasarjassa esillä olevat tekstit ja kuvat ovat tulevaisuutta, tulevaisuu-

den tukimusta tai ennakointia kuvaavaa taustamateriaalia, eivätkä ne välttämättä 

edusta valtioneuvoston, opetus- ja kulttuuriministeriön tai Opetushallituksen 

virallista kantaa.

ER2 Liiketoiminta ja hallinto

Osallistu somessa
@OEFoorumi

Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
Facebook: 
https://www.facebook.com/OEFoorumi/
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Osaamisen ennakointifoorumi
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144 + 144 = 288

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/
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Delfoi I ja II

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/
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Delfoi

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

Delfoi –tulevaisuuden tutkimuksen menetelmässä
perusajatuksena on kysyä asiantuntijoilta eli 
panelisteilta: Miltä tulevaisuus näyttää?

Asiantuntijoille esitetään kysymyksiä ja väitteitä, 
jotka kuvaavat tulevaisuutta.

Asiantuntijat vastaavat kysymyksiin ja perustelevat
(argumentoivat) vastauksensa ja kannanottonsa. 

Aineisto muodostuu sekä ”suorista vastauksista”
että ”argumentoinnista”.

Delfoin perusajatuksena on järjestää useita 
tarkentuvia paneelikierroksia, joissa päästään kerta 
kerralta ykä syvemmälle ja yhä täsmällisempään
tulevaisuuskuvaan. 

OEF eDELFOI:ssa oli 2 kierrosta.
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Sosio-teknisen muutoksen monitasomalli

LÄHDE: Geels, F. W. & Schot, J. (2007). Typology of sociotechnical transition pathways. Research Policy 36. Geels, F. W. 2011. The multi-level 
perspective on sustainability transitions: Responses to seven criticisms. Environmental Innovation and Societal Transitions 1

Kuvassa sosioteknisestä toiminta-
ympäristöstä kohdistuu muutospai-
netta niche-tasolle sekä regiimiin, 
mikä vaikuttaa niche-innovaatioiden 
kehittämiseen sekä regiimin toimin-
tamallin tasapainon järkkymiseen. 
Regiimin epävakaistuminen avaa 
ikkunoita uusille niche-innovaatioille, 
jotka saavat mahdollisuuden päästä
osaksi uutta regiimiä (Geels & Schot
2007). Regiimi valikoi sopivat ratkai-
sut ja ylläpitää valittuja ratkaisuja 
ottaen ne osaksi vakiintuneita käy-
täntöjä. Kuvassa on eritelty regiimin
ulottuvuudet: markkinat ja käyttäjät, 
teollisuus, politiikka, tiede, tekno-
logiat ja kulttuuri. Muutos yhden 
ulottuvuuden elementissä, kuten tek-
nologiaan liittyvässä laillisesti sito-
vassa sopimuksessa, johtaa muutok-
seen toisessa elementissä, kuten 
käyttäjätottumuksissa, jotka edelleen 
aiheuttavat muutoksia toisaalla. Näin
uudet regiimit kehittyvät vaiheittain 
vanhoista regiimeistä

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/
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OEF eDELFOI II - Osallistuminen

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy
sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus ©
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OEF eDELFOI II - Osallistuminen

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus ©

Kutsutut

OEF jäsenet/varajäsenet  285

OEF ohjausryhmä                 22

Asiantuntijat                       184

YHTEENSÄ 491

Osallistuneet

OEF jäsenet/varajäsenet  229

OEF ohjausryhmä                17

Asiantuntijat                       135

YHTEENSÄ 381

Osallistuneet

OEF jäsenet/varajäsenet  80 %

OEF ohjausryhmä               77 %

Asiantuntijat                       73 %

YHTEENSÄ 78 %

K
R

U
U

N
U

: T
o

m
as

z
St

ei
fe

r,
 G

d
an

sk
 (

B
el

gi
an

 K
n

ig
h

t 
C

ro
w

n
),

 2
0

0
6

. W
ik

im
ed

ia
 C

o
m

m
o

n
s



15/2/2018 8

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy
sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus ©

OEF eDELFOI II – Osallistuminen: JÄSENISTÖ JA ASIANTUNTIJAVERKOSTOT

PANEELI VASTAUS % KYSEL.LKM VASTAAJIEN LKM

1 Luonnonvarat 72,9% 97 35

2 Liiketoiminta 84,1% 91 37

3 Koulutus 75,4% 135 49

4 Liikenne 75,5% 100 37

5 Marama 83,1% 131 49

6 Sote 73,1% 97 38

7 Rakennettu 76,9% 110 40

8 Teknologia 80,4% 95 37

9 Prosessi 77,8% 112 42

KESKIARVO/SUMMA 77,7% 968 364

YHTEENVETO ENNAKOINTIRYHMIEN VASTAAMISESTA (päiv. 23.1.)
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OEF eDELFOI II - Osallistuminen

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

Ennakointiryhmä

1918
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Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy
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OEF eDELFOI II - Osallistuminen

ASIANTUNTIJAT FOORUMI KOMMENTTIEN LKM K-INDEKSI

Luonnonvarat 75,0% 71,9% 391 11,2

Liiketoiminta 83,3% 84,4% 269 7,3

Koulutus 54,5% 96,9% 286 5,8

Liikenne 88,2% 68,8% 202 5,5

Marama 77,8% 87,5% 497 10,1

Sote 80,0% 68,8% 496 13,1

Rakennettu 52,4% 93,5% 318 8,0

Teknologia 100,0% 71,0% 257 6,9

Prosessi 73,9% 80,6% 239 5,7

KESKIARVO/SUMMA 76,1% 80,4% 2955 8,2

JÄSENISTÖ
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OEF eDELFOI II
Liiketoiminta ja hallinto

TULEVAISUUSKUVA

© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus ©

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/
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AJURIT
Megatrendit
Driverit

eDELFOI II

16/1/2018
Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/
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DRIVER 1: Jakamistalous
Uusien tavaroiden myynnin kasvu on pysähtynyt Suomessa vuonna 2035 

DRIVER 2: Rajaton verkkokauppa
Verkkokauppaan on vuonna 2035 kehittynyt samanlainen globaali kauppa-alusta kuin tänä päivänä Facebook on mediassa, Booking
matkavarauksissa, Airbnb majoituksessa ja Über kuljetuksissa.

DRIVER 3: Aineeton arvo
Valtaosa Suomen viennistä on aineettomien tuotteiden, osaamisen ja palvelujen myyntiä vuonna 2035 

DRIVER 4: Deliberatiivinen demokratia
Suora kansalaisvaikuttaminen on vakiintunut toiseksi tasavertaiseksi ja yleisesti käytössä olevaksi vaihtoehdoksi edustuksellisen 
demokratian rinnalle vuonna 2035.

DRIVER 5: Maakuntauudistus
Vuonna 2035 Suomi menestyy, kun sekä kaupungit että maaseutu menestyvät.

AJURIT OEF eDELFOI II ER2
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OEF eDELFOI II ER2 Driverit

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/
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Todennäköisyys
Merkityksellisyys

DRIVER 1: Jakamistalous
Uusien tavaroiden myynnin kasvu on pysähtynyt 
Suomessa vuonna 2035 

DRIVER 2: Rajaton verkkokauppa
Verkkokauppaan on vuonna 2035 kehittynyt samanlainen globaali kauppa-
alusta kuin tänä päivänä Facebook on mediassa, Booking
matkavarauksissa, Airbnb majoituksessa ja Über kuljetuksissa.

DRIVER 3: Aineeton arvo
Valtaosa Suomen viennistä on aineettomien tuotteiden, osaamisen ja 
palvelujen myyntiä vuonna 2035 

DRIVER 4: Deliberatiivinen demokratia
Suora kansalaisvaikuttaminen on vakiintunut toiseksi tasavertaiseksi ja 
yleisesti käytössä olevaksi vaihtoehdoksi edustuksellisen demokratian 
rinnalle vuonna 2035.

DRIVER 5: Maakuntauudistus
Vuonna 2035 Suomi menestyy, kun sekä kaupungit että maaseutu 
menestyvät.
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Driverien tulkinta

© Opetushallitus, ENNAKOINTI, Jukka Vepsäläinen ©

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/
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OEF eDELFOI II ER2 Tulkintaa

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

Ennakointiryhmän ”Liiketoiminta ja hallinto” (ER2) näkemys driver-väitteiden toteutumisen todennäköisyydestä on yhtä väitettä lukuun ottamatta positiivinen. 
Toisin sanoen ennakointiryhmä asiantuntijoineen pitää väitteiden toteutumista todennäköisenä. Ainoa driver, johon ennakointi-ryhmä asiantuntijoineen 
suhtautuu lievästi epäillen, oli uusien tavaroiden myynnin kasvun pysähtyminen Suomessa vuonna 2035. Lievä enemmistö pitää väitettä epätodennäköisenä, 
mutta toisaalta näkemysten hajonta on melko suuri. Osa pitää myynnin kasvun sakkaamista mahdollisena ekologisista syistä. Osa uskoo siihen pitkällä 
aikavälillä, mutta tässä suhteessa vuosi 2035 on liian lähellä. Väitteen taustainformaatiossa viitattiin jakamistalouden leviämiseen ja siihen, että tulevaisuudessa 
vajaakäytössä olevia resursseja hyödynnetään tehokkaammin siirtymällä tavaroiden ostamisesta ja omistamisesta käyttöoikeuksiin, vertaistuotantoon, 
vaihtotalouteen ja palveluiden jakamiseen. Kehityskulun negatiivinen todennäköisyysarvio voidaan tulkita näkemykseksi, että kaikesta huolimatta 
tavaramyynnin kasvu jatkuu vuonna 2035. Ennakointiryhmä on siis tässä lievästi perinteisen kulutuksen ja kaupan kasvun kannalla ja pitää aihetta myös 
merkittävänä. Tavaramyynnin kasvun arveltiin perustuvan ainakin seuraaviin seikkoihin: uusia tuotteita kehitetään, ihminen on kokeilunhaluinen, kuluttajien 
ostovoima kohenee, tuotteiden käyttöikä ja kiertoaika lyhenee, laitteiden internet (IoT) ja älykkäät ympäristöt lisäävät kysyntää, uudet valmistusteknologiat, 
ekologisesti kestävämmät tuotantotavat ja tavaroiden kierrätys raaka-aineiksi mahdollistavat tavaroiden myynnin jatkumisen.

Suurimman todennäköisyysarvion saa väite siitä, että verkkokauppaan on vuonna 2035 kehittynyt samanlainen globaali kauppa-alusta kuin tänä päivänä 
Facebook on mediassa, Booking matkavarauksissa, Airbnb majoituksessa ja Über kuljetuksissa. Verkkokaupan globaalin standardien tuloa pidetään myös 
merkittävänä muutoksena. Vaikka globaalia verkkokauppaa pidetään todennäköisenä, se ei uskota muotoutuvan monopolistiseksi. Uusia kilpailijoita nousee 
esiin koko ajan. Myöskään yksinomaiseen globaaliin verkkokauppaan ei uskota, vaan globaalien toimijoiden alapuolelle kansalliselle, alueelliselle ja paikalliselle 
tasolle syntyy myös omat verkkokaupan toimijansa. Verkkokaupasta tulee myös nykyistä säännellympää ja rajoitetumpaa ennakointiryhmän mielestä.

Yhtä merkittävänä asiana kuin globaalia verkkokauppaa pidetään viennin painotuksen lievää siirtymistä kohti aineettomia tuotteita. Yhteiskunnan tulisi myös 
aktiivisesti tukea uusien innovaatioiden ja toimintatapojen kehittymistä. Paneelissa esitetään, että nykyisin tukeudutaan liikaa vanhaan teollisuuteen. 
Aineettoman arvon lisääntyminen viennissä on kohtuullisen todennäköinen muutossuunta, mutta toisaalta ollaan myös sitä mieltä, että Suomen viennin 
painopisteen vaihtuminen perinteisestä tavaraviennistä aineettomaan kestää kauemmin kuin mitä vuoteen 2035 on aikaa. Osa panelisteista on jopa sitä mieltä, 
että Suomen on tulevaisuudessakin pitäydyttävä pääosin perinteisissä investointihyödykkeissä ja teollisuuden tuottamissa tavaroissa (mm. puu, paperi, 
metallituotteet, koneet ja laitteet). 

DRAIVERIT
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OEF eDELFOI II ER2 Tulkintaa

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

Kaksi matemaattisen keskiarvon mukaan pienimmän todennäköisyyden saavaa väitettä ovat deliberatiivisen demokratian nousu ja maakuntauudistuksen 
myönteiset alueelliset vaikutukset. Kun tarkastellaan panelistien näkemysten jakaumaa, havaitaan että suoran kansalaisvaikuttamisen tuloa edustuksellisen 
demokratian rinnalle pidetään kuitenkin melko todennäköisenä. Enemmistö on sitä mieltä, että näin tulee tapahtumaan ja asiaa pidetään melko tärkeänä. 
Erityisesti paneeli nostaa esille sen, että teknologia tulee mahdollistamaan suoremman demokratian ja edustajien seurannan. Digitalisaation vaikutukset 
demokratiamalleihin ja suoraan kansalaisvaikuttamiseen tulevat olemaan mullistavat. Osa panelisteista pitää kyllä todennäköisenä, että suora kansalais-
vaikuttaminen lisääntyy, mutta se ei kuitenkaan uhkaa edustuksellista demokratiaa. Opposition mielestä kansa ei ole tulevaisuudessakaan enempää 
kiinnostunut vaikuttamisesta kuin tähänkään saakka. Ongelmana on puutteellinen kyky nähdä kokonaisuuksia ja vaikuttamisen kääntyminen yhden asian 
ajamiseksi. Koska kansalaisilla ei ole keskimäärin riittävästi tietoa päätettävistä asioista, tarvitaan päätöksenteon ammattilaisia. Uhkana on, että kovimmin 
huutavat käyttäisivät suurinta valtaa.

Maakuntauudistuksen aluekehitykselle myönteisiä vaikutuksia pidetään hyvin lievän enemmistön turvin todennäköisenä, mutta tässä näkemyksen jakautuvat 
kaikkein eniten. Toinen puoli panelisteista on sitä mieltä, että asia on epätodennäköinen. Sinänsä aluekehityksen tasapainoisuutta pidetään merkittävänä 
asiana. Pidetään todennäköisenä, että kaupunkien ja maaseudun asukkaiden ja elämäntyylien ero tulee kasvamaan. Suurelta osin paneelin perustelut kuitenkin 
kääntyvät ikuiseksi väittelyksi siitä, kumpi elämänmuoto on parempi. Maaseudun menestyksen puolesta puhuu digitalisaation luomat mahdollisuudet ja 
lisääntyvä etätyö. Maaseudun menestyksen nähdään myös palvelevan suomalaista koheesiota. Toisaalta paneelissa kysytään, että mitä on menestys? Onko se 
alueiden menestystä vai ihmisten menestystä? Alueidenkin menestys nähdään riippuvaiseksi ihmisistä, ei niinkään aluetyypeistä. Aluehallinnon rakenteilla ei 
nähdä olevan juurikaan merkitystä taloudelliselle kehitykselle tai ihmisten ja yritysten menestykselle. Ollaan myös sitä mieltä, että maaseudun menestyksellä ei 
ole merkitystä globaalissa kilpailussa.  

DRAIVERIT
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Driver-väitteet ja jakaumat

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/© Hannu Linturi ja Antti Kauppi, Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus ©
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OEF eDELFOI II ER2

DRIVER 1: Jakamistalous
Uusien tavaroiden myynnin kasvu on pysähtynyt Suomessa vuonna 2035 

Jakamistalous (sharing economy) on tapa jakaa, lainata tai vuokrata tavaroita omistamisen sijaan. Kyseessä on yhteinen tai yhteisöllinen talous, kuluttaminen,
käyttö ja tuotanto. Jakamistalouden ydinajatuksia ovat vajaakäytössä olevien resurssien tehokkaampi hyödyntäminen, siirtymä omistajuudesta käyttöoikeuksiin 
sekä vertaistoiminta ja vertaistuotanto. Tavaroita voidaan myös lahjoittaa tai vaihtaa. Myös palveluiden jakaminen tai eri palveluihin yhdessä osallistuminen 
kuuluu jakamistalouteen. Ilmiön taustalla ovat toimintojen siirtyminen internetiin, sosiaalinen media, ekologinen vastuunkanto ja myös laajempi jakamisen 
kulttuuri, jossa kaikki mahdollinen jaetaan ja ihmisen identiteetti ja arvo määräytyy sen mukaan kuinka paljon hän on jaettuna olemassa. 

Toinen nimitys ilmiölle on yhteiskuluttaminen (collaborative consumption). Ilmiön tavoitteena on antaa yhä useammalle mahdollisuus kuluttaa tavaroita ilman 
että jokainen joutuisi tavaran itse ostamaan. Samaan aikaan tavaran käyttöaste nousee ja käyttäjät osallistuvat kestävään kehitykseen. Jakamistaloudesta tai 
samasta ilmiöstä käytetään lisäksi useita muita termejä, kuten vaihdanta-, vertais-, välitys-, yhteistyö-, yhteistoiminta-, kansalais-, osallisuus-, käyttöoikeustalous. 
Jakamistalouden käsitteestä ja sen alasta ei ole yksimielisyyttä.

Jakamistalouteen voidaan lukea kuuluvaksi myös vaihtokauppamarkkinat ja käytetyn tavaran osto ja myynti suoraan käyttäjien kesken. Yritykset ja kaupallinen 
liiketoiminta joutuu kilpailemaan ilmaistuotteiden ja käytettyjen kierrätettyjen tuotteiden kanssa. C2C-palvelut (Customer to Customer) ja vertaisverkot (Peer-To-
Peer) ja PWYW (Pay What You Want) omatuntomaksaminen yleistyy. Nykyisinä esimerkkeinä toimivat mm. Über-taksi ja AirBNB-asunnonvälitys. Kun ihmiset 
jakavat palveluja toisilleen korvauksetta tai suoraan, yritykset ja verottaja jää ilman. Jakamistalouden suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä ovat verotus, työsuhteet, 
sosiaaliturva ja vakuutusturva.

Lähde:

Jakamistalous, https://jakamistalous.fi/mita-on-jakamistalous/
Harmaala, M.-M., Toivola, T., Faehnle, M., Manninen, P., Mäenpää, P. & Nylund, M.: Jakamistalous, s. https://shop.almatalent.fi/jakamistalous.html
Laitinen Petri, PALTA, Jakamistalous etenee vauhdilla, https://www.palta.fi/blogi/jakamistalous-etenee-vauhdilla/
Wikipedia, Jakamistalous, https://fi.wikipedia.org/wiki/Jakamistalous

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

https://jakamistalous.fi/mita-on-jakamistalous/
https://shop.almatalent.fi/jakamistalous.html
https://www.palta.fi/blogi/jakamistalous-etenee-vauhdilla/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jakamistalous


20© Hannu Linturi ja Antti Kauppi, Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus ©

DRAIVERIT

14/2/2018

OEF eDELFOI II ER2

DRIVER 1: Jakamistalous
Uusien tavaroiden myynnin kasvu on pysähtynyt Suomessa vuonna 2035 

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

Panelistien lukumäärä Panelistien lukumäärä



6/12/2017 21© Hannu Linturi ja Antti Kauppi, Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus ©

OEF eDELFOI II ER2

DRIVER 2: Rajaton verkkokauppa
Verkkokauppaan on vuonna 2035 kehittynyt samanlainen globaali kauppa-alusta kuin tänä päivänä Facebook on mediassa, Booking matkavarauksissa, 
Airbnb majoituksessa ja Über kuljetuksissa.

Kauppalehden kolumnisti Jari Saarnio kuvaa (Kauppalehti) miten surkea logistiikka pilaa verkkokaupan. “Ääriesimerkki osui kohdalleni Black Friday -ostoksilla. 
Kivijalassakin toimiva suuri elektroniikkaketju lupasi toimittaa uuden tietokoneen 4–7 arkipäivässä kotiovelle. Näin myös maksun suorittamisen jälkeen. Toimitus 
venyi lopulta 16 päivään. Asiakaspalvelu selitti asiaa ruuhkalla, mutta myös lähetyksen seurantajärjestelmä oli umpisurkea. Ostokselleni tuli ainoastaan 
rahtitunnus ja tieto siitä, että se on lähtenyt Ruotsista eteenpäin. Sen jälkeen ei mitään. Ei ennen kuin kuljettaja soitti paketin olevan ovellani tunnin kuluessa. Jos 
en ole paikalla, viedään paketti lähimpään postikonttoriin. Vitsikästä sinänsä, että verkkokaupan automaatti kyseli kohteliaasti viikko tilauksen jälkeen, olenko 
ollut tyytyväinen tilaamaani tuotteeseen. No, en ollut, kun en ollut nähnyt tuotetta vielä edes vilaukselta. Kysely kyllä nosti verenpaineen ziljoonaan.”

Globaali kauppa-alusta on “demokratisoinut” verkossa tapahtuvan kaupanteon, niin myynnin kuin ostamisenkin. Kehitys on ollut Suomen kannalta onnekasta, 
koska kauppa on ollut hidas verkottuja sekä kotimarkkinoilla että kansainvälisesti. Alustataloudessa suomalaiset kaupat kilpailevat lisäarvopalveluilla samalta 
viivalta kuin muutkin kaupan toimijat, mutta logistinen vastuu jää senkin jälkeen toimittajalle . “Alustan päällä toimivat verkostot ja yhteisöt alkavat tuottaa 
lisäarvoa keskenään ja tämä ”network value” on se taloudellisen lisäarvon komponentti, jota perinteinen teoria ei tunnista. Case Über on loppuun kaluttu, mutta 
edelleen hyvä esimerkki siitä, miten alustatalouden verkostoissa kysynnän kasvu luo uutta kysyntää, tarjonnan kasvu luo uutta kysyntää, tarjonnan kasvu luo 
uutta tarjontaa ja tietenkin kysynnän kasvu luo uutta tarjontaa. Perinteisen talousmallin mukaan Uberilla ei olisi pitänyt olla pienintäkään mahdollisuutta saada 
jalansijaa San Franciscon kilpailluilla taksimarkkinoilla” (Miika Kiiski). Digitaalinen vallankumous toteutuu lisäämällä yhteistoimintaa, jonka “rajattomat” alustat 
mahdollistavat. Sen sijaan että työntekijät toimisivat vain omissa tiimeissään he kommunikoivat ja tekevät yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Monipuolinen ja 
ennakkoluuloton yhteistyö on kehityksen ykkösdriveri ja universaalit alustat tekevät sen mahdolliseksi (Morgan).

Lähde:
Kauppalehti, Jari Saarnio (28.12.2016), Verkkokaupan heikoin lenkki pilaa kaiken  www.kauppalehti.fi/uutiset/verkkokaupan-heikoin-lenkki-pilaa-
kaiken/CeHwbxQ4
Miikka Kiiski (6.6.2016), Alustatalous luo uudet pelisäännöt www.alykassuomi.fi/2016/06/alustatalous-luo-uudet-pelisaannot/
Jacob Morgan (13.1.2017), Four Trends in Digital Transformation www.thefutureorganization.com/four-trends-digital-transformation/?inf_contact_key=5d7257329482c484f02b7af738dc7dfa7b51556679a57a45f8ddb2f1442a4a77
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DRIVER 2: Rajaton verkkokauppa
Verkkokauppaan on vuonna 2035 kehittynyt samanlainen globaali kauppa-alusta kuin tänä päivänä Facebook on mediassa, Booking matkavarauksissa, 
Airbnb majoituksessa ja Über kuljetuksissa.
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OEF eDELFOI II ER2
DRIVER 3: Aineeton arvo
Valtaosa Suomen viennistä on aineettomien tuotteiden, osaamisen ja palvelujen myyntiä vuonna 2035

Aineettomilla investoinneilla pyritään parantamaan yrityksen menestystä markkinoilla. Vaikka fyysisillä tuotteilla ja niiden tuotannolla on edelleen merkitystä, 
aineettomuuden ja ei-materiaalisten asioiden merkitys kasvaa myös fyysisten tuotteiden ominaisuuksissa. Yhä suurempi osa taloudesta liittyy aineettomuuteen, 
kuten palveluihin, tutkimus- ja kehitystoimintaan ja brändeihin. Aineeton arvonluonti on kansallinen menestystekijä. Keskeistä on, miten luodaan 
osaamisperusteista kasvua ja miten tuotteiden ja palveluiden kokonaisuuden arvonmuodostuksesta voidaan mahdollisimman suuri osa kartuttaa Suomessa tai 
Suomesta johdetuilla toimilla. Aineettomia oikeuksia tehokkaasti hyödyntävät toimialat ovat muita toimialoja merkittävämpiä vientialoja ja palkkataso on niillä 
korkeampi.  Aineettomia oikeuksia syntyy erilaisessa uutta luovassa työssä kuten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa tai luovien prosessien kautta. 
Yritykset investoivat aineettomaan pääomaan saadakseen hyötyjä, jotka tulevat pääosin kolmea kautta. 

1. Aineettomuus palveluna: Aineettomilla investoinneilla kehitetään jotain, mikä myydään palveluna asiakkaalle. Digitalisaatio tekee monista palveluista 
skaalautuvampia ja paikasta riippumattomampia. Samaan aikaan se mahdollistaa uusien palvelutoimintojen kehittämisen teollisiin tuotteisiin. Digitalisaation
myötä palveluyritykset eivät kilpaile vain paikallisesti vaan globaalisti.

2. Aineettomuus yrityksen ja toimintaympäristön toiminnan tehostumisena: Aineettomilla investoinneilla pyritään parantamaan yrityksen sisäistä toimintaa. 
Parantuneen sisäisen toiminnan kautta asiakkaalle myytävien tuotteiden tai palvelujen myynti kasvaa tai niiden kannattavuus nousee. Sisäisen toiminnan 
parantamiseen tähtäävät aineettomat investoinnit ovat esimerkiksi henkilöstön koulutusta, tuotteiden/palvelujen tuottamisen tehostamista, palvelumuotoilua tai 
uusien myynti- tai markkinointitapojen kehittämistä. Olennaista on, että sisäisen toiminnan parantamisen hyödyt tulevat kuitenkin aina myytyjen tuotteiden tai 
palvelujen kautta.

3. Aineettomuus tuotteen ominaisuutena: Aineettomilla investoinneilla pyritään saamaan lisäominaisuuksia fyysiseen tuotteeseen (tavaraan) ja asiakas on valmis 
maksamaan niistä  lisähintaa. Tällaisia ovat esimerkiksi parempi muotoilu, tekniset ominaisuudet, brändi ja tuotteiden helppokäyttöisyys. Tälle arvonluontitavalle 
on ominaista, että aineettomuudesta syntynyt arvonlisä realisoituu fyysisen tuotteen kautta.

Lähde:
Työ- ja elinkeinoministeriö, http://tem.fi/aineeton-arvonluonti
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DRIVER 4: Deliberatiivinen demokratia
Suora kansalaisvaikuttaminen on vakiintunut toiseksi tasavertaiseksi ja yleisesti käytössä olevaksi vaihtoehdoksi edustuksellisen demokratian rinnalle vuonna 
2035.

Kansalaisten sivistys- ja koulutustaso on noussut. Ihmisten kyky osallistua, vaikuttaa ja tehdä itse asioita on vahvistunut samaan aikaan kun ihmisten kunnioitus auktoriteetteja kohtaan on  heikentynyt. 
Jokaisella on oikeus olla oman elämänsä ekspertti ja asiantuntija. Jokaisella on oikeus sanoa, puhua ja ilmaista itseään: ”Minulla on oikeus tietää, puhua ja olla asiantuntija”. ”Minulla on oikeus oppia”. Tee-se-
itse kulttuurin nousu on laventanut itsetekemisen rakentamisesta ja käsitöistä aineettomiin asioihin. Pro-Am –ilmiö (Amateur professional, Professional Amateur), Citizen Science –ilmiö (tee-se-itse
tiedehenkilöt) ja yhteisöllinen tiedon luominen vahvistuvat. Jokainen ihminen on suunnittelija, valmistaja, myyjä ja markkinoija. 

Osallisuuden kaipuu ja voimistuva halu itse päättää asioista saattaa vahvistaa myös ns. deliberatiivista demokratiaa. Deliberatiivinen demokratia eli keskusteleva demokratia tai puntaroiva demokratia on 
demokratian muoto, jossa julkinen keskustelu muodostaa keskeisen osan legitiimissä lainsäädännön valmistelussa. Keskustelussa edellytetään yhdenvertaista mielipiteiden huomioon ottamista kaikilta 
asianosaisilta väestöryhmiltä. Deliberatiivisessa demokratiassa on sekä konsensus-päätöksenteon että enemmistösäännön elementtejä, ja se eroaa perinteisestä demokraattisesta teoriasta siinä, että 
kansalaisen osallistumisessa korostetaan päätössääntöjen arviointikriteerien määrittelyyn tähtäävää keskustelua perinteisen äänestämisen sijaan. Se sisältää elementtejä sekä edustuksellisesta että suorasta 
demokratiasta. Joidenkin teoreetikkojen käytössä käsite sisältää myös päätöksenteon, jossa edustuksellisten toimijoiden (kuten puolueiden) jäsenet aidosti keskustelevat lainsäädännöstä ilman epätasaista 
valtajakaumaa. Useat kuitenkin varaavat termin vain sellaiselle päätöksenteolle, jossa itse kansalaiset ovat päättämässä (kuten suorassa demokratiassa).

Jürgen Habermasin ajattelusta löytyvä kommunikatiivisen toiminnan ja julkisen tilan käsite on toiminut nykyisen deliberatiivisen demokratiakäsityksen rakennuskehikkona. Perustuskivenä teorialle on kritiikki 
modernille kaudelle tyypillistä teleologista, ei-kommunikoivaa, ja välineellistä rationaalisuutta kohtaan. Habermasin peräänkuuluttama kommunikatiivinen rationaalisuus sen sijaan perustuu Aristoteleen 
logokselle, joka implikoi rajoittamattoman, yhteisymmärryk-seen pyrkivän argumentatiivisen puheen, jonka kautta osallistujat pääsevät yli omista eduistaan ja kykenevät tavoittelemaan yleistä hyvää. 
(Habermas 1984) Kommunikatiivinen toiminta on Habermasin demokratiateorian keskiössä, sillä se mahdollistaa elämismaailman rationalisoitumisen, eli yhteisymmärryksen ja yhteisen edun löytämisen. 
Kommunikatiiviselle toiminnalle on Habermasin mukaan oleellista myös se, että osallistujat pyrkivät välttämään tilannetta jossa yhteisymmärrykseen ei päästäisi (Habermas 1987, 127). Alun perin termi 
deliberatiivinen demokratia esiintyi Joseph M. Bessetten työssä "Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican Government" (1980).

Deliberativiisessa demokratiassa ei ensisijaisesti pyritä preferenssien yhdistämiseen (aggregaatioon), vaan pikemminkin niiden muuntamiseen kanssakäymisen kautta. Yksinkertaisella tupakointiesimerkillä 
voidaan havainnollistaa populistisen "kansan tahto"-ajattelun ja deliberaation eroa ajattelemalla vaikkapa junanvaunu, jossa on enemmistö savun ystäviä mutta muutama keuhkotautinen. Aggregatiivisen
preferenssien laskentaan perustuvan mallin mukaan keuhkosairaat joutuvat tyytymään kohtaloonsa, mutta deliberatiivisen mallin mukaan keskustelun ja harkinnan kautta voi käydä niin, että savuttelijat 
siirtyvät toiseen vaunuun.

Lähde:

Tykkyläinen Saila, Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaali, Jyväskylän yliopisto. http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/deliberatiivinen-demokratia-jurgen-habermas
Habermas, Jürgen (1984): The Theory of Communicative Action. Volume I. Reason and the Rationalisation of Society. Beacon Press
Habermas, Jürgen (1987): The Theory of Communicative Action. Volume 2. The Critique of Functionalist Reason. Polity Press, Cambridge
Wikipedia, Deliberatiivinen demokratia, https://fi.wikipedia.org/wiki/Deliberatiivinen_demokratia

OEF eDELFOI II valmistelu ER2
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OEF eDELFOI II ER2

DRIVER 5: Maakuntauudistus 
Vuonna 2035 Suomi menestyy, kun sekä kaupungit että maaseutu menestyvät.

Väite perustuu hypoteesiin, jossa maakuntauudistus on toteutunut, vakiintunut ja tuottanut runsaasti kerrannaisvaikutuksia vuonna 2035. Yksityiset 
palveluntarjoajat tuottavat laaja-alaisesti kuntalaisten palveluita. Kuntia on huomattavasti nykyistä vähemmän. Metropolialue on tunnistettu kansallisesti 
erityisalueeksi, joka on tärkeä koko Suomelle. Lisäksi ainakin Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseudut ovat kasvaneet voimakkaasti. Kasvukeskusten 
ulkopuolella on hyvin pärjääviä paikalliskeskuksia ja menestyvää kaupungin läheistä maaseutua, rakennemuutoksesta kärsiviä maaseudun ydinalueita ja harvaan 
asuttuja ympäristöjä. Monessa paikassa asuminen on lisääntynyt, kun asumisen ja työn tekemisen muodot muuttuvat. Maaseudulla on tulevaisuudessa yhä 
enemmän liikkuvaa palvelutarjontaa, tehokkaita valokuituyhteyksiä ja helppokäyttöisiä digipalveluita. Kaksoiskuntalaisuus on otettu käyttöön. Maaseutukylien 
elinvoiman turvaamiseksi sovelletaan väljempiä rakentamisnormeja kuin kaupungeissa. Työmarkkina-alueita yhdistävien kehitys- ja liikennekäytävien yhteydessä 
toteutetaan maakuntarajat ylittävää kaavoitusta.
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DISRUPTIO
Toimialamurros

Disruptiosta on käytetty ilmausta häiritsevä 
innovaatio. Sitä selittävämpi mutta pitkähkö 
suomennos on vakiintuneiden toiminta-
mallien murtuminen. Toisinaan puhutaan 
toimialamurroksesta. (Kielitohtori 15.5.2017)
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OEF eDELFOI II ER2 Tulkintaa

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

Disruptiotoimialoja kuvaavaan palkkikuvioon on yhdistetty kaksi arviointia. Sininen palkki kuvastaa panelistin arvioita toimialojen disruptioherkkyydestä. 
Prosenttiluku kuvastaa niiden panelistien suhteellista osuutta, jotka ennakoivat merkittävää toimialan toimintatapojen tai -logiikan murrosta. Oranssi palkki 
kuvaa päinvastaista tilannetta eli niiden panelistien osuutta, jotka arvioivat toimialan tulevaisuuden suhteellisen muuttumattomaksi.

Ennakointiryhmä ER2 ”Liiketoiminta ja hallinto” lienee kokenut toimialojen muutostilan arvioimisen haastavaksi tehtäväksi. Tämä toki oli jo etukäteen tiedossa 
ja siitä saatiin tietoa jo OEF eDELFOI I –paneelin yhteydessä. Nyt tehtävää jonkin verran helpotti se, että toimialat olivat täsmällisempiä eli toimialaluokituksen 
tarkemmalta tasolta poimittuja. ER2-paneelin tehtävä oli sikäli muita ryhmiä hankalampi, että arvioitavia alatoimialoja oli enemmän kuin millään muulla 
ennakointiryhmällä.

Suurimmassa myllerryksessä paneelin mukaan ovat tulevaisuudessa rahoitus- ja vakuutustoiminta sekä vuokraus- ja leasingtoiminta. Myös kauppa, lakiasiain ja 
laskentatoimen palvelut sekä työllistämistoiminta kokenevat tulevaisuudessa suuria muutoksia. Päinvastoin melko muuttumattomassa tilassa ovat 
tulevaisuudessa pääkonttoritoiminnot, konsultointi, julkinen hallinto sekä tieteellinen tutkimus ja kehittäminen.

ER2-ennakointiryhmä arvioi lisäksi perusteluissaan, että toimialat ovat tulevaisuudessa muutosten myllerryksessä seuraavassa mainituista syistä:

TOIMIALA                                                                          MUUTOSVOIMA                                .
Vakuutus ja rahoitus• BlockChain, tekoäly, maksuteknologia
Taloushallinto ja lakiasiainpalvelut• Tekoäly
Tukkukauppa• 3D-tulostus
Vuokraustoiminta ja työvoiman välitys• Alustatalous
Johtamispalvelut• Alustatalous, tekoäly
Tutkimustoiminta• Tekoäly
Teollinen valmistus• 3D-tulostus

DIRSUPTIO - Toimialamurros
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TRENDIT

TRENDI 1: TUKKUKAUPAN LIIKEVAIHTO - Arvioi tukkukaupan liikevaihdon muutos Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035
TRENDI 2: VÄHITTÄISKAUPAN LIIKEVAIHTO - Arvioi vähittäiskaupan liikevaihdon muutos Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035
TRENDI 3: VÄHITTÄISKAUPAN TUOTTAVUUS - Arvioi työn tuottavuuden (liikevaihto/henkilö) muutos vähittäiskaupassa 

Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035. 
TRENDI 4: LAKI- JA LASKENTATOIMEN PALVELUJEN LIIKEVAIHTO - Arvioi lakiasiain palveluyritysten ja laskentatoimen palveluyritysten 

liikevaihdon muutos Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035
TRENDI 5: LAKI- JA LASKENTATOIMEN PALVELUJEN TUOTTAVUUS - Arvioi työn tuottavuuden (liikevaihto/henkilö) muutos 

lakiasiain- ja laskentatoimen palveluyrityksissä Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035. 
TRENDI 6: MARKKINOINNIN LIIKEVAIHTO - Arvioi mainostoiminta- ja markkinatutkimusyritysten liikevaihdon muutos 

Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035
TRENDI 7: VUOKRAUKSEN JA LEASINGIN LIIKEVAIHTO - Arvioi vuokraus- ja leasingyritysten liikevaihdon muutos 

Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035
TRENDI 8: TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN LIIKEVAIHTO - Arvioi työllistämistoimintayritysten liikevaihdon muutos 

Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035
TRENDI 9: YLI 100-VUOTIAIDEN MÄÄRÄ - Arvioi satavuotiaiden ja sitä vanhempien henkilöiden määrä Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035
TRENDI 10: YHDISTYSTEN MÄÄRÄ - Arvioi yhdistysten lukumäärä Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035.
TRENDI 11: VERKKOKAUPPA-ASIAKKIDEN MÄÄRÄ - Arvioi verkkokaupasta viimeisen 12 kuukauden aikana ostaneiden osuus koko 

väestöstä Suomessa vuonna 2020, 2025, 2030 ja 2035
TRENDI 12: ELÄKEIKÄ - Arvioi eläkkeellesiirtymisiän odote 50-vuotialle henkilölle Suomessa vuonna 2020, 2025, 2030 ja 2035

OEF eDELFOI II ER2
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Liiketoiminnan ja hallinnon ennakointiryhmä asiantuntijoineen arvioi, että seuraavien 20 vuoden aikana kaupan liikevaihdon kasvu pysähtyy, tukkukaupassa se 
jopa laskee. Sen sijaan tuottavuus kasvaa tulevaisuudessa. Laki- ja laskentatoimen palvelujen liikevaihdon kasvu hidastuu mutta tuottavuuden kasvu jatkuu 
rivakkana samaan tahtiin kuin se on 2000-luvulla jo aikaisemmin tehnyt. Markkinoinnin liikevaihto ei kasva mutta ei myöskään supistu. Kehityksen suunta on 
sama kuin se on ollut edeltävän vuosikymmenen. Vuokraus- ja leasingtoiminnan liikevaihto jatkaa suurin piirtein samaa kasvu-uraa, jota se on viime vuosina 
kulkenut. Työllistämiseen liittyvän yritystoiminnan liikevaihto kasvaa myös, mutta ehkä hieman maltillisemmin kuin viimeisen vuosikymmenen aikana. 

Yhteenvetona voi tiivistää, että panelistit ennakoivat seuraavien 20 vuoden tulevaisuutta kaupan ja yrityspalvelujen liikevaihdon osalta varsin maltillisesti. 
Useimmissa tapauksissa viime vuosien kehitys jatkuu entisen kaltaisena. Minkään toimialan liikevaihto ei vauhdita kasvuaan. Korkeintaan jatketaan entisellä 
linjalla. Ainut toimiala jonka liikevaihdon arvioidaan laskevan on tukkukauppa. Toki hiipuvina on joukossa myös vähittäiskauppa ja markkinointi, jotka jatkavat 
nollakasvua. Kaikkien toimialojen liikevaihtoennusteissa panelistien näkemykset kuitenkin eroavat toimialan sisällä toisistaan, toisilla toimialoilla enemmän ja 
toisilla vähemmän. Trendikäyrävaihtoehdoista siis muodostuu eräänlainen viuhka. Kaupan toimialoilla sekä laki- ja laskentapalveluissa näkemysten kirjo on 
avarampi. Muiden toimialojen osalta näkemys on yksimielisempi. Useimmilla toimialoilla on sekä kasvuennusteita että laskevia liikevaihtoja, tässä suhteessa siis 
äärivaihtoehtoja. Ainut toimiala, jolla oli pelkästään kasvuennusteita, on vuokraus- ja leasingtoiminta. 

Tuottavuuden muutosta ei tässä arvioitu kuin vähittäiskaupan sekä laki- ja laskentatoimen osalta. Molemmissa tuottavuuden arveltiin kohoavan. Tuottavuuden 
kasvu voi ennakoida työpaikkojen vähentymistä, mutta ei välttämättä, jos markkinat muuten kasvavat. Myöskään kasvava liikevaihto ei välttämättä tarkoita 
sitä, että työpaikat lisääntyisivät, mutta siihen on toki mahdollisuus. Jo liikevaihtoa laskee, työpaikat harvoin lisääntyvät. Näin ollen voidaan ennakoida, että 
tukkukaupan työllisyys tuskin kasvaa, jos ER2-panelistien näkemys osoittautuu oikeaksi.

Paneelin varovainen linja jatkuu myös muiden trendien ennakoinnissa. Satavuotiaiden määrä pysäyttää eksponentiaalisen kasvunsa, yhdistysten määrän lievä 
kasvu pysähtyy, verkkokaupasta osatavien osuus pysähtyy alle 80 prosenttiin ja eläkkeelle siirtymisiän odote jää 65-vuoteen. Suomeen ei siis olisi syntymässä 
kokonaan uutta seniorikansalaisten ryhmää. Myöskään kansalaistoiminta ei näyttäisi aktivoituvan, ainakaan yhdistysmallisena. Osa väestöstä näyttäisi 
edelleenkin jäävän tietoyhteiskunnan ulkopuolelle, koska kaikki eivät edelleenkään vuonna 2035 käytä verkkokauppaa. Myöskään eläkeikä ei näyttäisi nousevan 
kuin korkeintaan maltillisesti.

TRENDIEN YHTEENVETO
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Tukkukaupan liikevaihto on vuoden 2007 jälkeen vaihdellut 60 miljardin ja 80 miljardin euron välillä. Mitään varsinaista trendiä, kasvavaa tai laskevaa ei ole 
ollut nähtävissä. Liiketoiminta ja hallinto -ennakointiryhmän jäsenistö ja asiantuntijat ennakoivat keskiarvonäkemyksenään, että tukkukaupan liikevaihto laskee 
tulevaisuudessa vuoteen 2035 saakka. Näkemyksissä on kuitenkin melko paljon hajontaa, trendikäyrien viuhka leviää 20 miljardista eurosta 90 miljardiin 
euroon. Mukana on siis myös kasvuennusteita. Laskevasta liikevaihdosta voi ennakoida, että toimiala työllisyys tuskin kasvaa.

Panelistit perustelevat laskevaa liikevaihtoa pääosin sillä, että tukkukaupan merkitys vähenee. Kova kilpailu ja tehokkuusvaatimukset lyhentävät 
toimitusketjuja. Ketjut tuottajilta ja teollisuudesta suoraan kuluttajille tehostuvat ja drop shipment -tyyppiset palvelut kasvattavat osuuttaan. Palveluiden 
merkitys kasvaa entisestään maahantuonnissa ja ratkaisevaksi nousee kansainväliset ekosysteemit ja niiden hyödyntäminen. Elintarvikkeiden osalta toivotaan 
suorempia jakelukanavia. Panelistien argumentoinnissa on myös joitakin tukkukauppaa tukevia perusteluita. Ketjujen PRIVATE label -tuotteet saattavat 
Suomessa kannatella tukkukaupan toimintaa. Lisäksi tukkukaupan vahvuudeksi mainitaan tehokkuus: Jos kauppias käyttää aikansa neuvotellakseen ehdot 
kymmenien tavarantoimittajien kanssa, ei kaupassa jää aikaa asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseen.

TRENDIT
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Vähittäiskaupan liikevaihto on kasvanut tasaisesti vuoden 2007 jälkeen 32 miljardista eurosta 39 miljardiin euroon vuonna 2015. Panelistit ennakoivat 
keskiarvonäkemyksenään, että kasvu pysähtyy pitkällä aikavälillä runsaan 40 miljardin euron tasalle. Kuten tukkukaupan yhteydessä, tässäkin näkemyksissä on 
melko paljon hajontaa. Trendikäyrien viuhka leviää 21 miljardista eurosta 75 miljardiin euroon. Vaikka keskiarvonäkemys ennustaa nollakasvua, mukana on 
myös kasvuennusteita. Jos eDELFOI II kolmantena trendikysymyksenä kysytty vähittäiskaupan nouseva tuottavuusennuste asetetaan rinnan tämän 
liikevaihtoennusteen kanssa, voi arvioida, että vähittäiskaupan työpaikat vähenevät tulevaisuudessa. Vähittäiskaupan nollakasvua panelistit perustelevat 
epävarmuudella, jonka aiheuttaa kaupan siirtyminen yhä suuremmalta osin internetiin. Toimitusketjut saattavat yhä useammin oikaista suoraan tuottajalta tai 
valmistajalta loppukäyttäjälle. Kuluttajien arvaamattomuus korostuu. Korkeintaan maltillista kasvua perustelevat myös väkiluvun hidas kasvu ja inflaatio. Voi 
olla, että vihreiden arvojen voimistuminen on myös omiaan vähentämään kulutusta ja siirtämään sitä kohti kestävämpiä ja korkeamman jalostusasteen 
tuotteita. Vähittäiskaupan liikevaihto voi hieman kasvaa, jos keskiostojen arvo nousee. Tämä toki edellyttää, että tuotteet muuttuvat entistä kestävämmäksi ja 
laadukkaammaksi. Vähittäiskaupan kansainvälinen verkkokilpailu asettaa myös suomalaisen kaupan ahtaalle, minä vuoksi kasvun generoiminen on entistä 
hankalampaa. Toisaalta osa panelisteista näkee juuri tässä kasvun mahdollisuuden. Verkkokauppamarkkina voi tarjota suomalaiselle kaupalle kasvua, jos 
mahdollisuus osataan hyödyntää. Panelistit nostavat yhdeksi kasvun suunnaksi esimerkiksi Venäjän. Lopulta kasvuennusteen perusteena ei sovi täysin 
mitätöidä havaintoa, että vähittäiskaupan liikevaihto on viimeisen 20 vuoden aikana yli kaksinkertaistunut. Erään panelistin sanoin: On vaikeaa nähdä 
tulevaisuutta, jossa kehitys olisi täysin erilaista.

Vähittäiskaupan tuottavuus, mitattuna liikevaihdolla kokoaikaista työpaikkaa kohden, on noussut tasaisesti 250 000 eurosta 310 000 euroon (vuodesta 2007 
vuoteen 2015). Panelistit ennakoivat keskiarvonäkemyksenään, että tämä tuottavuuden nousu jatkuu samana tulevaisuudessa vuoteen 2035 saakka. Yleinen 
piirre ennusteille näyttää olevan se, että ajanjakson lopulla tuotavuuden kasvu hieman hidastuu. Yksittäisten panelistien ennusteissa on kuitenkin 
näkemyseroja hyvin vauhdikkaista tuottavuuden kasvuista jopa tuottavuuden laskuun.  Kaupan tuottavuuden nousua perustellaan uuden teknologian 
käyttöönotolla. Kassa- ja maksuteknologian nähdään jo lähitulevaisuudessa nostavan huomattavasti vähittäiskaupan tuottavuutta. Alkuvaiheessa 
itsepalvelukassat, joissa yksi kassapalvelija hoitaa esimerkiksi neljää kassaa, aiheuttaa välittömästi noin 50% tehostumisen läpimenossa työntekijää kohden. 
Menetelmien kehittyessä tästä päästään vielä paljon pidemmälle. Seuraava murros tulee kun kassat häviävät kokonaan. Asiakkaat kävelevät skannereiden läpi 
tavaroiden kanssa ja ostokset kuitataan puhelimella tai muulla vastaavalla laitteella. Verkkokaupan kasvaessa tulee Suomeenkin Amazon Fulfillment
Centereiden tapaisia toimijoita, joiden läpimeno työntekijää kohden nousee uusiin ulottuvuuksiin. Myös varastojen automatisointi nostaa vähittäiskaupan 
tehokkuutta. Panelistit näkevät myös, että uudet jakelukanavat ja erilaisten palveluelementtien mukaantulo (kotiin kuljetettu kauppakassi ja avaimet käteen 
periaatteen soveltaminen) lisäävät kaupan tuottavuutta. Alkuvaiheen uudistusten jälkeen tuottavuuden kehitys voi pitemmällä aikavälillä pysyä stabiilina. 
Tuottavuuden kasvu mitä suurimmalla todennäköisyydellä on taipuvainen vähentämään työvoiman tarvetta, varsinkin kun panelistit aiemmin arvioivat 
liikevaihdon kuitenkin etenevän maltillisesti.
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Lakiasiain palveluyritysten ja laskentatoimen palveluyritysten liikevaihto on viime vuosina kasvanut tasaisesti 1,6 miljardista eurosta (2007) 2,4 miljardiin 
euroon (2015). Keskiarvonäkemyksenään panelistit arvioivat tämän kehityksen jonkin verran hiipuvan tulevaisuudessa, vaikka hyvin lievä kasvu-ura toki säilyy. 
Jälleen kerran yksittäisten panelistien näkemyksissä vuoteen 2035 saakka on melkoisia eroja suuresta kasvusta merkittävään supistumiseen jopa alle 2007 
lähtötason. Kasvun hiipumista perustellaan sillä, että teknologia ja tekoäly ottavat osan ihmistyöstä tehtäväkseen (esimerkiksi suurten datamäärien käsittelyn) 
ja kun ihmistyön tuntihinnoittelu jää pois, liikevaihdon kasvu jää pieneksi. Kustannusten laskiessa tähän toki voidaan vaikuttaa hinnoittelulla. Ja jos kysyntä 
säilyy, voisi taloudellisen tuloksenkin ajatella kohentuvan. Tämän trendikysymyksen kohdalla panelistien formaalisten vastausten (trendikäyrän piirto) ja 
tekstikommenttien välillä on ristiriitaa, mikä johtunee siitä, että vain pääsääntöisesti liikevaihdon kasvua ennakoineet panelistit ovat kirjoittaneet perusteluja. 
Nimittäin laki- ja taloushallinnon liikevaihdon kasvu saa huomattavaa kannatusta argumentoinnissa. Kasvua perustellaan kysynnän kasvulla, regulaation 
lisääntymisellä, kansainvälistymisellä, talouden valvontatarpeella ja harmaan talouden ehkäisyllä. Yritystoiminnan keskittyminen ja automaatio vauhdittavat 
liikevaihdon kasvua. Kirjanpitopalvelujen manuaalinen työ vähenee vielä huomattavasti nykyisestä. PK-yritysten taloushallinto on automatisoitava melkein 
täysin seuraavan 10 vuoden kuluessa. Uudet sääntelykentät (esim. data- ja digitalous) ja kasvu tietyillä perinteisillä aloilla (compliance, yrityskaupat ja 
riidanratkaisu) luovat kasvua toimialalle. Myös kansainvälistyminen, sääntelyn lisääntyminen ja harmaan talouden valvonta kasvattavat laki- ja taloushallinnon 
palvelujen kysyntää ja  liikevaihtoa. Kasvava valvontatarve tulee edellyttämään käteisen käsittelyn vähentämistä, mikä vähentää manuaalisen työn tarvetta ja 
hankaloittaa harmaata taloutta. Kasvua ennakoivat panelistit perustelevat kaiken kaikkiaan hieman erilaista tulevaisuuskuvaa, kuin mitä keskimääräinen 
trendikäyrä antaa ymmärtää. 

Lakiasiain palveluyritysten ja laskentatoimen palveluyritysten tuottavuus, mitattuna liikevaihdolla kokoaikaista työpaikkaa kohden, on viime vuosina kasvanut 
tasaisesti 93 000 eurosta (2009) 112 000 euroon (2015). ER2-panelistit arvioivat tämän tuottavuuden kasvuvauhdin jatkuvan suurin piirtein samalla vauhdilla 
aina vuoteen 2035 saakka. Useimmista muista tämän eDELFOI-paneelin trendiennusteista poiketen, kukaan ei ennusta laskevaa trendiä. Kaikki ovat samaa 
mieltä, että tuottavuus nousee vuoteen 2035. Arviot vaihtelevat 125 000 eurosta 300 000 euroon kokoaikaista työntekijää kohden. Tuottavuuden kasvua 
panelistit perustelevat pääasiassa digitalisaatiolla, automaatiolla ja tekoälyn käyttöönotolla. Erityisesti, ensisijaisesti ja ajallisesti nopeasti tämän ajatellaan 
koskettavan taloushallinnon palveluja. Digitalisaatio puolittaa henkilöstötarpeen taloushallinnon alalla. Jo nykyisellään henkilöiden tuottavuuserot toimialalla 
ovat 3-5 kertaisia henkilöiden välillä. Automaatio mahdollistaa erityisesti kirjanpidossa ja palkanlaskennassa henkilöstön nopean irtisanomisen 
tuottamattomammasta päästä, kun tuottavien henkilöiden asiakasvastuiden määrää voidaan lisätä. Yksi yritys voi tällöin hoitaa suuren määrän asiakkaita. 
Lakiasianpalveluissa panelistit ennakoivat tapahtuvan samanlainen muutos. Kehityksen ennakoidaan painottuvan ajanjakson alkupuolelle. Liikejuridiikan alalla 
tuottavuuden kasvuun vaikuttaa panelistien mukaan myös alan ulkopuolelta tulevat uudet toimijat. Panelistien piirissä näkyy myös vähäistä vastarintaa 
lakiasiainpalvelujen robotisoitumiselle. Tekoälyn ei uskota voivan korvata ihmislakiasiantuntijoita. 
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Mainostoiminta- ja markkinatutkimusyritysten liikevaihto on pysytellyt vuodesta 2007 vuoteen 2015 suurin piirtein samana, noin 1,7 miljardin euron tasolla. 
ER2-panelistit ennakoivat toiminnan liikevaihdon pysyttelevän tällä samalla tasolla myös tulevaisuudessa aina vuoteen 2035 saakka. Panelistien näkemykset 
ovat tämän toimialan osalta myös melko yhden suuntaisia, ääripäiden minimin ja maksimin erotessa merkittävämmin vasta aivan jakson lopulla. Tasaista 
nollakasvun linjaa perustellaan paneelissa sillä markkinointiviestinnän ylitarjonta kyllästää vastaanottajakenttää ja kilpailu on entistä kireämpää. Sosiaalinen 
media ja digitalisaatio madaltavat kustannuksia mutta samalla globaalit verkko-, alusta ja sometoimijat vievät markkinointikakusta yhä suuremman osan. Tämä 
asettaa suomalaiset toimijat ahtaalle. Toisaalta kasvullekin on mahdollisuuksia. Markkinoinnille on edelleen suuri kysyntä: asiakkaan ymmärtämisen tarve 
kasvaa, brändien arvo suhteessa tuotteen valmistamiseen tai tuottamiseen kasvaa ja asiakkaat valitsevat entistä yksilöllisemmin mitä, miten ja minkä kanavan 
kautta haluavat kuluttaa. Panelistit ennakoivat, että alalla monet uudet keinot ovat vielä näkemättä.

Vuokraus- ja leasingyritysten liikevaihto on kasvanut viime vuosina hiljalleen 1,6 miljardista eurosta (2007) 1,7 miljardiin euroon (2015) ja panelistit arvioivat 
keskiarvoennusteenaan kasvun jatkuvan vähintään samana, ellei peräti hieman kiihtyen. Panelistit ovat tässä ennusteessa melko yksimielisiä eikä yhtään 
liikevaihdon laskua ennusta kukaan. Vuoden 2035 liikevaihtoarviot vaihtelevat kahden ja 3,2 miljardin euron välillä. Melko reipasta kasvua perustellaan muun 
muassa sillä, että omistamisen suosio hiipuu. Uudet sukupolvet eivät välttämättä halua omistaa kaikkia tarvitsemiaan asioita. Tämän jakamistaloudellisen 
kysynnän kasvaessa vuokra- ja lainausmarkkinat ja alan palvelut kasvavat. Tästä käy esimerkiksi suurten kaupunkien kulkuvälineiden markkinat. Panelistien 
joukossa on kuitenkin myös oppositio, joka uskoo omistamisen olevan myös tulevaisuudessa kotitalouksien ja yksityisten henkilöiden toimintamalli.
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Työllistämistoiminnan, jolla tässä tarkoitetaan yksityistä työnvälitystoimintaa, työvoiman vuokrausta sekä muuta henkilöstön hankintaa, liikevaihdon pitkän 
aikavälin trendi on ollut nouseva, vaikka vuosittaista vaihtelua onkin esiintynyt. Liikevaihto on kasvanut 1,3 miljardista eurosta (2007) 1,9 miljardiin euroon 
(2015). ER2-panelistit ennakoivat keskiarvonäkemyksenään kasvun jatkuvan, mutta hieman hitaammin ja pitkällä aikavälillä hiipuen. Puolet panelisteista on 
suhteellisen yksimielisiä, mutta ääriennusteet ovat aika kaukana toisistaan. Suurin kasvuarvio nousee 4 miljardiin euroon kun taas matalin ennuste arvioi 
liikevaihdon painuvan 1,6 miljardiin euroon vuonna 2035, jopa alemmas kuin mitä se on ennusteen lähtövuonna 2015. Minimiennusteessa toimintaa kohtaa 
lisäksi ajanjakson puolivälissä taantuma. Työllistämistoiminnan kasvua panelistit perustelevat sillä, että vuokratyöntekijöiden osuus on nykyisin vasta 2 %. 
Kasvun varaa siis on. Lisäksi siirtymä julkisista palveluista yksityisiin tehostaa työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaamista. Alan kasvaessa muodostuu uusia 
palvelukonsepteja ja palvelun tarjoajien määrä skaalautuu. Osa panelisteista uskoo, että työllistämistoiminnan yritystoiminta kasvaa vauhdikkaasti 
ennustejakson alkupuolella, tasaantuu sitten ja kääntyy jakso lopulla laskuun. Toimintaan löydetään uusia digitaalisia ratkaisuja ja palveluiden tuottaminen 
tehostuu erilaisten alustojen ja teknologisten palveluiden avulla. Tuolloin palveluiden määrä kasvaa, mutta niiden liikevaihto laskee, koska tekeminen tehostuu.

Satavuotiaiden ja sitä vanhempien henkilöiden määrä oli Suomessa noin 100 vuonna 1986, 200 vuonna 1996, 400 vuonna 2006 ja 800 vuonna 2016. Määrä 
näyttää kaksinkertaistuvan kymmenen vuoden välein. Trendikysymyksellä haettiin otetta Suomen pitkäikäistymiseen ja iäkkään väestön määrään. Panelistit 
eivät, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, ennakoi edeltäneen kehityksen mukaista eksponentiaalista kasvua. Joukossa on henkilöitä, jotka arvelevat 
määrän nopeasti kasvavan, mutta keskiarvoennuste jää hieman 1500 superseniorin yläpuolelle vuonna 2035. Valtaosa panelisteista on sitä mieltä, että vauhti 
hiipuu tai määrä kääntyy jopa laskuun. Matemaattista kasvavaa ennustetta pienempää määrän lisäystä argumentoinnissa ei juuri perustella. Sen sijaan 
annetaan selityksiä sille, että määrä kasvaa ja jopa kiihtyvästi. Ilmeisesti tässä trendikysymyksessä kommentteja ja perusteluja olivat kirjoittaneet vain ne, jotka 
arvioivat yli 100-vuotiaiden määrän lisääntyvän vauhdikkaasti. Kehittyvä lääketiede, terveyspalvelut, laadukkaampi ja terveellisempi ruoka sekä elintavat ovat 
omiaan vauhdittamaan vanhimpien henkilöiden määrän kasvua. Suurten ikäluokkien vaikutus määrän muutoksiin aiheuttanee sen, että ennakointijakson 
lopussa 2030- ja 2040-luvuilla yli 100-vuotiaiden määrän kasvuvauhti saavuttaa huippunsa. Tämä jälkeen lisääntymisvauhti saattaa hiipua, ellei sitten joku 
toinen muutosvoima (esim. lääketiede, teknologia) saa vauhtia pysymään entisellään. Vastakkaisissa perusteluissa siitä, että vanhimpien ihmisten määrän kasvu 
hiipuu tai kääntyy jopa laskuun, tuodaan esille myös elintavat: ”Paljon pitää tapahtua, että kasvu tässä kohtaa olisi nousussa.”    
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Yhdistysten määrä on kuluvalla vuosikymmenellä hiljalleen lisääntynyt. Uusia yhdistyksiä perustetaan koko ajan. Vuosikymmenen alussa yhdistyksiä oli noin 130 
000 ja vuonna 2016 noin 139 000. Vuonna 2017 Patentti- ja rekisterihallitus poisti rekistereistään paljon toimimattomia yhdistyksiä, minkä vuoksi vuoden 2017 
tilastoluku ei tule olemaan vertailukelpoinen tässä esitettyjen lukujen kanssa. ER2-panelistit ovat melko yksimielisesti sitä mieltä, että yhdistysten määrissä ei 
tule tapahtumaan suuria muutoksi suuntaan tai toiseen. Ääriarviot laskevat yhdistysten määrän noin sataantuhanteen tai nostavat määrän 190 000 
yhdistykseen. Keskimääräinen tasainen ja muuttumaton tulevaisuus saa perustelunsa siitä, että vaikka ihmisillä on edelleen tarve yhdessä tekemiseen ja 
fyysiseen kohtaamiseen ja tämä tarve saattaa jopa kasvaa, ei organisoitumismuoto ole välttämättä enää perinteinen yhdistys. Tapoja voi tulevaisuudessa olla 
moni muitakin. Panelistit ehdottavat muun muassa, että uuden talouden toimijat saattavat tulevaisuudessa suosia vaikkapa osuuskuntamuotoista 
organisoitumista. Sinänsä yhdessä tekemisen organisoitumistarpeen kasvua perustellaan kolmannen sektorin kasvavilla velvoitteilla ja merkittävämmällä 
roolilla, kierrätys- ja jakamistalouden uudenlaisilla organisoitumistarpeilla, aatteellisten kuluttajayhdistysten suosiolla sekä lisääntyvän vapaa-ajan 
harrastuksilla. Yhdistysten (tai muiden vastaavien organisaatioiden) määrä voi myös vähentyä, koska epämuodolliset verkostot ja ilmiökeskeisesti 
organisoituvat liikkeet saattavat tulla pitkäjänteisen järjestötyön tilalle.

TRENDIT

Vuonna 2009 verkkokaupasta viimeisen 12 kuukauden aikana ostaneiden osuus koko väestöstä oli 37 % . Vuonna 2014 osuus oli noussut 53 prosenttiin. 
Verkkokaupan arkipäiväistyminen on ollut vauhdikasta. Panelistit ennakoivat keskiarvonaan osuuden kasvavan edelleen, mutta hieman hitaammin kuin tähän 
saakka ja ennakointijakson loppua kohden edelleen hieman hidastuen. Vuonna 2035 panelistit arvioivat verkkokauppa-asiakkaita olevan koko väestöstä lähes 
80 %.  Panelistien näkemykset hajautuvat melko laajalle. Optimistisimmat uskovat, että kaikki ovat verkkokauppaostajia vuonna 2035. Pessimistisimmät eivät 
usko osuuden enää kasvavan lainkaan nykyisestä. Vaikka näkemysten viuhka avautuu avaraksi, suurin osa kirjoitetuista argumenteista puolustaa verkkokaupan 
nopeaa arkipäiväistymistä. Ehkä vastustajat ovat tässä hiljaa.

Eläkkeellesiirtymisiän odote 50-vuotiaalle henkilölle on noussut hitaasti. Vuonna 2016 se oli 62,8 vuotta, kun kaksikymmentä vuotta aikaisemmin oltiin 
lukemassa 60,4 vuotta (1996). Panelistit ennakoivat keskiarvonaan eläkeiän nousevan tulevaisuudessa samaa tahtia kuin se on 2000-luvulla tähän saakka 
noussut, lopulta lähes 66 ikävuoteen vuonna 2035. Näkemyksissä on jonkin verran hajontaa niin, että korkeimmassa arviossa eläkkeellesiirtymisikä nousee 70 
vuoteen ja matalimmillaan jäädään nykytasolla 62 vuoteen. Tasaista hiljaista eläkeiän nousua perustellaan muiden maiden esimerkillä ja sillä, että osa ihmisistä 
haluaa jatkaa työelämässä. Yksikään panelisti ei mainitse kansantaloudellisia perusteita. Kaiken kaikkiaan eläkkeellesiirtymisikään suhtaudutaan 
henkilökohtaisena asiana. Toiset haluavat jäädä työelämään, toiset haluavat sieltä pois. Panelistit tuovat esille polarisoitumisen, jossa 
valkokaulustyöntekijöiden ja sinikaulustyöntekijöiden toiveet ja mahdollisuudet eroavat toisistaan. Eläkkeellesiirtymisen myöhentymiselle voi muodostaa 
esteitä työn tarjonnan niukkuus ja työn osaamisvaatimukset. Ja tunnettuahan on, että todellinen keskimääräinen eläkkeellejäämisikä on paljon alhaisempi kuin 
virallinen säädösikä.
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Trendikysymykset ja 
ennakointiviuhkat

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/© Hannu Linturi ja Antti Kauppi, Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus ©
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TRENDI 1: TUKKUKAUPAN LIIKEVAIHTO
Arvioi tukkukaupan liikevaihdon muutos Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035

Toimialaan ”46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)” kuuluu kotimainen ja kansainvälinen (tuonti ja vienti) tukkukauppa omaan 
laskuun tai palkkio- tai sopimusperusteella (komissiokauppa). Tähän ei kuitenkaan kuulu polttoaineiden myynti komissiokaupalla (4730). Tukkukauppa on uusien 
tai käytettyjen tavaroiden myyntiä (business to business -myyntiä) vähittäiskauppiaille, muille tukkukauppiaille ja tuotantotoimintaan teollisille ja kaupallisille 
yrityksille, ammatinharjoittajille yms. eli myyntiä muille kuin yksityisille kuluttajille. Tukkukauppias omistaa myytävät tuotteet. Tukkukauppaan kuuluu myös 
välityskauppa eli agentuuritoiminta, jossa kauppias ei osta kauppatavaroita omistukseensa. Tukkukauppaan kuuluu yleensä erilaisia aputoimintoja, kuten 
tavaroiden lajittelu, suurten tavaraerien jakaminen pienempiin eriin sekä uudelleenpakkaaminen. Tukkukauppaan ei kuitenkaan kuulu pakkaustoiminta palkkio-
tai sopimusperusteella tähän erikoistuneissa yrityksissä (82920).

Tähän luokkaan ei kuulu:
- moottoriajoneuvojen, matkailuvaunujen ja moottoripyörien tukkukauppa (45111, 45191, 45401)
- moottoriajoneuvojen osien tukkukauppa (4531, 45401)

Klikkaa hiiren avulla oikea arvo ja perustele se Kommentti-kentässä!

Lähde: 
Tilastokeskus, Yritysrekisteri / Opetushallitus, Osaamisen ennakointifoorumi•

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/
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OEF eDELFOI II ER2

TRENDI 1: TUKKUKAUPAN LIIKEVAIHTO
Arvioi tukkukaupan liikevaihdon muutos Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

Milj. €

90 Mrd €

20 Mrd €
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TRENDI 2: VÄHITTÄISKAUPAN LIIKEVAIHTO
Arvioi vähittäiskaupan liikevaihdon muutos Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035

Toimialaan ”47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)” kuuluu uusien ja käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa pääasiassa 
yksityisille kuluttajille henkilökohtaiseen tai kotitalouskäyttöön. Myynti tapahtuu tavarataloissa, myymälöissä, myymäläautoissa ja -veneissä, kioskeissa, tori- ja 
hallikaupoissa, myyntikojuissa, postimyyntiliikkeissä, Internetissä, huutokauppakamareilla, kuluttajaosuuskunnissa, verkostomarkkinointina (myös kotimyynti), 
ovelta-ovelle -myyntinä tms. Vähittäiskaupassa myydään pääasiassa kulutustavaroita ja sen vuoksi tuotantotoiminnassa käytettävät tavarat, kuten vilja, malmit, 
teollisuuslaitteet jne., myydään yleensä tukkukaupassa. Kuitenkin vähittäiskauppaan kuuluu myös ammattikäyttöön tarkoitettujen tietokoneiden, 
paperikauppatavaroiden, maalien ja puutavaran myynti, jos myynti tapahtuu vähittäiskaupan myymälöissä. Vähittäiskauppaan sisältyy myös tavallisia kaupan 
aputoimintoja, esimerkiksi tavaroiden lajittelua, sekoittamista ja pakkaamista. Myös vähittäiskaupan yhteydessä tapahtuva kotitalousesineiden korjaus 
luokitellaan asianomaiseen vähittäiskaupan luokkaan.

Tähän luokkaan ei kuulu:
- maa- ja metsätaloudessa käytettävien koneiden ja laitteiden tukku- ja vähittäiskauppa (46610)
- maa- ja metsätaloudessa käytettävien lannoitteiden, kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden sekä muiden kemikaalien tukku- ja vähittäiskauppa (46750)
- moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien osien myynti (45)
- paikalla nautittavan ruoan ja juomien myynti sekä noutoaterioiden myynti (56)
- puhelinmyynti ja -markkinointi (82200)
- kotitalousesineiden korjaus muuten kuin kaupan yhteydessä (95)
- kanta-asiakasohjelmien hallinnointi (82990)
- kauppapankit (64190)

Klikkaa hiiren avulla oikea arvo ja perustele se Kommentti-kentässä!

Lähde: 
Tilastokeskus, Yritysrekisteri / Opetushallitus, Osaamisen ennakointifoorumi•

OEF eDELFOI II ER2

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/
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OEF eDELFOI II ER2

TRENDI 2: VÄHITTÄISKAUPAN LIIKEVAIHTO
Arvioi vähittäiskaupan liikevaihdon muutos Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

75 Mrd €

21 Mrd €

Milj. €
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TRENDI 3: VÄHITTÄISKAUPAN TUOTTAVUUS
Arvioi työn tuottavuuden (liikevaihto/henkilö) muutos vähittäiskaupassa Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035. 

Tuottavuus on pitkällä aikavälillä tärkein talouden osatekijä, koska se vaikuttaa suoraan kansantuloon. Korkea tuottavuus mahdollistaa korkeat palkat ja antaa 
kansalaisille paremmat mahdollisuudet valita vapaa-ajan ja työn välillä. Se luo myös kansantulon, josta maksettavilla veroilla kustannetaan elintasoa kohottavat 
julkiset palvelut. 

Tuottavuus on taloustieteessä tuotannon tehokkuuden tärkeä mitta. Tuotanto on aina prosessi ja sen tuottavuutta mitataan tuotoksen ja panoksen suhteella 
tuotos per panos. Kun tuotannon kehittämisen seurauksena tuotos per panos -suhde eli tuottavuus kasvaa, tuotannossa saadaan enemmän aikaan vähemmällä. 
Kun tuotannossa saadaan aikaan enemmän vähemmällä, taloudelliseen yhteisöön syntyy lisätuloja tai lisäarvoa. Lisäarvo ja lisätulot johtavat yhteisössä 
suurempaan tarpeiden tyydyttämisen asteeseen, jota yleisesti pidetään hyvinvoinnin tärkeänä mittana.

Tuottavuuden mittaamiseen on käytössä monenlaisia mittareita, joista mikään ei täydellisesti mittaa kokonaistuottavuutta (oheisessa kuviossa on esitetty 
päätoimialojen kokonaistuottavuus). Tunnetuin osatuottavuuden mittari on työn tuottavuutta kuvaava mittari tuotos per työpanos. Tässäkin sekä panoksen että 
tuotoksen mittareita on useita. Kansakunnan taloudellisen hyvinvoinnin arvioinnissa ja vertailussa käytetään yleensä mittaria ”kokonaistuotanto/asukas eli 
BKT/asukas”. Työn tuottavuutta voidaan kuvata myös indikaattorilla ”tuotanto/panoksena käytetty työaika”. Tässä Delfoi-paneelin kysymyksessä käytetään OEF 
Taloustilastopalvelussa tarjolla olevaa mittaria ”liikevaihto henkilöä kohden” (liikevaihto/henkilöstö). Koska Tilastokeskuksen ”henkilöstömäärä” –muuttuja itse 
asiassa kuvaa tehtyä kokopäiväistä työaikaa, on kyseessä juuri ”tuotanto/työaika” -mittari. 

Oheisessa viivadiagrammissa kokonaistuottavuus päätoimialoittain helpottamaan kokonaiskuvan luomista. On huomattava, että tuottavuusmuuttuja on tässä 
diagrammissa eri kuin mitä on tarkoitus arvioida alempana varsinaisessa paneelikysymyksessä.

Klikkaa hiiren avulla karkea ennakkoarviosi vuosille 2020, 2025, 2030 ja 2035 ja perustele se kommentti-kentässä! 
Vastaukset päivittyvät reaaliaikaisesti, ja toivottavaa on myös toisten asiantuntijoiden kommenttien kommentointi. Kaikki vastaukset ovat anonyymejä.

Yksikkö: Yritysten liikevaihto kokoaikaista henkilöä kohden (tai käytännössä liikevaihto/työpaikka)
Lähde: 

Tilastokeskus, Yritysrekisteri / Opetushallitus, Osaamisen ennakointifoorumi•

Wikipedia, Tuottavuus: • https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuottavuus

OEF eDELFOI II ER2

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuottavuus
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OEF eDELFOI II ER2

TRENDI 3: VÄHITTÄISKAUPAN TUOTTAVUUS
Arvioi työn tuottavuuden (liikevaihto/henkilö) muutos vähittäiskaupassa Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035. 

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

615 000 €/hlö

280 000 €/hlö

x 1000 € per hlö
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TRENDI 4: LAKI- JA LASKENTATOIMEN PALVELUJEN LIIKEVAIHTO
Arvioi lakiasiain palveluyritysten ja laskentatoimen palveluyritysten liikevaihdon muutos Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035

Toimialaan ”69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut” kuuluu yhden osapuolen oikeudellinen edustaminen toista osapuolta vastaan tuomioistuimessa tai sitä 
edeltävissä vaiheissa tai muussa oikeudellisessa elimessä asianajajien toimesta tai heidän valvonnassaan: oikeudellinen neuvonta ja edustus siviiliasioissa, 
rikosasioissa sekä työriitojen yhteydessä. Tähän kuuluu myös oikeudellisten asiakirjojen valmistelu: yhtiöiden perustamisasiakirjat ja vastaavat, 
osakassopimukset, patentti- ja tekijänoikeudet, kauppakirjat, testamentit, säätiöimissopimukset yms. sekä julkisten notaarien, siviiliasioita hoitavien notaarien, 
sovittelijoiden ja välimiesten muu toiminta. Tähän luokkaan kuuluvat myös laskentatoimen ja kirjanpitopalvelut, kuten tilintarkastus sekä tilinpäätösten 
valmistelu ja kirjanpito.

Klikkaa hiiren avulla oikea arvo ja perustele se Kommentti-kentässä!

Lähde: 
Tilastokeskus, Yritysrekisteri / Opetushallitus, Osaamisen ennakointifoorumi•

OEF eDELFOI II ER2

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/
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OEF eDELFOI II ER2

TRENDI 4: LAKI- JA LASKENTATOIMEN PALVELUJEN LIIKEVAIHTO
Arvioi lakiasiain palveluyritysten ja laskentatoimen palveluyritysten liikevaihdon muutos Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

4,5 Mrd €

1,3 Mrd €

Milj. €
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TRENDI 5: LAKI- JA LASKENTATOIMEN PALVELUJEN TUOTTAVUUS
Arvioi työn tuottavuuden (liikevaihto/henkilö) muutos lakiasiain- ja laskentatoimen palveluyrityksissä Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035. 

Tuottavuus on pitkällä aikavälillä tärkein talouden osatekijä, koska se vaikuttaa suoraan kansantuloon. Korkea tuottavuus mahdollistaa korkeat palkat ja antaa 
kansalaisille paremmat mahdollisuudet valita vapaa-ajan ja työn välillä. Se luo myös kansantulon, josta maksettavilla veroilla kustannetaan elintasoa kohottavat 
julkiset palvelut. 

Tuottavuus on taloustieteessä tuotannon tehokkuuden tärkeä mitta. Tuotanto on aina prosessi ja sen tuottavuutta mitataan tuotoksen ja panoksen suhteella 
tuotos per panos. Kun tuotannon kehittämisen seurauksena tuotos per panos -suhde eli tuottavuus kasvaa, tuotannossa saadaan enemmän aikaan vähemmällä. 
Kun tuotannossa saadaan aikaan enemmän vähemmällä, taloudelliseen yhteisöön syntyy lisätuloja tai lisäarvoa. Lisäarvo ja lisätulot johtavat yhteisössä 
suurempaan tarpeiden tyydyttämisen asteeseen, jota yleisesti pidetään hyvinvoinnin tärkeänä mittana.

Tuottavuuden mittaamiseen on käytössä monenlaisia mittareita, joista mikään ei täydellisesti mittaa kokonaistuottavuutta (oheisessa kuviossa on esitetty 
päätoimialojen kokonaistuottavuus). Tunnetuin osatuottavuuden mittari on työn tuottavuutta kuvaava mittari tuotos per työpanos. Tässäkin sekä panoksen että 
tuotoksen mittareita on useita. Kansakunnan taloudellisen hyvinvoinnin arvioinnissa ja vertailussa käytetään yleensä mittaria ”kokonaistuotanto/asukas eli 
BKT/asukas”. Työn tuottavuutta voidaan kuvata myös indikaattorilla ”tuotanto/panoksena käytetty työaika”. Tässä Delfoi-paneelin kysymyksessä käytetään OEF 
Taloustilastopalvelussa tarjolla olevaa mittaria ”liikevaihto henkilöä kohden” (liikevaihto/henkilöstö). Koska Tilastokeskuksen ”henkilöstömäärä” –muuttuja itse 
asiassa kuvaa tehtyä kokopäiväistä työaikaa, on kyseessä juuri ”tuotanto/työaika” -mittari. 

Oheisessa viivadiagrammissa kokonaistuottavuus päätoimialoittain helpottamaan kokonaiskuvan luomista. On huomattava, että tuottavuusmuuttuja on tässä 
diagrammissa eri kuin mitä on tarkoitus arvioida alempana varsinaisessa paneelikysymyksessä.

Klikkaa hiiren avulla karkea ennakkoarviosi vuosille 2020, 2025, 2030 ja 2035 ja perustele se kommentti-kentässä! 
Vastaukset päivittyvät reaaliaikaisesti, ja toivottavaa on myös toisten asiantuntijoiden kommenttien kommentointi. Kaikki vastaukset ovat anonyymejä.

Yksikkö: Yritysten liikevaihto kokoaikaista henkilöä kohden (tai käytännössä liikevaihto/työpaikka)
Lähde: 

Tilastokeskus, Yritysrekisteri / Opetushallitus, Osaamisen ennakointifoorumi•

Wikipedia, Tuottavuus: • https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuottavuus

OEF eDELFOI II ER2

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuottavuus
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OEF eDELFOI II ER2

TRENDI 5: LAKI- JA LASKENTATOIMEN PALVELUJEN TUOTTAVUUS
Arvioi työn tuottavuuden (liikevaihto/henkilö) muutos lakiasiain- ja laskentatoimen palveluyrityksissä Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035. 

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

300 000 €/hlö

125 000 €/hlö

x 1000 €
per hlö



12/12/2017 53© Hannu Linturi ja Antti Kauppi, Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus ©

TRENDI 6: MARKKINOINNIN LIIKEVAIHTO
Arvioi mainostoiminta- ja markkinatutkimusyritysten liikevaihdon muutos Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035

Toimialaan ”73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus” kuuluu mainoskampanjoiden suunnittelu ja niiden toteuttaminen tiedotusvälineissä (aikakaus- ja 
sanomalehdissä, radiossa ja televisiossa, Internetissä yms.), ulkotiloissa tai muualla. Tähän kuuluu myös mainospaikkojen, mainostelineiden yms. suunnittelu.

Klikkaa hiiren avulla oikea arvo ja perustele se Kommentti-kentässä!

Lähde: 
Tilastokeskus, Yritysrekisteri / Opetushallitus, Osaamisen ennakointifoorumi•

OEF eDELFOI II ER2

73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus

2007 1732368

2008 1751474

2009 1671717

2010 1720991

2011 1795738

2012 1746197

2013 1728053

2014 1687532

2015 1679478

ER2 - Liiketoiminta ja hallinto, Yritystoiminnan 

liikevaihto 2007-2015

73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus

Yksikkö:

Lähde: Tilastokeskus / OEF

x 1000 €



14/2/2018 54© Hannu Linturi ja Antti Kauppi, Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus ©

OEF eDELFOI II ER2

TRENDI 6: MARKKINOINNIN LIIKEVAIHTO
Arvioi mainostoiminta- ja markkinatutkimusyritysten liikevaihdon muutos Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

2,35 Mrd €

1,35 Mrd €

Milj. €
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TRENDI 7: VUOKRAUKSEN JA LEASINGIN LIIKEVAIHTO
Arvioi vuokraus- ja leasingyritysten liikevaihdon muutos Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035

Toimialaan ”77 Vuokraus- ja leasingtoiminta” kuuluu aineellisten ja aineettomien, muiden kuin rahoitusvarojen, kausivuokraus ja leasing. Tällaisia asiakkaiden 
käyttöönsä saamia tuotteita ovat autot, tietokoneet, kulutustavarat, tuotantokoneet ja -laitteet sekä erilaiset aineettomat tuotteet. Vuokraus- ja leasingtoiminta 
luokitellaan moottoriajoneuvojen vuokraukseen (771), vapaa-ajan ja urheiluvälineiden sekä henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden vuokraukseen (772), 
liiketoiminnassa käytettävien koneiden ja laitteiden leasingiin kuljetuskalusto mukaan lukien (773) sekä henkisen omaisuuden ja vastaavien tuotteiden leasingiin 
(774). Tähän luokkaan kuuluu ainoastaan käyttöleasing, joko huoltosopimuksella tai ilman. Käyttöleasing on leasingtoimintaa, joka tapahtuu ilman ulkopuolisen 
rahoitusyhtiön apua. Tällöin tavarantoimittaja, esim. maahantuoja tai valmistaja itse, on vuokralle antaja. Käyttöleasingistä käytetään myös nimityksiä 
operatiivinen leasing tai suora leasing.

Tähän luokkaan ei kuulu:
- rahoitusleasing (64910)
- kiinteistöjen ja asuntojen vuokraus (68)
- kaluston vuokraus käyttäjineen luokitellaan ao. toiminnan mukaan (esim. rakennuskoneiden vuokraus rakentamiseen (43991), liikennevälineiden vuokraus 
kuljetukseen (49-51) jne.)

Klikkaa hiiren avulla oikea arvo ja perustele se Kommentti-kentässä!

Lähde: 
Tilastokeskus, Yritysrekisteri / Opetushallitus, Osaamisen ennakointifoorumi•

OEF eDELFOI II ER2

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/
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TRENDI 7: VUOKRAUKSEN JA LEASINGIN LIIKEVAIHTO
Arvioi vuokraus- ja leasingyritysten liikevaihdon muutos Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

3,2 Mrd €

2 Mrd €

Milj. €
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TRENDI 8: TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN LIIKEVAIHTO
Arvioi työllistämistoimintayritysten liikevaihdon muutos Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035

Toimialaan ”78 Työllistämistoimintaan” kuuluu työnvälitystoiminta, työvoiman vuokraus sekä muu henkilöstön hankinta.

Klikkaa hiiren avulla oikea arvo ja perustele se Kommentti-kentässä!

Lähde: 
Tilastokeskus, Yritysrekisteri / Opetushallitus, Osaamisen ennakointifoorumi•

OEF eDELFOI II ER2

78 Työllistämistoiminta

2007 1295207

2008 1530428

2009 1309985

2010 1440543

2011 1719349

2012 1828289

2013 1687895

2014 1800393

2015 1936384

ER2 - Liiketoiminta ja hallinto, Yritystoiminnan 

liikevaihto 2007-2015

78 Työllistämistoiminta

Yksikkö:

Lähde: Tilastokeskus / OEF

x 1000 €
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OEF eDELFOI II ER2

TRENDI 8: TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN LIIKEVAIHTO
Arvioi työllistämistoimintayritysten liikevaihdon muutos Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

4 Mrd €

1,6 Mrd €

Milj. €
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TRENDI 9: YLI 100-VUOTIAIDEN MÄÄRÄ
Arvioi satavuotiaiden ja sitä vanhempien henkilöiden määrä Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035

Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen mukaan ikääntyneiden ihmisten kulutuskysyntä kasvaa. Suomalaisen väestön ikääntyessä tämä on tietenkin loogista. 
Kuluttajakunnan siirtyessä aikajanalla kokonaiskysyntä ei välttämättä kasva mutta kulutuksen rakenne luultavasti muuttuu. 

Klikkaa hiiren avulla oikea arvo ja perustele se Kommentti-kentässä!

Lähde:
Tilastokeskus, • StatFin-tietokannat: Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan 1970 – 2016
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_001.px/?rxid=90f776f9-41ce-44d7-8059-92ce8fa692b5

OEF eDELFOI II ER2

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/
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Kaavion otsikkoYli 100-vuotiaiden määrä

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_001.px/?rxid=90f776f9-41ce-44d7-8059-92ce8fa692b5
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TRENDI 9: YLI 100-VUOTIAIDEN MÄÄRÄ
Arvioi satavuotiaiden ja sitä vanhempien henkilöiden määrä Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

4300

500

Henkilöä
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TRENDI 10: YHDISTYSTEN MÄÄRÄ
Arvioi yhdistysten lukumäärä Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035

Patentti- ja rekisterihallituksen tilastossa oli yhdistyksiä vuonna 2016 yhteensä 138859 eli noin tuhat yhdistystä enemmän kuin oheisen diagrammin viimeisenä 
vuonna 2015. Tämän jälkeen PRH poisti rekistereistään paljon toimimattomia yhdistyksiä, minkä vuoksi vuoden 2017 tilastoluku ei tule olemaan 
vertailukelpoinen tässä esitettyjen lukujen kanssa. Tässä trendiarviossa asia voidaan jättää huomioimatta. Oleellista on yhdistystoiminnan ja sitä kautta 
erityisesti kolmannen sektorin toiminnan aktiivisuus tulevaisuudessa. 

Klikkaa hiiren avulla oikea arvo ja perustele se Kommentti-kentässä!

Lähde:
Patentti• - ja rekisterihallitus, Yhdistysten ja uskonnollisten yhdyskuntien lukumäärät  
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistysrekisterintilastoja/lukumaaratyhdistysrekisterissajauskonnollistenyhdyskuntienrekisterissa.html

OEF eDELFOI II ER2

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistysrekisterintilastoja/lukumaaratyhdistysrekisterissajauskonnollistenyhdyskuntienrekisterissa.html
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OEF eDELFOI II ER2

TRENDI 10: YHDISTYSTEN MÄÄRÄ
Arvioi voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen lukumäärä Suomessa 2020, 2025, 2030 ja 2035

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

190 000

100 000

Kpl
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TRENDI 11: VERKKOKAUPAN ARKIPÄIVÄISYYS
Arvioi verkkokaupasta viimeisen 12 kuukauden aikana ostaneiden osuus koko väestöstä Suomessa vuonna 2020, 2025, 2030 ja 2035

Verkkokauppa internetissä kasvaa. Tällä on suuri merkitys kaupan ja jakelun liiketoimintaan monella tavalla. Vaikutukset liittyvät muun muassa 
investointitarpeisiin, teknologian kehittämiseen, työvoiman määrälliseen tarpeeseen, työvoiman osaamistarpeisiin, logistiikkaan, varastointiin ja 
jakelumenetelmiin. Uudet teknologiset sovellukset saattavat lisätä verkkokaupan suosiota entisestään. Esimerkiksi 3D-hahmontunnistuksen avulla voi 
tulevaisuudessa olla mahdollista sovittaa vaatteita kotona virtuaalisesti. 

HUOM! Vuoden 2015 prosenttiosuus on arvio, joka perustuu uutisiin verkkokaupan kasvusta.

Klikkaa hiiren avulla oikea arvo ja perustele se Kommentti-kentässä!

Lähde:

Väestön tieto• - ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2014, Tilastokeskus. Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö. 
ISSN=2341-8699. 2014, 5. Verkkokauppa . Helsinki: Tilastokeskus. http://www.stat.fi/til/sutivi/2014/sutivi_2014_2014-11-06_kat_005_fi.html
ASML, Kaupan liitto ja TNS Gallup. Verkkokauppatilasto. • file:///C:/Users/03040973/Downloads/Verkkokauppatilasto%202014.pdf

OEF eDELFOI II ER2

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

http://www.stat.fi/til/sutivi/2014/sutivi_2014_2014-11-06_kat_005_fi.html
file:///C:/Users/03040973/Downloads/Verkkokauppatilasto 2014.pdf
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OEF eDELFOI II ER2

TRENDI 11: VERKKOKAUPAN ARKIPÄIVÄISYYS
Arvioi verkkokaupasta viimeisen 12 kuukauden aikana ostaneiden osuus koko väestöstä Suomessa vuonna 2020, 2025, 2030 ja 2035

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

100 %

55 %

Verkkokaupasta
ostaneiden osuus
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TRENDI 12: ELÄKEIKÄ
Arvioi eläkkeellesiirtymisiän odote 50-vuotiaalle henkilölle Suomessa vuonna 2020, 2025, 2030 ja 2035

Työeläkejärjestelmässä eläkkeellesiirtymisikää kuvataan kolmella keskiluvulla: keskiarvoikä, mediaani-ikä ja eläkkeellesiirtymisiän odote. Vuonna 2016 
keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli työeläkejärjestelmässä 61,1 vuotta. Se säilyi edellisvuoden tasolla. Eläkkeellesiirtymisiän muutosta mitataan 
eläkkeellesiirtymisiän odotteella, joka perustuu ikäluokittaisiin eläkealkavuuksiin.

Työeläkkeelle siirtyneiden kokonaismäärä nousi viime vuonna lähes 76 000 henkilöön. Vanhuuseläkkeelle siirtyi jälleen ennätysmäärä, 57 000 henkilöä. Vuonna 
2016 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 18 800 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on pysynyt viime vuodet vuoden 2014 tasolla. Sitä ennen 
määrä laski vuosikymmenen ajan.

Eläkkeellesiirtymisiän odote: Eläkkeellesiirtymisiän odote on Eläketurvakeskuksessa kehitetty eläkkeellesiirtymisiän mittaamiseen tarkoitettu tunnusluku, johon 
väestön ikärakenne ei vaikuta. Se kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, joka muodostuu tietynikäisille työeläkevakuutetuille, kun oletetaan, että 
ikäluokittainen eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla. Odote lasketaan sekä 25- että 50-vuotiaalle. 25-vuotiaan odote kuvaa koko 
työeläkevakuutetun väestön eläkkeellesiirtymisikää, ja sitä käytetään virallisena mittarina kuvaamaan eläkkeellesiirtymisiässä tapahtuvia muutoksia. 50-vuotiaan 
odote on laskettu 50 vuotta täyttäneistä työeläkevakuutetuista. Koska laskennassa eivät ole mukana alle 50-vuotiaana eläkkeelle siirtyneet, 50-vuotiaan odote 
on aina korkeampi kuin 25-vuotiaan odote. Ero kuvaa 25–49-vuotiaana eläkkeelle siirtyneiden vaikutusta eläkkeellesiirtymisikään. Vuosittain työeläkkeelle 
siirtyvistä noin 10 prosenttia on alle 50-vuotiaita. Eläkkeellesiirtymisiän odote otettiin käyttöön vuonna 2003. Yksityisen sektorin osalta eläkkeellesiirtymisiän 
odote on laskettu vuodesta 1983 ja koko työeläkejärjestelmän osalta vuodesta 1996 lähtien.
Mediaani: Mediaani-ikä on aineiston keskimmäinen havainto, ts. puolet eläkkeelle siirtyneistä on tätä nuorempia ja puolet vanhempia.
Keskiarvo: Keskiarvoikä on eläkkeelle siirtyneiden ikien aritmeettinen keskiarvo. Mediaanin ja keskiarvoiän laskemisessa käytetään ikää eläkkeen alkaessa.

Klikkaa hiiren avulla oikea arvo ja perustele se Kommentti-kentässä!

Lähde:
Eläketurvakeskus, Eläkkeellesiirtymisiän odote, • http://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ennusteet/tilastot/elakkeellesiirtymisika/#toggle-id-2
TILASTO: • http://tilastot.etk.fi/?lang=3
VIDEO (• YoyTube): https://www.youtube.com/watch?v=dnxwGDEwqYU

OEF eDELFOI II ER2

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

http://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ennusteet/tilastot/elakkeellesiirtymisika/#toggle-id-2
http://tilastot.etk.fi/?lang=3
https://www.youtube.com/watch?v=dnxwGDEwqYU
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TRENDI 12: ELÄKEIKÄ
Arvioi eläkkeellesiirtymisiän odote 50-vuotialle henkilölle Suomessa vuonna 2020, 2025, 2030 ja 2035

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

70 v

62 v

Eläkkeelle-
siirtymisikä
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SIGNAALIT

eDELFOI II

16/1/2018
Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/
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SIGNAALIT

SIGNAALI 1: Blockchain suorakauppa - Loppukäyttäjät ostavat tuotteet suoraan valmistajalta vuonna 2035
SIGNAALI 2: Keikkatyö - Alemman koulutustason työstä on vuonna 2035 tullut pieniin palasiin pirstoutunutta tilapäistä yleistyötä,

jota ihmisen on myytävä yhä halvemmalla
SIGNAALI 3: Ruokakori säilyy - Kuluttajien ruokaostoskori säilyy suurin piirtein muuttumattomana vuoteen 2035 saakka.
SIGNAALI 4: Virtuaalikauppa - Kaupassa asioimisesta 80 % siirtyy  virtuaalitodellisuuteen vuoteen 2035 mennessä. 
SIGNAALI 5: Työn antajasta asiakkaaksi - Työnantaja ei ole vuonna 2035 enää työn antaja vaan asiakas
SIGNAALI 6: Hyperkytkeytynyt elämäntapa - Vuonna 2035 ihminen on koko ajan kytkeytyneenä informaation vaihtoon esineiden ja 

toisten ihmisten kanssa paikasta ja ajasta riippumatta.
SIGNAALI 7: Yksilötyöehtosopimus - Vuonna 2035 työn osto- ja myyntisopimus tehdään pääsääntöisesti yksilökohtaisesti ilman raamiehtoja.
SIGNAALI 8: Asiakaskeskeisyydestä ihmisen kohtaamiseen - Tarpeita tyydyttävästä asiakaskeskeisestä palvelusta on vuonna 2035 

siirrytty toiveita täyttävään ja tunnetiloja tuottavaan ihmisten kohtaamiseen. 
SIGNAALI 9: Työajaton työ - Vuonna 2035 työaikaa ei useimmissa työtehtävissä enää mitata.
SIGNAALI 10: Juristirobottikirjanpitäjä - Tekoäly tekee valtaosan yksityisten ihmisten sopimuksista ja kirjanpidosta vuonna 2035. 
SIGNAALI 11: AY-liike - Ammattijärjestöt ovat pääpiirteittäin nykyisenlaisia vuonna 2035
SIGNAALI 12: Työpaikkakonfliktit - Työyhteisökonfliktit lisääntyvät merkittävästi vuoteen 2035 mennessä.

OEF eDELFOI II ER2



23/2/2018 69© Hannu Linturi ja Antti Kauppi, Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus ©

OEF eDELFOI II ER2 Signaalit

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
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Blockchain suorakauppa: Loppukäyttäjät
ostavat tuotteet suoraan valmistajalta 

Keikkatyö: Alemman koulutustason työstä 
pirstoutunutta halpaa tilapäistä yleistyötä

Virtuaalikauppa: Kaupassa asioimisesta
80 % siirtyy  virtuaalitodellisuuteen

Ruokakori säilyy muuttumattomana

Hyperkytkeytynyt elämäntapa kytkeyty-
neenä esineiden ja toisten ihmisten 
kanssa

Työnantaja muuttuu työn
antajasta asiakkaaksi

Yksilötyöehtosopimus: Työn osto- ja myynti-
sopimus yksilökohtaisesti, ei raamiehtoja

Työajaton työ: Työaikaa ei useimmissa
työtehtävissä enää mitata

Asiakaskeskeisestä palvelusta toiveita täyt-
tävään ja tunteita tuottav. ihmisten koht. 

Juristirobottikirjanpitäjä: Tekoäly 
tekee sopimukset ja kirjanpidon

AY-liike: Ammattijärjestöt säilyvät
nykyisenlaisina

Työyhteisökonfliktit lisääntyvät

TodennäköistäEpätodennäköistä

0 = 0 %

1 =  < 10 %

3 = 25-40 %

4 = 40-55 %

5 = 55-70 %

6 = 70-85 %

7 =  > 85 %

Todennäköisyys

2 = 10-25 %

-3 = - - -

-2 = - -

-1 = -

0 = -/+

1 = +

2 = + +

3 = + + +

Toivottavuus

Panelistit arvioivat signaalien todennäköisyyttä (sininen palkki) asteikolla 1-7. Toivottavuuden (oranssi palkki) tarkastelu tapahtuu myös 7-portaisella Likert-
asteikolla mutta haarukassa -3-+3, jolloin sininen “rintama” näyttää signaalitulevaisuuksien etenemisarvion ja toivottavuus haarautuu plus- ja miinustasoon. 
Siniset ja oranssit palkit eivät siis ole suoraan vertailukelpoisia. Lisäksi on huomattava, että sinisten todennäköisyyspalkkien eräänlainen nollakohta on arvon 
4,00 kohdalla. Tästä oikealle arvoon 7,00 saakka väitteen todennäköisyys kasvaa. Sen sijaan vasemmalla puolella voidaan puhua väitteen 
epätodennäköisyydestä.
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Ennakointiryhmän ”Liiketoiminta ja hallinto” näkemys signaali-väitteiden toteutumisen todennäköisyydestä vaihtelee. Useimmiten ollaan sitä mieltä, että asiat 
todennäköisesti tapahtuvat. Jonkin verran epätodennäköisinä pidetään sellaisia väitteitä, joissa asiantila säilyy nykyisellään (ruokakori säilyy, AY-liike säilyy). 
Muuttumattomuuteen ei siis uskota. Samaan sarjaan kuuluu väite, jonka mukaan työyhteisökonfliktit lisääntyvät tulevaisuudessa merkittävästi. Tätä pidetään 
jonkin verran epätodennäköisenä. Ehkä jonkinlainen onnellisuusmuuri(* saa ihmiset uskomaan, että työpaikkasopu säilyy. Kolme todennäköisintä 
tulevaisuuden signaalimuutosta ovat tekoälyllä varustetun juristirobottikirjanpitäjän hoitaakseen ottamat sopimukset ja kirjanpito, hyperkytkeytynyt 
elämäntapa, jossa ihminen on koko ajan kytkeytyneenä informaation vaihtoon esineiden ja toisten ihmisten kanssa paikasta ja ajasta riippumatta sekä 
blockchainin eli lohkoketjun mukanaan tuomaa suorakauppa.

Signaalien toivottavuus latautuu yleisesti jonkin verran alhaisemmaksi kuin niiden todennäköisyys. Lisäksi noin puolet väitteistä ovat joko ei-toivottavia 
(toivottavuus negatiivinen) tai niiden toivottavuus on lähellä nollaa. Kaikkein toivotuin signaaliväite koskee blockchainin mukanaan tuomaa suorakauppa. Tämä 
on ehkä hieman yllättävää, mutta osoittaa panelistien avarakatseisuutta ja objektiivista kykyä tarkastella tulevaisuutta. Muita toivottuja tulevaisuusmuutoksia 
ovat siirtyminen tarpeita tyydyttävästä asiakaskeskeisestä palvelusta toiveita täyttävään ja tunnetiloja tuottavaan ihmisten kohtaamiseen, tekoälyn 
hoitaakseen ottamat kirjanpito ja sopimukset sekä työajan mittaamisen päättyminen. Muita osin väitteiden toivottavuus on pieni tai niitä ei lainkaan toivota. 
Eniten kaihdetaan työyhteisökonfliktien lisääntymistä, mutta myös keikkatyö on epäsuosittua eli se, että alemman koulutustason työstä tulee pieniin palasiin 
pirstoutunutta tilapäistä yleistyötä, jota ihmisen on myytävä yhä halvemmalla.

SIGNAALIEN YHTEENVETO

*) Sosiologien Matti Kortteisen ja J. P. Roosin lanseeraama käsite kuvaa asetelmaa, jossa henkilö tai ihmisryhmä joko 
tietoisesti tai tiedostamatta antaa ymmärtää itselleen ja/tai muille ihmisille, että asiat ovat hyvin, vaikka ne olisivat 
huonosti. Ollaan onnellisuusmuurin takana.
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Blockcahainin aiheuttaman suorakaupan lisääntyminen, jossa loppukäyttäjät ostavat tuotteet suoraan valmistajalta vuonna 2035, on kolmanneksi 
todennäköisin esitetyistä muutossignaaleista ja samalla hieman yllättäen toivotuin muutos. Ennakointiryhmä on tästä melko yksimielinen. Välikäsien uskotaan 
poistuvan tai ainakin vähentyvän toimitusketjusta, mikä on omiaan laskemaan kustannuksia ja hintoja sekä kohentamaan tuottavuutta. Toisaalta panelistit 
pitivät kuitenkin todennäköisenä, että myös brändien hallitsijat tulevat edelleen jatkamaan myyntityötä ja toimimaan välittäjinä. Osa valmistajista toimittaa 
tuotteita useille välittäjille ja asiakastyö edellyttää kuitenkin omaa osaamista. Joissakin tapauksissa valmistajat voivat toki toimittaa tavaraa loppukäyttäjille 
esimerkiksi drop-shipment -palveluna, vaikka myyntityön tekisikin välittäjä. Tämä myös mahdollistaa ns. power to designer -ajatuksen kehittymisen. Ideoidaan 
myös sitä, että voisiko asiakas tulevaisuudessa tilata samalta valmistajalta samaa tuotetta eri brändillä ja eri hinnalla. Osa panelisteista ei oikein usko 
lohkoketjun mullistavan markkinoita. Perinteisen kaupan uskotaan säilyvän eikä teknologian uskota voivan korvata välittäjän turvaamaa luottamusta. Varmasti 
aiheellisesti myös halutaan varautua lohkoketjun riskeihin.

SIGNAALIT

Alemman koulutustason työn pirstoutuminen pieniin tilapäisiin palasiin, jota ihmisen on myytävä yhä halvemmalla on kehityssuunta jota pidetään tusinan 
signaaliväitteen joukossa viidenneksi todennäköisimpänä. Tätä keikkatyön lisääntymistä ei kuitenkaan enemmistö pidä toivottavana. Tarkemmin panelistien 
perusteluja ja kommentointia tarkasteltaessa paljastu kuitenkin, että vaikka juuri täsmällisesti väitteen mukaista kehitystä ei toivotakaan, keikkatyötalous voisi 
toimia, jos olosuhteita muutetaan. Ennakointiryhmän ja asiantuntijaverkoston argumentoinnista välittyy sellainen viesti, että keikkatyön pirstoutuminen ei 
oikein istu nykymaailmaan ja jos tulevaisuuteen ajetaan nykysäännöillä, käy huonosti. Sen sijaan, jos sääntöjä ja olosuhteita muutetaan, monesta lähteestä 
koostuva toimeentulo ja joustavat työolosuhteet voivat koitua kaikkien iloksi. Panelistit tarjoavat tähän muutokseen monia työkaluja: työntekijöiden koulutus ja 
osaamisen kohottaminen, investoinnit uuteen teknologiaan, keikkatyön kannustavuus, perustulon tai kansalaispalkan yhdistäminen keikkatyötalouteen sekä 
töiden ja työnteon organisointi uudella tavalla. Lisäksi tuodaan esille se, että ehkä kehityksessä ei ole kysymys vain olosuhteiden tai työn muuttumisesta vaan 
myös ihmisen muuttumisesta. Uusilla sukupolvilla on toisenlaiset arvot ja elämäntavat.

Panelistit eivät usko, että kuluttajien ruokaostoskori säilyy suurin piirtein muuttumattomana vuoteen 2035 saakka. Todennäköisyys on selkeästi keskiarvona alle 
50 %. Ruokakorin muuttumattomuus ei ole myöskään toivottavaa, toisin sanoen ruokavalion muutosta pidetään hyvänä asiana. Tämän väitteen kohdalla 
ilmeisesti käänteinen muuttumattomuutta kuvaava kehityskulku oli haastava mieltää, ja osa toivottavuusarvioista kääntyi päinvastaisiksi. Panelistien 
tulevaisuuskuvassa ruoan terveellisyys ja ekologisuus toivottavasti kohenee, mutta päinvastainen polku on myös mahdollinen. Toivotaan parasta, pelätään 
pahinta.
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eDELFOI I paneelissa kesäkuussa 2017 oli yhdeksän ennakointiryhmän joukossa kaksi ennakointiryhmää, jotka pitivät virtuaalitodellisuuden toteutumista 
epätodennäköisenä. Toinen niistä oli ER2, liiketoiminnan ja hallinnon ennakointiryhmä. eDELFOI II –kierroksella näkemys ei ole muuttunut. Kun huomioidaan 
vastausjakaumissa väärinymmärryksistä johtuvat virheellisyydet ja se, että tekstiargumentointi oli pääosin epätodennäköisyyttä perustelevaa, voidaan todeta, 
että väite, jonka mukaan kaupassa asioimisesta 80 % siirtyy virtuaalitodellisuuteen vuoteen 2035 mennessä, on pikemmin epätodennäköinen kuin 
todennäköinen. Toivottavuus on samaa sarjaa, muutosta ei toivota, pikemminkin pidetään ei toivottavana. Muutoksen toivottavuudessa on tosin nähtävissä 
kaksi eri puoluetta, toiset pitävät virtuaalitodellisuutta hyvänä, toiset huonona muutossuuntana. Panelistit tuovat voimakkaasti esille väitteen 
epätodennäköisyyttä  perustelevan ulottuvuuden: Shoppaamiseen kuuluu myös sellaisia asioita, jotka eivät ole suoranaista ostamista: perheen kanssa yhdessä 
oloa, ystävien tapaamista ja vapaa-ajan viettoa viihtyisässä ympäristössä. Kuinka tämä oheistoiminta siirtyisi virtuaalimaailmaan?    

Väitettä, joka mukaan työnantaja ei ole vuonna 2035 enää työn antaja vaan asiakas, ei oikein osata asemoida todennäköiseksi sen paremmin kuin 
epätodennäköiseksikään. Sama koskee toivottavuutta. Väitteen infotekstissä ehdotetaan, että työnantaja perinteisenä käsitteenä saattaa hävitä, jos palkkatyön 
säännöllisyys häviää. Tällöin työtekijästä tulee itseohjautuva ja hän vastaa itse henkilökohtaisesti työn tulosten syntymisestä. Vastausjakaumassa on 
havaittavissa sekä todennäköisyysarvioiden että toivottavuuden osalta ns. kaksikyttyräisyyttä. Tämä tarkoittaa, että asia lienee kahden ”puolueen” välinen 
kiistakysymys. Toisaalta panelistit arvelevat, että työelämän ja työmarkkinoiden verkostoituessa roolit sekoittuvat ja työntekijäyrittäjien määrä lisääntyy. 
Kehityksen ei kuitenkaan uskota olevan niin nopeaa kuin väitteessä ehdotetaan. Muutossuunnan todetaan istuvan paremmin asiantuntijatyöhön, jonka 
pääomatarpeet ovat pienemmät kuin perinteisessä koneisiin ja infrastruktuuriin perustuvassa yritystoiminnassa. Vastapuolella ennakoidaan, että työnantaja-
asiakkuudesta ei tule koskaan valtavirtaa, koska ohjaavia työnantajia tarvitaan. Ihmisistä suuri osa ei pysty samaan aikaan taloudelliseen itseohjautuvuuteen ja  
tuottavuuden edellyttämään työtahtiin. Työnantajan ohjaava rooli tulee säilymään, todetaan paneelin kommenteissa.

Panelistien näkemyksen mukaan on melko todennäköistä, että vuonna 2035 ihminen on koko ajan kytkeytyneenä informaation vaihtoon esineiden ja toisten 
ihmisten kanssa paikasta ja ajasta riippumatta. Tämä hyperkytkeytynyt elämäntapa saa kaikista signaaliväitteistä toiseksi korkeimman todennäköisyysarvion. 
Tosin kannanottojen jakauma paljastaa, että pieni oppositio pitää kehitystä epätodennäköisenä. Vaikka ilmiö on suurimman osan mielestä todennäköinen, se ei 
ole keskimäärin toivottu, jos kohta ei epätoivottukaan. Tarkempi jakauman tarkastelu paljastaa, että toivottavuuden suhteen panelistijoukko jakautuu keskeltä 
kahtia – toiset pitävät hyperkytkeytynyttä elämäntapaa toivottavana, toiset päinvastoin kavahtavat sitä. Suurimmassa osassa argumentointia tällaista 
hyperkytkeytyneisyyttä ei toivota. Sen tuloon kuitenkin suhtaudutaan kuin sääilmiön tuloon – mitään ei ole tehtävissä. Monissa kommenteissa pidetään 
tärkeänä, että ihmisten yksityisyys säilyy ja verkosta on oltava mahdollisuus kytkeytyä irti.

SIGNAALIT
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Työn subjektivoituminen ja työsuhteiden henkilökohtaistuminen ei ole todennäköistä ER2-panelistien näkemyksen mukaan. Suurin vastaajajoukko kannattaa 
lievää todennäköisyyttä, mutta sitä ei voi pitää määräävänä tekijänä. Toisaalta väite ei ole myöskään epätodennäköinen, joten kyseessä on ilmiö, jonka 
toteutuminen on epävarmaa. Voi olla, että vuonna 2035 työn osto- ja myyntisopimus tehdään yksilökohtaisesti ilman raamiehtoja, mutta yhtä hyvin voi käydä 
niin, että toimitaan edelleen nykyisen järjestelmän ehdoilla. Keskimäärin panelistit ovat sitä mieltä, yksilötyöehtosopimukset eivät ole toivottava kehityssuunta. 
Valtaosa kommenteista viestitti sitä, että yhteisistä raameista sovitaan tulevaisuudessakin ja raameja tarvitaan, erityisesti suorittavan työn tehtävissä. 
Paikallista sopiminen raamien ohella voi kuitenkin lisääntyä. 

SIGNAALIT

On melko todennäköistä, että tarpeita tyydyttävästä asiakaskeskeisestä palvelusta on vuonna 2035 siirrytty toiveita täyttävään ja tunnetiloja tuottavaan 
ihmisten kohtaamiseen. Tämä on panelistien mielestä myös hyvin toivottavaa. Siirtymistä myönteiseen tunneyhteyteen pidetään myynnin tulevaisuutena. 
Toisaalta osa panelisteista epäilee asian oleva liian kaukana ja jäävän lupaukseksi, eihän vielä ole edes asiakaslähtöisyyttä saatu toimimaan. Homo Economicus -
ihmiskuva on edelleen vallalla ja tunteet on otettu mukaan taloustieteelliseen keskusteluun vasta 1990-luvulla. Paljon on siis vielä tehtävää. Osa panelisteista 
on sitä mieltä, että tunnekohtaaminen palvelussa ja myynnissä on turhuutta, kun osa perustarpeiden tyydytyksestäkin on retuperällä. Osa ei edes toivo 
joutuvansa tällaisen tunnekohtaamisen objektiksi.

Panelistit pitävät keskimäärin jonkin verran todennäköisenä, että työaikaa ei enää mitata vuonna 2035 useimmissa työtehtävissä. Tämä on myös neljänneksi 
toivotuin muutossignaali. Nämä keskiarvot kätkevät taakseen panelistijoukon kahtiajaon. Osa vastaajista pitää muutosta epätodennäköisenä. Ja osa ei sitä 
myöskään toivo. Tietoa ei tietenkään ole siitä, ovatko nämä samoja ihmisiä. Vastausjakaumissa on näkyvissä ns. kaksikyttyräisyyttä, signaali on siis 
kiistanalainen. Panelistit arvioivat, että tähän suuntaan muutos etenee, mutta osa työtehtävistä ja palveluntarjonnasta on pakko ajoittaa. Esimerkiksi 
henkilökohtaset palvelut, terveydenhoito, kauneudenhoito tai julkiset palvelut edellyttävät, että yhdellä asiakkaalla on käytettävissään tietty palveluaika. 
Samoin osa töistä on paikkaan ja aikaa sidottuja. Työajattoman työn ideaa epäillään myös työnantajatahoa hyödyttäväksi toimintatavaksi, jos työsuorituksesta 
saadun korvauksen perusteet hämärtyvät. Tähän panelistit ehdottavat uusien suoritemittarien kehittämistä. Ja jos suoritetta voidaan muutoin palkan 
perusteena täsmällisesti mitata, ollaan työajan mittauksesta valmiita luopumaan. Osa panelisteista toivoo muutosta, mutta on skeptinen sen toteutumiseen. 
Osa taasen vastustaa ajatusta tyystin. Suorittavan työntekijän näkökulmasta työajan mittauksesta ei voida missään tapauksessa luopua.
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Kaikkein todennäköisin eDELFOI II paneelin signaaliväitteistä on ”Robottijuristikirjanpitäjä: Tekoäly tekee valtaosan yksityisten ihmisten sopimuksista ja 
kirjanpidosta vuonna 2035.” Panelistit ovat tästä tietotyön automatisoitumisesta myös suhteellisen yksimielisiä. Kehitys on myös kolmanneksi toivotuin kaikista 
signaaliväitteistä. Tähän tosin sanoo vastalauseensa vähemmistöoppositio, jonka mielestä kehityssuunta ei ole hyvästä. Osa pitää muutosta pelkästään hyvänä:  
blockchain mahdollistaa smart contract -tyyppiset sopimuksen helposti (if that then this). Tällöin taloudelliset transaktiot voidaan helposti automatisoida. 
Kirjanpidon, veroilmoitusten ja muiden vastaavien dokumenttien laadinnan automatisointi on kovasti toivottavaa, koska ei tuota muuta kuin vaivaa ja kuluja. 
Myös erilaisten raporttien tuottaminen esimerkiksi pk-yrityksissä olisi hyvää tekemistä automaatiolle. Isoilla firmoilla nämä asiat ovat jo kunnossa. Kun pankit 
avaavat asiakkaan dataa kolmansille osapuolille (PSD2(*), niin tähän oletettavasti syntyy nopeasti palveluita. Kirjanpito on jo nykyisin pitkälti automatisoitu, 
ainakin isommissa yrityksissä. Tekoälyllä uskotaan olevan mahdollisuuksia hoitaa myös yksikertaista päätöksentekoa, vaikka osa panelisteista pitääkin tätä 
SciFinä. Korkeintaan tekoälylle annettaisiin mahdollisuus avustaa juridiikassa. Tässä tematiikassa panelistien näkemys kuitenkin hieman hapuilee ja aprikoidaan, 
että josko tekoäly sittenkin ottaisi myös harkintaa edellyttäviä tehtäviä. Lisäksi panelistit ideoivat tekoälylle tehtäviä myös esimerkiksi sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tarjonnassa. Oppositio epäilee, että lieneekö aikaikkuna liian kapea? Vaatiiko kehitys enemmän aikaa? Lopulta pohditaan, tarvitaanko 
tällaista avustavaa tekoälyrobotiikkaa lainkaan.

Ammattiyhdistysliikkeen säilyminen pääpiirteittäin nykyisenlaisina vuoteen 2035 saakka on panelistien mielestä hyvin epätodennäköistä. Vastaajat ovat tässä 
myös hyvin yksimielisiä. He myös keskimäärin toivovat ammattijärjestöjen muuttuvan. AY-liikkeen säilyminen nykyisenkaltaisena on kolmanneksi ei-toivotuin 
signaaliväite. Toivottavuuden suhteen vastausjakaumassa ei kuitenkaan ole samaa yksimielisyyttä kuin todennäköisyyden osalta. Panelistien joukossa on 
merkittävä oppositio, joka toivoisi, että AY-liike säilyisi suurin piirtein sellaisena kuin se nyt on. Panelistit arvelevat, että AY-liike seuraa aikaansa muuttuu sen 
mukana. AY-liikkeen jatkuvuutta perustelevat työmarkkinoiden pirstaloituminen ja tarve auttaa heikompia. Panelistit ennakoivat, että jos AY-liike ei pysty 
uusiutumaan, se saattaa saada kilpailijoita. Suuri osa argumenteista viestittää muutosvoimista ja siitä kuinka niihin pitäisi reagoida. Panelistit ehdottavat, että 
AY-liikkeen pitäisi tarttua käynnissä olevaan työn organisoinnin muutokseen, siirtyä suojelemaan heikompiosaisia ja tehdä kansainvälistä yhteistyötä. Muutoin 
ammattijärjestöjen rooli hajautuvassa yhteiskunnassa saattaa heikentyä. 

*) Uusi maksupalveludirektiivi – Payment Services Directive, PSD2, 
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/PSD2/Pages/Default.aspx

SIGNAALIT

Työyhteisökonfliktien merkittävä lisääntyminen tulevaisuudessa on panelistien mukaan epätodennäköistä. Signaaliväite on luonnollisesti myös hyvin ei-
toivottu. Konfliktien epätodennäköisyyttä panelistit perustelevat Suomen todetusti korkealaatuisella ja yhteisöllisellä työelämällä. Suomessa työyhteisöt ovat 
yhtenäisiä. Työyhteisökonfliktit ovat tulevaisuudessa epätodennäköisiä myös siksi, että ihmiset osaavat kyllä käyttäytyä järkevästi. Suvaitsevaisuus lisääntyy 
monikulttuurisuuden edetessä ja keikkatyötaloudessa ei konflikteja voi samassa mitassa edes kehittyä. Osittain työyhteisökonflikteja pidetään myös 
luonnollisina ja panelistit toteavat, että ongelmista kyllä selvitään. Tuntuu, että argumentaation ympärillä häämöttää lopulta jonkinlainen onnellisuusmuuri. 
Konfliktien uhka todetaan, muuta siihen ei haluta uskoa.

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/PSD2/Pages/Default.aspx
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SIGNAALI 1: Blockchain suorakauppa
Loppukäyttäjät ostavat tuotteet suoraan valmistajalta vuonna 2035

Blockchain eli lohkoketju esiteltiin ensi kertaa vuonna 2009. Tietoisuus siitä alkoi levitä muutama vuosi sitten. Blockchain toimii ensimmäisen hajautetun 
kryptovaluutan, Bitcoinin moottorina. Keskeisintä blockchainissa on se, että siinä ei ole kontrolloijaa, välittäjää tai keskitettyä ohjausta. Se on täysin hajautettu. 
Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa sitä, että täsmälleen sama informaatio on monistettu kaikkiin verkon solmukohtiin. Jos joku muuttaa yhtä informaation palaa, 
tapahtuu sama muutos kaikkialla muuallakin. Samalla muutoksesta ja sen tekijästä jää jälki. Blockchain on siis täydellisen jäljitettävä. Se on kuin julkinen 
digitaalinen tilikirja, joka nauhoittaa kaikki transaktiot. Lohkoketjua ei voi hakkeroida eikä sitä voi kaataa – näin sanotaan.

Blockchain on hyvin tehokas sopimusten ja maksujen hallinnoinnissa. Lohkoketju on eräs ratkaisu digitaalisen luottamuksen puutteeseen. Blockchainin avulla 
kaksi osapuolta, jotka eivät tunne toisiaan, voivat tehdä turvallisen digitaalisen maksusuorituksen. Kuka tahansa voi tehdä sopimuksen tai taloudellisen 
transaktion kenen tahansa kanssa missä tahansa vaikkapa kännykällä, ilman, että mikään tai kukaan kolmas osapuoli on mukana operaatiossa.

IBM on arvioinut, että 15 % pankeista on ottanut blockchainin käyttöön vuoden 2017 loppuun mennessä, vuoden 2020 loppuun mennessä osuus noussee 
kahteen kolmasosaan. MIT:n tutkijat ovat todenneet, että lohkoketju tekee rahoitusjärjestelmälle se, minkä internet teki medialle. Erityisesti 
välittäjäorganisaatioiden asema muuttuu. Esimerkiksi useat elintarvikkeiden jalostajat ovat ottaneet lohkoketjun käyttöön tarjotakseen kuluttajilleen 
mahdollisuuden ostaa tuotteita suoraan ohi marketketjujen. Blockchainin vaikutukset tukku- ja vähittäiskauppaan voivat olla merkittävät. Blockchainosaajien, 
kryptologien ja koneoppimisen asiantuntijoiden kysyntä on tällä hetkellä suurta.

Lähde: 
Is Blockchain the next big game-changer, STEM FUTURES, The Sunday Telegraph, 26.11.2017, s. 4
Petri Honkanen (2017): Lohkoketjuteknologian lupaus, Arcada Working Papers 1/2017, http://dspace.arcada.fi:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/48/AWP_1-2017_Honkanen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

INS, The Grocery Industry, Reinvented: https://ins.world/
The Evolving Focus of the Blockchain in Insurance: https://www.insly.com/en/blog/the-evolving-focus-of-the-blockchain-in-insurance/
Bullfax: http://www.bullfax.com/?q=node-bitcoin-how-it-works-and-why-it-could-fundamentally-cha
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SIGNAALI 2: Keikkatyö
Alemman koulutustason työstä on vuonna 2035 tullut pieniin palasiin pirstoutunutta tilapäistä yleistyötä, jota ihmisen on myytävä yhä halvemmalla

Työ uhkaa pirstoutua pieniin palasiin sekä edellyttää jatkuvaa varuillaan oloa ja reagointia tuleviin pyyntöihin ja vaatimuksiin. Työ ei synnytä iloa eikä 
mielekkyyden kokemuksia. Vaarana on ylikuormitus, oppimismahdollisuuksien kaventuminen ja ammatillisen identiteetin rapautuminen. Työntekijästä tulee 
profiiliton, tehtävästä toiseen ajautuva generalisti, jolla ei ole mitään erityistä osaamiseen perustuvaa kilpailuetua työmarkkinoilla. Keikkatyö yleistyy sekä 
perinteisenä työnä että mikroyrittäjyytenä internetin työalustoilla. Tällaisessa keikkataloudessa (gig economy) tuotantoa pilkotaan suurelle määrälle ihmisiä 
tai yrittäjien muodostamille mikroyritysryppäille ja yhteisöyrityksille (microtasking, macrotasking). Uhkana on, että työntekijä ajautuu tilanteeseen, jossa 
hänen on myytävä osaamistaan kerta toisensa jälkeen yhä halvemmalla ja reagoitava yhä nopeammin. 

Lähde: 
Järvensivu Anu • – Alasoini Tuomo (2012): Mitä työelämän muutoksen tulevaisuussuuntautunut tutkimus voisi olla? Artikkeli aikakauskirjassa: Työpoliittinen 
aikakauskirja 3/2012. s. 31-43 
Kevin • Daum: The Gig Economy Is Exploding: Here Are the Rules Employers and Freelancers Must Follow to Survive
https://www.inc.com/kevin-daum/the-gig-economy-is-exploding-employers-and-freela.html
Jokke• Eljala (Suomalaisen Työn Liitto) ja Pauli Komonen (15/30 Research): Työelämän säännökset kaipaavat päivittämistä. Helsingin Sanomat, 30-01-2016, 
s. A5
Mervi • Hasu (Työterveyslaitos) ja Leila Kurki (STTK). Helsingin Sanomat, Satu Vasantola 4.1.2017, s. A6-A7
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SIGNAALI 2: Keikkatyö
Alemman koulutustason työstä on vuonna 2035 tullut pieniin palasiin pirstoutunutta tilapäistä yleistyötä, jota ihmisen on myytävä yhä halvemmalla
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SIGNAALI 3: Ruokakori säilyy
Kuluttajien ruokaostoskori säilyy suurin piirtein muuttumattomana vuoteen 2035 saakka.

Ruokaostoskorilla tarkoitetaan tässä sitä tyypillistä tuotevalikoimaa, jonka suomalaisen ostaa ruokakaupasta tietyllä aikavälillä. Ruokaostoskori kuvastaa 
tyypillistä keskimääräistä suomalaista ruokavaliota. Perinteiset ruokalajit ovat suomalaisten vahvoja suosikkeja. Niitä on tutkittu muutaman vuoden välein 
eikä tuloksissa ole vuodesta toiseen kovin suuria vaihteluita. Suomalaisten mieluisimpia ruokalajeja tutkitaan antamalla vastaajille (1300 kotitaloutta) 50 
ruokalajia sisältävä lista. Heitä pyydetään merkitsemään ruokalajit, joita he syövät hyvin mielellään sekä ruokalajit, joita eivät mielellään syö. Mieluisuus 
määritellään näiden kahden luvun saaman keskiarvon erotuksen perusteella. Suomalaisten mieluisimmat ruokalajit vuonna 2015 olivat (Kantar TNS 
Gallup):
1) Paistettu kala, 2) Pizza, 3) Pihvi tai leike, 4) Lihapullat, 5) Lasagne, 6) Uunikala, 7) Makaronilaatikko, 8) Jauhelihakastike, 9) Lämpimät voileivät ja 10) 
Munakas. Suomalaisen Työn Liiton vuonna 2015 tilaaman Sinivalkoinen jalanjälki –kampanjatutkimuksen mukaan suomalaisten suosituimmat einesruoat 
olivat maksalaatikko, hernekeitto, makaronilaatikko, karjalanpiirakka ja lihapullat (STL).

Ruoan ja ruoka-aineiden kotimaisuus on Suomessa arvostettu asia. Kaikesta Suomessa syötävästä ruoasta noin 80 prosenttia on valmistettu Suomessa, ja 
tämän ruoan raaka-aineista noin 80 prosenttia on kotimaista alkuperää. 2000-luvulla juuston, lihan ja viljan kulutus on kasvanut. Jonkun verran on 
kasvanut myös kasvisten, hedelmien ja marjojen kulutus. Maitojuomien kulutus on ollut laskussa jo useita vuosikymmeniä. Pitkälle jalostettujen 
elintarvikkeiden kulutus on myös lisääntynyt (Ruokatieto, Näin syö nelihenkinen suomalaisperhe).

Suomalaisten ruokavalinnat ovat viimeisten vuosikymmenten aikana muuttuneet. Kasvisten käyttö on moninkertaistunut, rasvan laatu on parantunut ja 
suolan saanti vähentynyt. Moni asia kuitenkin säilyy: suolan käyttö on vieläkin liiallista, ravintokuitua sekä D-vitamiinia saadaan liian vähän ja sokerin 
saanti on vuosien mittaan jopa lisääntynyt. Ruokavalion muutokset johtuvat monesta seikasta; tieto on kyllä lisääntynyt, uusia tuotteita on tullut 
markkinoille valtavasti ja tuotteet ovat entistä helpommin saatavilla. Toisaalta keskustelu ruoan ja ravitsemuksen ympärillä on valtaisaa ja usein sekavaa. 
Kuluttajan on usein vaikea tietää kenen sanaan uskoa. Myös elämänrytmi on muuttunut ja se on vaikuttanut ruokailutapoihin. Ruokaa on kokoajan joka 
puolella. Ekologiset arvot voimistuvat erityisesti nuorempien väestöryhmien piirissä. Tuotteita ruokakoriin valitaan yhä useammin ekologisin ja eettisin 
perustein.

Lähde:
Kuluttajaliitto, https://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/ruoka/terveelliset-ruokavalinnat/
Ruokatieto, https://www.ruokatieto.fi/ruokakulttuuri
Ruokatieto, Näin syö nelihenkinen suomalaisperhe, 14.7.2015.
Kantar TNS Gallup, Elintarviketieto, Ruokatietoa 2015 https://www.tns-gallup.fi/ruokatietoa
STL Suomalaisen työn liitto, Iltasanomat 28.8.2015, Yli 30-vuotiaiden megahitti kärjessä. https://www.is.fi/ruokala/uutiset/art-2000000983341.html
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SIGNAALI 3: Ruokakori säilyy
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SIGNAALI 4: Virtuaalikauppa
Kaupassa asioimisesta 80 % siirtyy  virtuaalitodellisuuteen vuoteen 2035 mennessä. 

Virtuaalitodellisuuden kehittyessä suuri osa kaupassa asioimisesta on mahdollista tehdä, ilman että tarvitsee nimenomaisesti matkustaa kauppaan asioimaan. 
Asiakas voi esimerkiksi kotoa siirtyä virtuaaliseen kauppatilaan tarkastelemaan ja valikoimaan tuotteita. Samalla hän saa asiakaspalvelua kuten perinteisessä 
fyysisessä kaupassa. Ostaminen tapahtuu kuten nykyisin verkkokaupassa ja tuotteet kuljetetaan kotiin kauppa- tai logistiikkayrityksen toimesta. Fyysinen 
asiakkaille avoinna oleva kaupparakennus saattaa näin tulevaisuudessa kadota kokonaan. 

Lähde:

VTT Future Shop. http://www.vtt.fi/sites/futureshop/
Kauppa.fi, Virtuaalikauppa on jo täällä. http://kauppa.fi/ajankohtaista/uutiset/virtuaalikauppa_on_jo_taeaellae_19934
VIDEO: Virtway, 3D Virtual Shop, http://www.virtwayworld.com/EN_products_3d_virtual_shop.php#accept
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SIGNAALI 5: Työn antajasta asiakkaaksi
Työnantaja ei ole vuonna 2035 enää työn antaja vaan asiakas

Työnantaja perinteisenä käsitteenä saattaa hävitä. Työnantajasta voi tulla työmarkkinoiden asiakas. Työnantaja voi olla yhteisö tai se voi olla persoonaton 
digitaalinen ”alusta”. Jos palkkatyön säännöllisyys häviää, liukenee myös työnantaja-työntekijä-suhde. Työntekijä saattaa yleisemmin vuonna 2035 itse 
suunnitella ja ohjata oman työnsä verkostoissa, mutta samalla hän vastaa henkilökohtaisesti työn tulosten syntymisestä. Johdon ja esimiesten yksinoikeudesta 
määrätä työn tekemistä siirryttäisiin yhtä enemmän kohti jaettua johtamista ja itseorganisoitumista. 

Verkostotalouden yhteiseen ymmärrykseen ja jaettuihin arvoihin päästään eri osapuolten (ml. asiakkaat) jatkuvalla dialogilla. Vuoropuhelun mahdollistaa sitä 
varten luodut välineet ja areenat – fyysiset tai virtuaaliset. Kanssakäymisessä osapuolet ovat valmiita kuuntelemaan ja ymmärtämään sekä arvioimaan 
kriittisesti myös omaa toimintaansa. Johtaminen verkostoissa ei ole enää yksisuuntaista ja käskyttävää, vaan hajautunutta, jaettua, dialogista ja 
epähierarkkista. Yhä suurempi osa johtamisesta, esimiestyöstä ja työn organisoinnista siirtyy työntekijöille itselleen ja heidän muodostamille työyhteisöille –
keskustellen, alhaalta ylöspäin ja hetkeen reagoiden. Toisaalta, itseohjautuva työntekijä joutuu huolehtimaan itse jaksamisestaan, hyvinvoinnistaan, 
työturvallisuudestaan ja terveydestään.

Lähde:
Tulevaisuusselonteko, OSA 1, Jaettu ymmärrys työn murroksesta. VNS 6/2017. Lokakuu 2017
Järvensivu Anu – Alasoini Tuomo (2012): Mitä työelämän muutoksen tulevaisuussuuntautunut tutkimus voisi olla? Artikkeli aikakauskirjassa: Työpoliittinen 
aikakauskirja 3/2012. s. 31-43 
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SIGNAALI 6: Hyperkytkeytynyt elämäntapa
Vuonna 2035 ihminen on koko ajan kytkeytyneenä informaation vaihtoon esineiden ja toisten ihmisten kanssa paikasta ja ajasta riippumatta.

Hyperkytkeytynyt elämäntapa tarkoittaa sitä, että kommunikaatioteknologia on sulautunut kaikkeen elinympäristöömme ja meihin itseemme. Tämän 
seurauksena me itse, toiset ihmiset ja elinympäristömme esineet ja asiat vaihtavat tietoja koko ajan näkymättömästi ja automaattisesti. 
Kommunikaatioteknologialla tarkoitetaan tässä lähettimiä, vastaanottimia, antureita, sensoreita, langatonta tiedonsiirtoa ja tekoälyä, joka koordinoi koko 
tiedonvaihtoa. Teknologian koko pienenee ja sulautuu esineisiin, materiaaleihin ja ihmisten vaatetukseen, jopa ihmisten sisälle. Hyperkytkeytynyt elämäntapa 
vaikuttaa lähes kaikkeen kuviteltavissa olevaan. Kotona oleskellessamme asunto ja sen toiminnot aistivat olemassaolomme ja säätävät olosuhteet juuri meille 
mieluisiksi, kun poistumme kotoa tekoäly huolehtii lukituksesta, vartioinnista ja asunnon säätämisestä. Julkisissa liikennevälineissä ei tarvita erillisiä matkalippuja 
tai kortteja, koska sulautunut teknologia huolehtii ajantasaisista matkustusoikeuksista. Kun asioimme julkisissa palveluissa sulautunut teknologia huolehtii 
tunnistautumisesta ja tietojen esitäytöstä. Kaupassa tekoäly kertoo mitä pitää ostaa, tarvittaessa huolehtii tuotteiden tilaamisesta ja maksaa ostokset. Erivärisiä 
sinkkukorejakaan ei enää tarvita.

Lähde:

World Economic Forum, http://www.weforum.org/
Wikipedia, Hyperconnectivity, https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperconnectivity
Wikipedia, NarrowBand IoT (NB-IoT), https://en.wikipedia.org/wiki/NarrowBand_IOT
Wikipedia, Low Power Wide Area Network (LPWAN), https://en.wikipedia.org/wiki/LPWAN
Fujitsu, A hyperconnected world, http://www.fujitsu.com/us/vision/2014/chapter1/01/

VIDEO, World Economic Forum, http://www.weforum.org/
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SIGNAALI 7: Yksilötyöehtosopimus
Vuonna 2035 työn osto- ja myyntisopimus tehdään pääsääntöisesti yksilökohtaisesti ilman raamiehtoja.

Tulevaisuudessa työ on entistä selvemmin riippuvainen tekijästään. Tämä voi näyttäytyä joko pakkona tai mahdollisuutena. Tällainen työn subjektivoituminen
voi olla myös kollektiivista erilaisissa arvo- tai osaamisyhteisöissä. Työnantajat joutuvat etsimään yhä yksilöllisempiä ratkaisuja työnteon ehtoihin. Yksilölliset 
työnteon ehtoja koskevat sopimukset yleistyvät. Nämä sopimukset voivat koskea työn rytmittymistä (työajan pituus tai ajoitus), työn tekemisen paikkoja, työn 
sisältöä, palkitsemista tai työyhteisöön kiinnittymisen tapaa (pysyvä, vuokra, määräaikainen, osa-aikainen…).  Yksilöllisillä diileillä työnantajat pyrkivät 
tekemään itsestään houkuttelevia työmarkkinoilla.

Lähde: 
Järvensivu Anu – Alasoini Tuomo (2012): Mitä työelämän muutoksen tulevaisuussuuntautunut tutkimus voisi olla? Artikkeli aikakauskirjassa: Työpoliittinen 
aikakauskirja 3/2012. s. 31-43 
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Kuluttaja- ja asiakasajattelusta siirrytään tulevaisuudessa yhä enemmän ihmisten kohtaamiseen. Tarpeita täyttävistä tuotteista siirrytään toiveita täyttäviin 
elämyksiin. Rehellisyydestä siirrytään luottamuksen rakentamiseen. Laadusta siirrytään paremmuuteen. Tunnettuudesta siirrytään haluttavuuteen. 
Identiteetistä siirrytään persoonallisuuteen. Toimivuudesta siirrytään miellyttävään kokemukseen. Näkyvyydestä siirrytään tunneyhteyteen. Yksisuuntaiseta
viestinnästä siirrytään kaksisuuntaiseen dialogiin. Palvelusta ollaan siirtymässä arvostavaan ihmissuhteeseen.

Lähde:
Marc Gobén, The Ten Commandments of Emotional Branding (artikkeli)
Anja Kulovesi (2002): Markkinointia rakkaudella

SIGNAALI 8: Asiakaskeskeisyydestä ihmisen kohtaamiseen
Tarpeita tyydyttävästä asiakaskeskeisestä palvelusta on vuonna 2035 siirrytty toiveita täyttävään ja tunnetiloja tuottavaan ihmisten kohtaamiseen. 
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SIGNAALI 9: Työajaton työ
Vuonna 2035 työaikaa ei useimmissa työtehtävissä enää mitata.

Tulevaisuudessa työnteon keskeisiksi arviointikriteereiksi tulee itse toiminta ja aikaansaannos. 
Kontrollin välineitä eivät enää ole työaika, työn sijainti tai paikka organisaatiossa. Työ irtautuu 
ajasta ja paikasta. Organisaatiot asetetaan taka-alalle ja merkityksellinen toiminta nostetaan 
keskipisteeksi. Työpaikoista tulee muuttuvien tarpeiden sanelemia väliaikaisia rakenteita. 
Vuonna 2035 työaikaa ei enää mitata, koska työtä voi tehdä missä ja milloin tahansa. Tällöin 
työtä arvioidaan ja mitataan tuloksen sekä luotujen ja ylläpidettyjen verkostojen perusteella.

Lähde:
Tulevaisuusselonteko, OSA 1, Jaettu ymmärrys työn murroksesta. VNS 6/2017. Lokakuu 2017
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KUVA: GDJ. www.pixabay.com. CC0 Creative Commons: 
Vapaaseen kaupalliseen käyttöön. Nimeämistä ei edellytetä 
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SIGNAALI 10: Juristirobottikirjanpitäjä
Tekoäly tekee valtaosan yksityisten ihmisten sopimuksista ja kirjanpidosta vuonna 2035. 

Tiedon tuotanto ja käyttö automatisoituu. Automaatio tuli ensin teollisuuteen, valmistukseen
ja tuotantoon. Nyt automatisoituvat palvelut. Seuraavaksi automaatio tapahtuu tiedon kokoa-
misessa, analysoinnissa ja käytössä. Asiantuntijuus tulee myös automatisoitumaan tulevaisuu-
dessa, ainakin osittain. Tekoäly tekee ihmisten ja yritysten puolesta monet rutiininomaiset 
strukturoidut tehtävät. Tekoäly nostanee yrityspalveluiden, laskentatoimen, lakiasiainpalve-
luiden, kirjanpidon, markkinoinnin, suunnittelupalveluiden ja hallinnon tuottavuutta tulevai-
suudessa.

Stanfordissa opiskeleva 20-vuotias lontoolaisnuorukainen Joshua Browder on tullut tunnetuksi 
luomastaan DoNotPay-robottilakimiehestä. Ilmainen chatbotti on tähän mennessä muun muassa 
kumonnut yli 160 000 parkkisakot sekä auttanut asunnottomia löytämään vuokra-asuntoja tehtailemalla 
käyttäjän syöttämien tietojen perusteella valmiita asuntohakemuksia. Nyt bottilakimies on ryhtynyt auttamaan 
maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Kanadassa, kertoo The Guardian. Se 
kyselee käyttäjältä tarvittavat tiedot Facebook Messengerissä ja täyttää tarvittavat lomakkeet heidän 
puolestaan.

Lähde:

Kauppalehti, Tekoäly vie juristeilta työtä.
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/tekoaly-vie-juristeilta-tyota---haaste-on--miten-kay-seuraavalle-juristien-sukupolvelle/igcqTD4x#!

YLE, Tekoäly. https://yle.fi/uutiset/3-9933010

The Guardian / Samuli Känsälä, TIVI, Mainetta niittänyt robottijuristi laajentaa toimenkuvaansa 
https://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/mainetta-niittanyt-robottijuristi-laajentaa-toimenkuvaansa-auttaa-nyt-myos-turvapaikanhakijoita-6630774

http://www.pixabay.com/
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/tekoaly-vie-juristeilta-tyota---haaste-on--miten-kay-seuraavalle-juristien-sukupolvelle/igcqTD4x
https://yle.fi/uutiset/3-9933010
https://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/mainetta-niittanyt-robottijuristi-laajentaa-toimenkuvaansa-auttaa-nyt-myos-turvapaikanhakijoita-6630774
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SIGNAALI 10: Juristirobottikirjanpitäjä
Tekoäly tekee valtaosan yksityisten ihmisten sopimuksista ja kirjanpidosta vuonna 2035. 
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SIGNAALI 11: AY-liike
Ammattijärjestöt ovat pääpiirteittäin nykyisenlaisia vuonna 2035

Tulevaisuusväitteen hypoteesina on, että ammattiyhdistysliike pystyy ottamaan muuttuvan ajan tarpeet huomioon ja näin säilyttämään tärkeimmät 
toimintaperiaatteensa. Tämä edellyttää, että on otetaan huomioon joko reagoiden, mukautuen, sopeutuen tai ympäröivää maailmaa aktiivisesti muuttaen 
tulevaisuuden muutokset. Toimintaympäristöä muuttavia ilmiöitä on lukemattomia mutta seuraavassa esimerkkinä muutamia:

- alustatalous
- itsensä työllistäjien kasvava joukko
- virtuaaliset työyhteisöt
- vertaistuki
- työn ja koulutuksen yhteensovitus
- muuttuva työelämä

OEF eDELFOI II ER2
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SIGNAALI 11: AY-liike
Ammattijärjestöt ovat pääpiirteittäin nykyisenlaisia vuonna 2035
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SIGNAALI 12: Työpaikkakonfliktit
Työyhteisökonfliktit lisääntyvät merkittävästi vuoteen 2035 mennessä.

Työelämään osallistuu tulevaisuudessa hyvin eri ikäisiä ihmisiä ja hyvin 
eri tavoin. Joustavat eläkejärjestelyt ja työnteon ehdot aiheuttavat sen, 
että työpaikoilla on tulevaisuudessa sekä nykyistä iäkkäämpiä että 
nykyistä nuorempia henkilöitä. Ikähaitari levenee. Samalla tapahtuu 
elämäntyylien yksilöllistymistä ja arvojen pirstaloitumista. Samaan 
aikaan tapahtuva verkostoituminen ja raja-aitojen haihtuminen 
aiheuttaa sen, että työpaikoilla joudutaan käymään arvo- ja 
pelisääntökeskusteluja. Pitää sopia siitä, mikä on tärkeää, mitä 
tavoitellaan, mikä on hyvää ja mikä on oikein. Taloudellisten päämäärien 
rinnalle tullee muita tavoitteita. Monikulttuuristuminen on myös omiaan 
lisäämään kirjoa. Uhka konflikteille kasvaa.

Lähde: 
Järvensivu Anu – Alasoini Tuomo (2012): Mitä työelämän muutoksen 
tulevaisuussuuntautunut tutkimus voisi olla? Artikkeli aikakauskirjassa: 
Työpoliittinen aikakauskirja 3/2012. s. 31-43 
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KUVA: suju. www.pixabay.com. CC0 Creative Commons: Vapaaseen kaupalliseen käyttöön. Nimeämistä ei edellytetä 

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

http://www.pixabay.com/


14/2/2018 100© Hannu Linturi ja Antti Kauppi, Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus ©

SIGNAALI 12: Työpaikkakonfliktit
Työyhteisökonfliktit lisääntyvät merkittävästi vuoteen 2035 mennessä.
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Liiketoiminta ja hallinto

SKENAARIOT
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SKENAARIOT
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Koko OEF:n skenaariot 
ennen eDELFOI II -kierrosta
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OEF eDELFOI-skenaarioluonnokset

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

TURBOAHDETTU
SUOMI

KAUPUNKI-
EGOLOGINEN SUOMI 

SITKUMUTKU-
SUOMI

EKONOLOGINEN
SUOMI

MUUTOSBAU

R
EA

K
TI

IV
IN

EN
 (

-)
P

R
O

A
K

TI
IV

IN
EN

 (
+)

© Metodix Oy

HITAASTI MUTTA 
VARMASTI SUOMI



31/10/2017 105© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus ©

OEF eDELFOI-skenaarioluonnokset PESTE-taulukossa

PESTE(A) VITKUTELLEN TEHOILLEN EKOILLEN EGOILLEN

POLITIIKKA Kansallisvaltio-
Suomi

Integraatio-Suomi Liittovaltio-Suomi 
(YK)

Alueiden Suomi

EKONOMIA 
(TALOUS)

Säädelty 
markkinatalous

Uusliberalistinen 
markkinatalous

Kierto- ja 
jakamistalous

Alusta- ja 
jakamistalous

SOSIAALI Sosiaalisen 
koheesio

Perustulo 
(insentiivi)

Kansalaistulo “Kultainen 
leikkaus” (rotaatio)

TEKNOLOGIA Automaatio ja 
robotisaatio

Automaatio ja 
robotisaatio

Vihreä ja sosiaali-
teknologia

Ihminen + kone

EKOLOGIA 
(YMPÄRISTÖ)

Se tehdään mitä 
sovitaan

Kriiseistä 
hyötyminen

Katastrofien 
ennakointipolku

Ongelmat on tehty 
ratkaistaviksi

ARVOT (OHJAAVAT 
IDEAT)

Konservatismi 
(jatkuvuus ensin)

Liberalismi (kilpailu 
ensin)

Ekologismi 
(ympäristö ensin)

Edistysusko 
(paras ensin)

© Metodix Oy
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Kansallisvaltio- Suomi

Säädelty markkinatalous

Sosiaalisen koheesio

Automaatio ja robotisaatio

Ekologiassa se tehdään mitä sovitaan

Arvo: Konservatismi (jatkuvuus ensin)

Integraatio-Suomi

Uusliberalistinen markkinatalous

Perustulo (insentiivi)

Automaatio ja robotisaatio

Ekokriiseistä hyötyminen

Arvo: Liberalismi (kilpailu ensin)

HITAASTI MUTTA VARMASTI SUOMI

TURBOAHDETTU SUOMI KAUPUNKIEGOLOGINEN SUOMI

EKONOLOGINEN SUOMI

OEF eDELFOI skenaarioluonnosten PESTE-luonnehdinnat

Liittovaltio-Suomi (YK)

Kierto- ja jakamistalous

Kansalaistulo

Tekno: Vihreä ja sosiaali- teknologia

Ekokatastrofien ennakointipolku

Arvo: Ekologismi (ympäristö ensin)

Alueiden Suomi

Alusta- ja jakamistalous

Sosiaalinen “Kultainen leikkaus” (rotaatio)

Tekno: Ihminen + kone

Ekologiset ongelmat on tehty ratkaistaviksi

Arvo: Edistysusko (paras ensin)
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ER2 Liiketoiminta ja hallinto:
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kaksi skenaarioluonnosta 

eDELFOI II –kierroksen jälkeen
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OEF eDELFOI II –skenaarioluonnos
LIIKETOIMINNAN JA HALLINNON TURBOAHDETTU SUOMI 

Turboahdettu Suomi on maailmalla pärjäävä kilpailuyhteiskunta, joka on sisältä puolipehmeä. Turbomoottorin ei anneta ylikuumeta saati leikata kiinni. Menestymiseen riittää se, 
että systemaattisesti parannetaan toimintaa joka sektorilla. Ollaan kerta kerralta vähän parempia, karsitaan turhia kuluja, oikaistaan prosessia, otetaan koneita käyttöön ja 
puretaan huonoja käytäntöjä. Suomen menestyksen kannalta välttämätön ehto on Euroopan unionin integraation syventäminen.” (OEF 1 raportti)

Turboahdetussa Suomessa vuonna 2035 tavaroiden määrä on moninkertaistunut nykyisestä. Uusien tavaroiden myynti kasvaa edelleen ja käyttöikä lyhenee. Laitteiden internet, 
älykkäät ympäristöt ym. lisäävät osaltaan uusien tavaroiden määrää. Amazon ja Alibaba hallitsevat yli 40 % Euroopan verkkokaupasta. Markkinoille tulee jatkuvasti uusia 
tuotteita, jotka ovat ensimmäisinä ostettavissa kansainvälisten verkkokauppojen kautta. Brändin arvo suhteessa tuotteen valmistamiseen on noussut ja markkinoinnissa 
brändimielikuvien rakentaminen saa mitä yllätyksellisimpiä muotoja.

Vähittäis- ja tukkukauppakin kasvavat edelleen ja teknologia parantaa niiden tuottavuutta. Vuonna 2035 kaupan kassoista on päästy eroon  ja kävellään vain skannerin läpi 
tavaroiden kanssa ja kuitataan älypuhelimella ostokset maksuun. Kukaan ei kuitenkaan enää osta musiikkia tai videoita kaupasta, kun verkkokaupat ja suoratoistopalvelut ovat 
vallanneet markkinat. Valmistajat lähettävät tuotteensa suoraan asiakkaalle drop-shipment -palveluna. Tämä on mahdollistanut ns. power to designer -ajatuksen kehittymisen. 
Autokauppakin on vaikeuksissa, kun  Mobility as a service (julkista liikennettä ja vuokra-autoilua yhdistävä palvelu) on saavuttanut maakunnat, Kauppakeskukset kuitenkin 
suurenevat ja tarjoavat enenvässä määrin muitakin aktiviteetteja kuin ostomahdollisuuksia. Sieltä haetaan huvia, kokemuksia ja elämyksiä tylsän ostamisen sijaan.

Liike-elämän palveluissa on teknologian avulla otettu huima tuottavuusloikka. Laki- ja laskentatoimen palvelut on  vuonna 2035 pitkälle automatisoitu. Automaatio on 
mahdollistanut erityisesti kirjanpidossa ja palkanlaskennassa henkilöstön nopean irtisanomisen tuottamattomammasta päästä, kun tuottavien henkilöiden asiakasvastuiden 
määrää on lisätty. Samalla yritysten koko on kasvanut. Lakipalveluissa uudet sääntelykentät (esim. data ja digitalous yleisesti) ja kasvu tietyillä perinteisillä aloilla (complience, 
yrityskaupat ja riidanratkaisu) ovat luoneet kasvua. Työllistämispalvelut on yksityistetty ja myös pitkälle automatisoitu, vaikka yhteiskunta vielä vuonna 2035 tukeekin 
toimintaa.

Keikkatyöläisten määrä on lisääntynyt sen jälkeen, kun perustulojärjestelmä otettiin käyttöön. Työ on pätkittynyt ja työntekijä on eräänlainen mikroyrittäjä tai freelancer, joka 
myy palvelujaan yritysasiakkaille. Osa korkeasti koulutetuista osaajista palvelee useita työnantaja-asiakkaita, kun heidän osaamisellaan on kysyntää. He saavat itse sopia 
työpaikkakohtaisesti hyvät etunsa, toisin kuin se suuri massa, jolla ei ole kilpailukykyä työmarkkinoilla. Tulos tai tavoitepohjainen mittaus on yleistynyt työpaikoilla myös 
yrittäjyyden kasvun myötä, sillä yrittäjät myyvät valmiin tuotteen, ei aikaa. Hyvin koulutetut ihmiset eivät tappele työpaikoilla, joskin saattavat sitä tehdä työpaikoista. AY-liikkeen
merkitys yhteiskunnassa on koko ajan vähentynyt, koska päätöksenteko ja sopiminen ovat hajautuneet. Loimaan kassa on ajettu alas jäsenkadon vuoksi vuonna 2035.

Suomen asutus ja paikalliset palvelut ovat keskittyneet. Suomen keinotekoinen asuttuna pitäminen lakkaa varojen puutteessa ja kaupunkien infraan tullaan sijoittamaan lisää 
resursseja myös valtion toimesta. Suomessa Helsinki tarjoaa vuonna 2035 parhaat työpaikat, parhaat koulut ja parhaan mahdollisuuden perheen molemmille 
huippuammattilaisille asua.



OEF eDELFOI II –skenaarioluonnos
LIIKETOIMINNAN JA HALLINNON KAUPUNKIEGOLOGINEN SUOMI 

Kaupunkiegologinen Suomi on väkevä muutosskenaario, jossa poliittinen ohjaus ja päätöksenteko on pudotettu alueille ja kaupungeille, kun valtiojohtoinen kehitys on 
ajautunut umpikujaan. Autonomisilla alueyhteisöillä on lupa, halu ja resurssit pyrkiä omaan parhaaseensa, mitä se ikinä kullekin onkaan. Se energisoi ja motivoi ihmisiä vähintään 
yhtä paljon kuin omien intressien edistäminen 2000-luvun alkupuolella. Erot alueiden välillä kasvavat, kun yhdet rakentavat syvenevää ihmisen ja koneen integrointia, ja toiset 
keskittyvät hyvän yhteisöelämän kehittämiseen. Kun pieniin ongelmiin löydetään ratkaisu, isot selviävät itsestään. (OEF 1 raportti)

Kaupunkiegologisessa Suomessa vuonna 2035 liiketoiminta on koneellistettu. Sekä kauppa että hyödykkeet ovat muuttuneet suurelta osin virtuaalisiksi. Blockchainin kautta 
sekä tuottavuus että joustavuus ovat lisaän̈tyneet. Blockchain on mahdollistanut vuonna 2035 smart contract -tyyppiset sopimukset (if that then this), jolloin mm. taloudelliset 
transaktiot on automatisoitu. Asiakkaan data on avattu viranomaisten määräyksestä kolmannelle osapuolelle (PSD2), ja tähän rajapintaan on syntynyt nopeasti uusia palveluita. 
Palvelut liikkuvat verkossa ja tavaran määrä on vähentynyt. 

Teknologian kehitys on tehostanut toimitusketjuja suoraan tuottajilta kuluttajille. Samalla kustannuksia on saatu merkittävästi alennettua. Hajautettu paikallinen jakelumalli, 
jossa manageeraus tapahtuu globaalisti, on kehitetty sellaiseksi, että kuluttajat saavat siitä selviä etuja. 3D-tulostus tuo monenlaisia tuotteita globaalista lokaaliin. 
Vähittäiskauppa on keskittynyt verkkoon ja tavaroiden kotiinkuljetus on vuonna 2035 arkipäivää. Perinteiset kivijalkamyymälät ovat lähes hävinneet. Vastaavasti Suomen 
vientiin ovat tulleet aineettomat tuotteet ja suomalaisen designin voi lähettää maailmalle bitteinä ja tulostaa. Liiketoiminnan koneellistaminen on johtanut siihen, että kaikkien 
väliportaiden määrä on pudonnut murto-osaan siitä, mikä se oli vuonna 2018. Liike-elämän palvelujen automatisoinnista on seurannut, että suuruuden ekonomia hallitsee 
markkinoita. Vuonna 2035 “pankkiohjelmisto” tekee pienen firman kirjanpitoa samalla kun yrittäjä maksaa laskun. Pienemmät toimijat ovat kehittäneet täysin uudenlaisia 
palvelukonsepteja, joiden avulla tarjoavat yksilöllisiä palveluja.

Työn tarjonnan ja kysynnän kohtaaminen tapahtuu digitaalisilla alustoilla. Liiketoiminta on muuttunut niin paljon, että  haasteena on vuoden 2035 tilastointi siten, että se 
kuvastaa oikeaa toimintaa, mutta kuitenkin niin, että sitä voidaan verrata menneeseen. Ennen epätyypillisistä työsuhteista on tullut tyypillisiä ja keikkatyö on tehnyt kaikista 
yrittäjiä, jolloin tehokkuus ja osaamiserot ovat tulleet läpinäkyvimmiksi. Vuonna 2035 tehdään useita asioita, ansaitaan tuloja eri lähteistä ja jos joku uusi idea kiinnostaa, niin 
rohkeasti kokeillaan. Jakamistalous arkipäiväistyy, samoin itsensätyöllistäjien määrä kasvaa. Vuokratyövoiman käyttö kasvaa entisestään ja verkostomainen toiminta varsinkin 
asiantuntija-aloilla lisääntyy. Pirstaloituvat työt ovat tuoneet yrittäjille ja keikkatyöntekijöille tarpeen kuulua ay-liikkeisiin, mutta se on vaatinut radikaalin muutoksen perinteisiin 
ay-toimintamalleihin. Kolmas sektori on ammattimaistunut ja tuottaa enemmän aiemmin  viranomaistyönä tehtyjä palveluita. Uuden talouden toimijoiden yleisimpänä 
toimintamuotona ovat osuuskunnat, koska se on liiketaloudelliseen toimintaan tarkoitettu yhtiömuoto, jossa on myös yhdistyksellisen toiminnan piirteitä. 

Kaupunkiasuminen on osoittautunut yhteiskunnan kannalta tehokkaammaksi ja taloudellisemmaksi vaihtoehdoksi ja kaupungissa myös elämisen laatu koetaan paremmaksi. 
Vuonna 2035 Helsinki-Espoo-Vantaa on on Suomen ainoa kaupunki ja globaali hubi 5 miljoonalla asukkaallaan.
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OEF eDELFOI II ER2 Mind Map (Driverit, Disruptio, Trendit ja Signaalit)
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Tavaramyynnin kasvu jatkuu

Globaaliverkkokauppa-alusta tulee

Aineeton vienti kasvaa kyllä, mutta…

Mutta myös perinteinen teollisuusvienti ja
investointitavarat säilyvät viennin selkärankana.

DR

TR

SG

Todennäköinen väite
Epätodennäköinen väite
tai pieni todennäköisyys

ei ole kovin todennäköistä, eikä myöskään
tärkeä asia.

Maakuntauudistuksen aiheuttama 
aluekehityksen tasaisuus voi tulla, mutta 

mutta ole kovin tärkeä asia.

Deliberatiivinen demokratia voimistuu, 

3D-tulostus muuttaa teollisen valmistuksen,
pienvalmistus kotitalouksissa 
(esim. varaosien ja  korjaukset).

BlockChain ja AI mul-
listavat matemaattisiin 
malleihin perustuvat 
alat (vakuutus, rahoi-
tuksen, tutkimus, 
maksaminen, 

Disruptiot

Tekoäly ottaa hoitaakseen isoja tietomääriä vaativat, 
mutta selkeään logiikkaan ja matemaattisiin malleihin 
perustuvat taloushallinnon, lakipalvelut. 

3D-tulostus kadottaa tukkukaupan, tuote 
tulostuu suoraan kotiin tai lähikauppaan. 
Muutos riippuu myös päätöksistä ja säätelystä.

Alustatalous 
muuttaa vuok-
raus- ja työvoi-
manvälitys-
palvelut

Alustatalous 
muuttaa 
johtamis-
palvelut

Tekoäly mullistaa 
tutkimustoiminnan

Uuden tavaran tuotanto hiipuu ja 
siirrytään aineettomaan ja jakamiseen, 
mutta muu-
tos on paljon hitaampi

Jakamistalous hillitsee uusien tavaroiden 
kauppaa

Ilmastonmuutos
vähentää

KASVU: uusia tuotteita, ihminen on kokeilunhaluinen, taloudelliset mahdolli-suudet paranevat, tuotteiden 
käyttöikä ja kiertoaika lyhenee, laitteiden internet, älykkäät ympäristöt, uudet valmistusteknologiat ja 
ekologisesti kestävämmät tuotantotavat ja tavarat varmistavat kysynnän, kierrätys raakaaineena

Globaalit toimijat hallitsevat verkkokaupan
markkinaosuuksia, mutta niiden toiminta
tulee olemaan rajoitetumpaa ja säänneltyä

Muutama suuri globaali toimija ja kansallisia,
alueellisia ja paikallisia verkkokauppoja

Verkkokauppa organisoituu enemmän
kansallisesti tai alueellisesti 

Aineeton arvo 
viennissä kasvaa

Suomen kieli 
häviää työkielenä

Yhteiskunnan tulisi aktiivisesti tukea uusien 
innovaatioiden ja toimintatapojen 
kehittymistä – nykyisin tukeudutaan 
vanhaan 

Uuden tavaran tuotanto
hiipuu ja siirrytään aineet-
tomaan ja jakamiseen, mutta
muutos on paljon hitaampi

Aineettomien palvelujen
vienti ei voi olla Suomen valinta

Teknologia mahdollistaa suoremman de-
mokratian ja edustajien seurannan – Digi-talisaation
tuomat mahdollisuudet suoraan kansalaisvaikuttamiseen 
ovat mullistavat

Suora kansalaisvaikuttaminen lisääntyy, mutta ei uhkaa 
edustuksellista demokratiaa 

Kansa ei ole kiinnostunut vaikuttamisesta. Kansa ei ole kykenevä katsomaan kokonaisuutta, yhden asian 
ajaminen suoran kansalaisvaikuttamisen ongelma. Kansa ei ole perillä asioista eikä kykenevä 
päättämään, tarvitaan ammattilai-sia. Kovimmin huutavat käyttäisivät suurinta valtaa. 

Kaupunkien ja maaseudun asuk-kaiden ja 
elämäntyylien ero kas-vaa. Myös ikuinen 
väittely siitä, kumpi elämänmuoto on 
parempi, jatkuu.

Aluehallinnon rakenteilla
on hyvin vähäinen merkitys

Maaseudun menestyksellä ei ole merkitystä 
globaalissa taloudessa

Menestys riippuu ihmi-sistä, ei 
aluetyypistä

Digitalisaatio ja etätyö mahdollistavat asumisen 
maaseudulla tulevaisuudessa

Maaseudun menestys 
palvelee suomalaista 
koheesiota

Välikädet poistuvat, 
kustannukset laskevat

Blockchain
suorakauppa

Brändimyyjät myyvät, 
valmistajat toimittavat
tuotteen loppukäyttäjälle

Suorakauppa 
lisääntyy mutta 
myös perinteinen 
kauppa säilyy

Välikädet säilyvät (ainakin 
osittain). Välittäjien 
takaama luottamus 
ja turva ei katoa

Pätkätyöläisyyden
epävarmuus

KeikkatyöUusi keikka-
sukupolvi

Investoinnit henkilös-
tön koulutukseen ja 
teknologiaan

Perustulo

Keikkatyön 
kannustavuus

Työn uudelleen-
organisointi

Ruokakori säilyy
epäterveellisenä

Ruoka muuttuu

Ilmastonmuutos
muuttaa ruokakoria

Ruoka muuttuu
terveellisemmäksi
ja ekologisemmaksi

Toteutuu

Virtuaalikauppa

Nettikauppa on jo nyt

Virtuaalikauppa
ekologista

Fyysinen 
kaupankäynti
ei virtualisoidu

EI tule virtuaalikauppa, 
shoppaamisessa
oheisviihdykkeitä

Asiakastyönantajat ja itseoh-jautuvat
työntekijät lisääntyvät

Asiakas-
työnantaja

Verkostomainen 
toiminta lisääntyy

Työnantajan ja työnteki-jän roolit 
sekoittuvat, mutta hitaammin 

Työntekijäyrittäjien määrä kasvaa

Ohjaavia työnantajia tarvitaan

Työnantaja-asiakkaasta
ei tule valtavirtaa

Hyperkytkeytynyt
elämäntapa

Hypertekno-
logia helpot-
taa elämää

Hyperkytkeytynei-
syys tulee valitetta-
vasti, mutta irtikin
pitää päästä

Hyperkytkeytyneisyys
ei toteudu näin pitkälle

Teknologia on 
epäluotettavaa

Polarisaatio huipputekno-
logian käyttäjien ja köyhän väestön 
välillä kasvaa

Yksilötyö-
ehtosopimus

Yksilötyöeh-
tosopimus
tietotyössä

Yksilötyehto-
sopimus käy 
työnantajalle

Yhteinen sopiminen
takaa yhteiskuntarauhan

Paikallinen 
sopiminen
lisääntyy

Ei perusduunarille
yksilötyöehtosopimus-
ta, raami pitää olla

Työntekijät 
polarisoituvat

Raamit 
lainsää-
dännöstä, 
ei työehto-
sopimuksista

Ihmisten
tunnekoh-
taamisesta
myynnin
tulevaisuus

Ihmisten
tunnekoh-
taaminen

Teknologiaa ja
dataa käytössä

Liian pitkä
matka

Turhuuksien
hömpötystä

Ei tunteellisia 
kohtaamisia, 
kiitos!

Työajaton työ yleistyy, 
mutta ei kaikissa töissä

Palvelujen tarjonnassa
tarvitaan ajoitusta

Sopii, jos maksu mitatun
suorituksen mukaisesti

Tulospalkkauksen ja
mittarien kehittäminen

Valitettavasti työajaton työ estyy

Työaikaa pitää mitata!

Työajaton työ

Tekoäly hoitaa

Tietyöautomaatio 
myös SOTE-alalle

Sopimusjuridiikka 
vain robottiavusteista

Ei tule näin nopeasti
Robottijuristi on SciFiä

Ei tarvita 
juristirobot-
tikirjanpitäjääJuristirobottikirjanpitäjä

Säilyy nykyiselläänPirstaloituvet
työmarkkinat

Heikom-
pien
suojaksi

Työn organisointi 
muuttuu

Globaalia yhteistyö

Syntyy kilpailijoita
Merkitys hajautuvassa
yhteiskunnassa vähenee

Muuttuuko
AY-liike?

Työpaikka-
konfliktit

?

Suvait-
sevai-
suus
lisään-
tyy

Koulutetut 
ihmiset eivät 
tappele

Keikkatyössä
ei konflikteja

Konfliktit 
luonnollisia

Suomessa vahva 
työyhteisöllisyys

Ihmiset
ovat
järkeviä

Ongelmista
selvitään aina

Toimitusketjut
lyhenevät tuotta-
jalta ja teollisuu-
desta asiakkaalle

Drop Shipment –
palvelut yleistyvät

Maahantuonti-
palvelut kehittyvät

Privat Label
–tuotteet kan-
nattelevat
tukkukauppaa

Tukkukauppa vält-
tämätön välipor-
ras tehokkuuten-
sa vuoksi

Tukkukauppa
supistuu

Vähittäiskauppa kasvaa hiljalleen
(väkiluku, inflaatio, kalliimmat 
tuotteet, isommat ostot, ostetaan
kansainvälisistä verkkokaupoista)

Toivottavasti kulutus
ja ostaminen vähenee

Vähittäiskauppa 
kasvaa (pitkä kas-
vutrendi, verkko-
kauppa, rooli kan-
sainvälisissä
verkkokaupan
arvoketjuissa,
Venäjä, paikal-
lisuus korostuu, 
kuluutajien ar-
vaamattomuus, 
big data)

Kauppa kasvaa suoraan tuotta-
jalta asiakkaalle internetissä

Vähittäiskauppa internetiin, kivijalkakauppa häviää

Vähittäiskaupan paikalli-
suus korostuu, kulutta-
jien arvaamattomuus

Vähittäis-
kaupan 
big datan
hyödyntä-
minen

Vähittäiskaupan
nollakasvu

Uudet jakelutavat aiheuttavat tuotta-
vuuden kasvuloikan 5 vuoden kuluessa

Vähittäiskaupan
tuottavuus nousee

Kassa ja mak-
suteknologia
nostaa vähit-
täiskaupan 
tuottavuutta

Palveluelementtien mukaan-
tulo nostaa tuottavuutta

Laki- ja taloushallinnon palvelut 
automatisoituvat, keskittyvät 
ja liikevaihto kasvaa

Kansainvälistyminen, sääntelyn
lisääntyminen ja harmaan talou-
den valvonta kasvattavat laki- ja
taloushallinnon palvelujen liikevaihtoa

Laskentatoi-
meen vaikuttaa
robotiikka, las-
kee kustannuksia 
-> vain maltillista
kasvua

Sääntelyn lisään-
tyminen ja har-
maan talouden 
valvonta lisäävät 
laki- ja talous-
hallinnonpalvelu-
jen kysyntää.

Laki- ja taloushallinnon
palvelujen liikevaihto ei kasva

Digitalisaatio ja automaatio
nostaa tuottavuutta talous-
hallintopalveluissa Liikejuridiikan 

alalla tuottavuus
nousee, kun alan 
ulkopuolelta tulee 
uusia toimijoita

Tekoäly ei voi korvata ihmislakiasiantuntijoita 

Laki- ja taloushallinnon
tuottavuus nousee

Markkinointi kasvaa
kilpailu kovenee

Brändien 
arvot 
nousevat

Asiakkaan ymmärtä-
misen tarve kasvaa. 

Asiakkaiden osallistaminen
ja digitaaliset ratkaisut 
madaltavat kustannuksia. 

Globaalit verkko-, alusta ja sometoimijat vievät 
markkinointikakusta yhä suuremman osan

Markkinointivies-
tinnän ylitarjonta

Some valtaa alaa
markkinoinnissa

Markkinoinnin volyymi 
pysyy samana

Markkinoinnin 
volyymi pysyy 
samana. Rahan 
määrä ei muutu. 

Asiakkaat valitsevat entistä 
yksilöllisemmin kanavansa

Vuokraus-
ja leasing

kasvaa

Omistamisesta tulee 
yhä vähemmän tärkeää

Ostaminen ja 
omistaminen
tärkeää

Työllistämisyritys-
toiminta kasvaa

Siirtymää julki-
sista palveluista 
yksityisiin tehok-
kuuden vuoksi

Vuokratyön-
tekijöiden
osuus 2 %

Työllistämispalveluihin 
syntyy uusia alustoja, 
digitaalisia ratkaisuja ja 
teknologisia palveluja

Muodostuu uusia työl-
listämisen palvelukon-
septeja ja palvelun 
tarjoajien määrä 
skaalautuu

Työllistämistoiminta 
kasvaa aluksi mutta 
alkaa sitten hiipua

Terveellisempi ja 
laadukkaampi ruoka

Yli 100-vuotiaiden
määrän kasvu hidastuu

Epäterveel-
liset
elintavat

Suuri ikääntyneiden 
määrä on kustannus Kehittyvä lääketiede 

ja terveyspalvelut

Suuret ikäluokat 
kiihdyttää 2030- ja 
2040-luvuille saakka

Terveellisemmät
elintavat

Kierrätys- ja jakamistalous 
RY:iden määrä kasvaa

Aatteellisten 
kuluttaja-RY:iden
määrä kasvaa

Uuden talouden
toimijoiden toi-
mintamuotona
osuuskunnat

Perinteisten 
yhdistysten 
määrä vähenee

Yhdistysten määrä voi vähentyä, 
mutta jäsenmäärä kasvaa

Vapaa-ajan lisääntyminen lisää 
tarvetta tehdä yhdessä 

Yhdistysten määrä 
pysynee samana

Kaivataan
face-to-face
-kanssakäymistä

Epämuodolliset verkos-
tot ja ilmiökeskeisesti 
organisoituvat liikkeet 
tulevat pitkäjänteisen
järjestötyön tilalle

Kolmas sektori tarvitsee yhdistyksiä

Vapaa-aika lisääntyy: 
Urheilu- ja harrastus-
seurat lisääntyvät

Verkkokauppa 
arkipäiväistyy 

hiljalleen

Verkkokauppa kasvaa, 
mutta kauppaa käydään 
tulevaisuudessakin perinteisillä tavoilla.

Mummotkin osaavat jo 2035 
verkkokauppaa käyttää!

Pystyvätkö kaupat integroi-
maan sekä kivijalan ja 
marketin että verkko-
kaupan? Vai ovatko ta-
valliset kaupat ja verkko-
kaupat eri yrityksiä.

Suomi jäljessä verkkokaupan 
käytössä, kasvuvaraa on.

Eläkeikä nousee
vain hiljalleen

Eläkeikää lainsäädännössä
nostetaan seuraten muita maita

Valkokau-
lusihmiset
haluavat 
jatkaa 
työssä

Sini-
kaulus-

ihmiset
eläkkeelle 

Eläkeikäisillä ei 
työmarkkinoiden
osaamista. 

Yli 68 vuotiaiden työllistä-
minen on työnantajille 
edullista

Työn tarjonta
voi rajoittaa

Eläkeikä nousee yleisen 
eliniän kasvun myötä

Ihmiset jäävät töistä
pois ennen virallista eläkeikää



Fyysinen 
kaupankäynti
ei virtualisoidu
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Kansallisvaltio- Suomi

Säädelty markkinatalous

Sosiaalisen koheesio

Automaatio ja robotisaatio

Ekologiassa se tehdään mitä sovitaan

Arvo: Konservatismi (jatkuvuus ensin)

Integraatio-Suomi

Uusliberalistinen markkinatalous

Perustulo (insentiivi)

Automaatio ja robotisaatio

Ekokriiseistä hyötyminen

Arvo: Liberalismi (kilpailu ensin)

Todennäköinen väite
Epätodennäköinen väite
tai pieni todennäköisyys

ei ole kovin todennäköistä, eikä 
myöskään tärkeä asia.

Maakuntauudistuksen aiheuttama 
aluekehityksen tasaisuus voi tulla, mutta 

Aineeton vienti kasvaa kyllä, mutta…

Mutta myös perinteinen teollisuusvienti ja
investointitavarat säilyvät viennin selkärankana.

Globaali
verkkokauppa
-alusta tulee

mutta ole kovin tärkeä asia.

Deliberatiivinen demokratia voimistuu, 

Uuden tavaran tuotanto hiipuu ja siirrytään aineetto-
maan ja jakamiseen, mutta muutos on paljon hitaampi

Jakamistalous hillitsee 
uusien tavaroiden 
kauppaa

Ilmastonmuutos
vähentää ostamista

3D-tulostus muuttaa teollisen valmis-
tuksen, pienvalmistus kotitalouksissa
(esim. varaosien ja  korjaukset).

BlockChain ja AI mullistavat matemaattisiin 
malleihin perustuvat alat (vakuutus, 
rahoituksen, tutkimus, maksaminen, 

Tekoäly ottaa hoitaakseen isoja tieto-
määriä vaativat, mutta selkeään 
logiikkaan ja matemaattisiin malleihin 
perustuvat taloushallinnon, lakipalvelut. 

3D-tulostus kadottaa tukkukaupan, 
tuote tulostuu suoraan kotiin tai 
lähikauppaan. Muutos riippuu myös 
päätöksistä ja säätelystä.

Alustatalous 
muuttaa vuok-
raus- ja työvoima-
välityspalvelut

Alustatalous muuttaa 
johtamispalvelut

Globaalit toimijat hallitse-
vat verkkokaupan mark-
kinaosuuksia, mutta nii-
den toiminta tulee ole-
maan rajoitetumpaa ja 
säänneltyä Muutama suuri globaali 

toimija ja kansallisia, 
alueellisia ja paikallisia 
verkkokauppoja

Aineeton arvo 
viennissä kasvaa

Suomen kieli 
häviää työkielenä

Yhteiskunnan tulisi aktiivisesti tukea uusien 
innovaatioiden ja toimintatapojen kehitty-
mistä – nykyisin tukeudutaan vanhaan

Verkkokauppa organisoituu enem-
män kansallisesti tai alueellisesti 

KASVU: uusia tuotteita, ihminen on kokeilun-haluinen, 
taloudelliset mahdollisuudet para- nevat, tuotteiden käyttöikä ja 
kiertoaika lyhenee, laitteiden internet, älykkäät ympä-ristöt, 
uudet valmistusteknologiat ja ekolo-gisesti kestävämmät 
tuotantotavat ja tavarat varmistavat kysynnän, kierrätys 
raakaaineena

Uuden tavaran tuotanto
hiipuu ja siirrytään aineet-
tomaan ja jakamiseen, mutta
muutos on paljon hitaampi

Aineettomien palvelujen
vienti ei voi olla Suomen valinta

Teknologia mahdollistaa suoremman demo-
kratian ja edustajien seurannan – Digitali-
saation tuomat mahdollisuudet suoraan 
kansalaisvaikuttamiseen ovat mullistavat

Suora kansalaisvaikuttaminen lisääntyy, mutta 
ei uhkaa edustuksellista demokratiaa

Kansa ei ole kiinnostunut vaikuttamisesta. 
Kansa ei ole kykenevä katsomaan koko-
naisuutta, yhden asian ajaminen suoran 
kansalaisvaikuttamisen ongelma. Kansa ei 
ole perillä asioista eikä kykenevä päättä-
mään, tarvitaan ammattilaisia. Kovimmin 
huutavat käyttäisivät suurinta valtaa.  

Kaupunkien ja maaseudun asukkaiden ja elämäntyylien 
ero kasvaa. Myös ikuinen väittely siitä, kumpi 
elämänmuoto on parempi, jatkuu.

Aluehallinnon rakenteilla on hyvin 
vähäinen merkitys

Maaseudun menestyksellä ei 
ole merkitystä globaalissa 
taloudessa

Menestys riippuu ihmi-
sistä, ei aluetyypistä

Digitalisaatio ja etätyö mahdollistavat asumisen 
maaseudulla tulevaisuudessa

Maaseudun menestys palve-
lee suomalaista koheesiota

KAUPAN TEHOKKUUS

PERINTEINEN

VIENTI

PALVELUVIENTI

GLOBAALI

VERKKOKAUPPA

KASVU

KAUPUNGISSA

EDUSTUKSELLINEN DEMOKRATIA

ALUEELLINEN

VERKKOKAUPPA

MAAKUNTAUUDISTUS

UUSI DIGITAALI-

DEMOKRATIA

ETÄTYÖ

ETÄTYÖ

JAKAMISTALOUS

ALUEELLINEN

VERKKOKAUPPA

HITAASTI MUTTA VARMASTI SUOMI

TURBOAHDETTU SUOMI KAUPUNKIEGOLOGINEN SUOMI

EKONOLOGINEN SUOMI

Liittovaltio-Suomi (YK)

Kierto- ja jakamistalous

Kansalaistulo

Tekno: Vihreä ja sosiaali- teknologia

Ekokatastrofien ennakointipolku

Arvo: Ekologismi (ympäristö ensin)

Alueiden Suomi

Alusta- ja jakamistalous

Sosiaalinen “Kultainen leikkaus” (rotaatio)

Tekno: Ihminen + kone

Ekologiset ongelmat on tehty ratkaistaviksi

Arvo: Edistysusko (paras ensin)

Välikädet poistuvat, 
kustannukset laskevat

Blockchain
suorakauppa

BLOCKCHAIN

Keikkatyö

Brändimyyjät
myyvät (ei 
suorakauppaa)

Välikädet 
säilyvät. 
Välittäjien 
takaama 
luottamus
ja turva 
ei katoa

Uusi keikka-
sukupolvi

Investoinnit 
henkilöstön
koulutukseen ja 
teknologiaan

Perustulo
Perustulo
(keikkatyö

Perustulo (keikkatyö

Keikkatyön 
kannustavuus

Työn uudelleen-
organisointi

TYÖN

UUDELLEEN-

ORGANISOINTI

Ruoka muuttuu
Ilmastonmuutos
muuttaa ruokakoriaRuoka muuttuu

terveellisemmäksi
ja ekologisemmaksi

Pätkätyöläisyyden
epävarmuus

”EURON
HAMPPIS”
Ruokakori 
säilyy
epäter-
veellisenä

UUSI RUOKA

Virtuaalikauppa

Nettikauppa
on jo nyt

Virtuaalikauppa
ekologista

EI tule virtuaalikauppa, 
shoppaamisessa oheis-
viihdykkeitä (kauppa-
keskukset)

Asiakastyönantajat ja itseohjautu-
vat työntekijät lisääntyvät

Asiakas-
työnantajaVerkostomainen 

toiminta lisääntyy

Työnantaja-asiakkaasta
ei tule valtavirtaa

Tekoäly mullistaa 
tutkimustoiminnan

Ohjaavia työnantajia
tarvitaan

Hyperkytkeytynyt
elämäntapa

Hyperkytkeytynei-
syys tulee valitettavasti, 
mutta irtikin pitää päästä

Hyperkytkeytyneisyys
ei toteudu näin pitkälle

Teknologia on 
epäluotettavaa

Polarisaatio huipputekno-
logian käyttäjien ja köyhän
väestön välillä kasvaa

Hypertekno-
logia helpot-
taa elämää

Yksilötyö-
ehtosopimus

Yksilötyöeh-
tosopimus
tietotyössä

Yksilötyehto-
sopimus käy 
työnantajalle

Yhteinen sopiminen
takaa yhteiskuntarauhan

Paikallinen 
sopiminen
lisääntyy

Ei perusduunarille yksilötyö-
ehtosopimusta, raami pitää olla

Työntekijät 
polarisoituvat

Raamit lainsää-
dännöstä, ei työ-
ehtosopimuksista

Ihmisten
tunnekoh-
taamisesta
myynnin
tulevaisuus

Ihmisten
tunne-koh-
taaminen

Teknologiaa ja
dataa käytössä

Liian pitkä matka tunnekohtaamisiin.
Perustarpeetkin tyytyttämättä

Tunnekohtaamiset turhuuksien hömpötystä

Ei tunteellisia kohtaamisia, kiitos!

Työaikaa pakko mitata: 
Palvelujen tarjonnassa
tarvitaan ajoitusta

Valitettavasti työajaton
työ estyy Työaikaa pitää mitata!

Työajaton työ yleistyy, 
mutta ei kaikissa töissä

Sopii, jos 
maksu 
mitatun
suorituk
senmu-
kaisesti

Tulospalkkauksen ja
mittarien kehittäminen

Työajaton työ

Tekoäly hoitaa 
rutiinidokumenta
ation, kirjanpidon 
ja sopimukset

Tietyöauto-
maatio myös 
SOTE-alalle

Sopimusjuridiikka vain 
robottiavusteista

Tietotyöautomatiikka ei tule näin 
nopeasti, Robottijuristi on SciFiä

Ei tarvita 
juristirobot-
tikirjanpitäjää

Juristirobotti-
kirjanpitäjä

AY-liike muuttuu, koska työn 
organisointi muuttuu

AY-liikkeen pitäisi siirtyä 
auttamaan heikompia

AY-liikkeen pitäisi tehdä 
globaalia yhteistyötä

AY-liikkeen rinnalle 
syntyy kilpailijoita

AY-liikkeen merkitys 
yhteiskunnassa vähenee

AY-liike säilyy 
nykyisellään

Pirstaloituvet työmarkkinat 
lisäävät AY-liikkeen tarvetta

AY-liikettä
tarvitaan 
heikompien 
suojaksi

AY-liikkeen on 
muututtava,
jotta rooli säilyy

Muuttuuko
AY-liike?

Työpaikkakonfliktit
eivät lisäännyt 

Suvaitsevaisuus
lisääntyy työpaikoilla, 
ei konflikteja

Koulutetut 
ihmiset eivät 
tappele

Keikkatyössä
ei konflikteja

Konfliktit 
luonnollisia

Suomessa vahva 
työyhteisöllisyys

Ihmiset ovat
järkeviä eivätkä 
kiistele työpaikalla

Ongelmista
selvitään aina

Tarvitaan vastuullisen 
yhteiskunnallisen yrityksen 
lainsäädäntö

Toimitusketjut lyhene-
vät tuottajalta ja teol-
lisuudesta asiakkaalle 

Drop Shipment –
palvelut yleistyvät

Maahantuonti-
palvelut kehittyvät

Privat Label
–tuotteet kan-
nattelevat
tukkukauppaa

Tukkukauppa välttämätön 
väliporras tehokkuutensa 
vuoksi

Tukkukauppa
supistuu

Vähittäiskauppa kasvaa hiljalleen
(väkiluku, inflaatio, kalliimmat 
tuotteet, isommat ostot, ostetaan
kansainvälisistä verkkokaupoista)

Vähittäiskauppa kasvaa (pitkä kasvu-trendi, verkkokauppa, 
rooli kansainvälisissä verkkokaupan arvoketjuissa, Venäjä, 
paikallisuus korostuu, kuluttajien arvaamattomuus, big data)

Vähittäiskauppa internetiin, suoraan tuottajalta
asiakkaalle internetissä, kivijalkakauppa häviää

Vähittäiskaupan paikallisuus
korostuu, kuluutajien
arvaamattomuus

Vähittäis-
kaupan 
big datan
hyödyntä-
minen

Palveluelementtien 
(mm. kaupassakäyntipalvelu)
mukaantulo nostaa 
vähittäiskaupan tuottavuutta

Uudet jakelutavat aiheuttavat tuotta-
vuuden kasvuloikan 5 vuoden kuluessa

Vähittäiskaupan
tuottavuus nousee

Kassa ja maksutekno-
logia nostaa vähittäis-
kaupan tuottavuutta

Laki- ja taloushallinnon 
palvelut automatisoitu-
vat, keskittyvät ja liike-
vaihto kasvaa

Kansainvälistyminen, sääntelyn lisääntymi-
nen ja harmaan talouden valvonta kasvat-
tavat laki- ja taloushallinnon palvelujen 
liikevaihtoa

Laskentatoimeen vaikuttaa robotiikka, laskee 
kustannuksia -> vain maltillista kasvua

Sääntelyn lisään-
tyminen ja har-
maan talouden 
valvonta lisäävät 
laki- ja talous-
hallinnonpalvelu-
jen kysyntää.

Laki- ja taloushallinnon
palvelujen liikevaihto kasvaa

Digitalisaatio ja 
automaatio nos-
taa tuottavuutta 
taloushallinto-
palveluissa

Liikejuridiikan 
alalla tuottavuus
nousee, kun alan 
ulkopuolelta tulee 
uusia toimijoita

Tekoäly ei voi korvata 
ihmislakiasiantuntijoita 

Laki- ja taloushallinnon
tuottavuus nousee

Markkinointi kasvaa
kilpailu koveneeBrändien 

arvot 
nousevat

Asiakkaan ymmärtä-
misen tarve kasvaa. 

Asiakkaiden osallistaminen ja 
digitaaliset ratkaisut madalta-
vat markkinoinnin kustannuksia.  

Globaalit verkko-, alusta ja some-
toimijat vievät markkinointikakusta 
yhä suuremman osan

Markkinointivies-
tinnän ylitarjonta

Some valtaa alaa
markkinoinnissaMarkkinoinnin volyymi 

pysyy samana

Asiakkaat valitsevat entistä 
yksilöllisemmin kanavansa

BÄNDIT

VÄILTTÄJÄT

KATOAVAT
TEKOÄLY

REGULAATIO

VÄLITTÄJIÄ 

TARVITAAN

SOME

Vuokraus-
ja leasing

kasvaa

Omistamisesta tulee 
yhä vähemmän tärkeää

Ostaminen ja 
omistaminen
tärkeää

Työllistämisyritys-
toiminta kasvaa

Siirtymää julki-
sista palveluista 
yksityisiin tehok-
kuuden vuoksi Vuokratyön-

tekijöiden
osuus 2 %

Muodostuu uusia työl-
listämisen palvelukon-
septeja ja palvelun tar-
joajien määrä skaalautuu

2020 alussa tulee 
kansainvälinen syvä lama, 
joka muuttaa rajusti 
työllistämistoiminnan 
markkinoita

Työllistämisyritystoimin-
ta kasvaa aluksi mutta 
alkaa sitten hiipua

Yli 100-vuotiaiden
määrän kasvu hidastuu

Epäterveelliset
elintavat

Suuri ikääntyneiden 
määrä on kustannus

Yli 100-vuotiaiden
määrän kasvu nopeutuu

Kehittyvä lääketiede 
ja terveyspalvelut

Suuret ikäluokat 
kiihdyttää yli 100-v 
2030- ja 2040-
luvuille saakka

Terveellisemmät
elintavat

Terveellisempi ja 
laadukkaampi ruoka

Kierrätys- ja jakamistalous 
RY:iden määrä kasvaa

Aatteellisten 
kuluttaja-RY:iden
määrä kasvaa

Uuden talouden
toimijoiden toi-
mintamuotona
osuuskunnat

Perinteisten yhdistys-
ten määrä vähenee

Yhdistysten määrä voi vähentyä, 
mutta jäsenmäärä kasvaa

Vapaa-ajan lisään-
tyminen lisää 
tarvetta tehdä 
yhdessä 

Yhdistysten määrä 
pysynee samana

Kaivataan
face-to-face
-kanssakäymistä

Epämuodolliset verkos-
tot ja ilmiökeskeisesti 
organisoituvat liikkeet 
tulevat pitkäjänteisen
järjestötyön tilalle

Kolmas sektori 
tarvitsee yhdistyksiä

Verkkokauppa 
arkipäiväistyy 

hiljalleen

Verkkokauppa kasvaa, mutta 
kauppaa käydään tulevaisuu-
dessakin perinteisillä tavoilla.

Mummotkin osaavat 
jo 2035 verkko-
kauppaa käyttää!

Pystyvätkö kaupat integroimaan sekä 
kivijalan ja marketin että verkko-
kaupan? Vai ovatko tavalliset kau-
pat ja verkkokaupat eri yrityksiä.

Suomi jäljessä 
verkkokaupan 
käytössä, 
kasvuvaraa on.

Eläkeikä nousee
vain hiljalleen

Eläkeikää lainsäädännössä nos-
tetaan seuraten muita maita

Valkokaulusihmi-
set haluavat jat-
kaa työssä

Sinikaulus-
ihmiset
eläkkeelle 

Eläkeikäisillä ei 
työmarkkinoiden
osaamista. 

Yli 68 vuotiaiden 
työllistäminen on 
työnantajille 
edullista

Työn tarjonta
voi rajoittaa

Eläkeikä nousee yleisen eliniän kasvun myötä

Ihmiset jäävät töistä en-
nen virallista eläkeikää

GIG

ECONOMY

DIGITAALISET

RATKAISUT

TUOTTAVUUS

Työllistämispalveluihin 
syntyy uusia alustoja, 
digitaalisia ratkaisuja ja 
teknologisia palveluja

HARMAAT 

PANTTERIT

TYÖMARKKI-

NOIDEN

UUDELLEEN-

ORGANISOINTI

GIG

ECONOMY

TEKNOKAMMO

Tavaramyynnin kasvu jatkuu

OEF eDELFOI II ER2 Mind Map (Driverit, Disruptio, Trendit ja Signaalit) Disruptiot


