
Koulutus, kulttuuri ja viestintä
eDelfoi 2 tuloksia

Työpaja 13.3.2018

Petra Packalen, opetusneuvos
Koulutus-, kulttuuri- ja viestintäryhmän ennakointiasiantuntija



26/04/2018 Opetushallitus 2

1.eDelfoi 2 -osallistuminen
2.Paneelin tulevaisuuskuva

• Ajurit (driverit), trendit, 

disruptio ja signaalit – tuloksia

3. Skenaariot



3
© Opetushallitus, ENNAKOINTI, Jukka Vepsäläinen ©

Delfoi

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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OEF eDelfoi II – osallistuminen ennakointiryhmittäin
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AJURIT – SUOMI VUONNA 2035

1. ERIARVOISTUMINEN: Suomi on kansainvälisesti tunnettu nopeasta 
eriarvoistumiskehityksestään.

2. SÄHKÖINEN PORTFOLIO: Henkilökohtainen sähköinen portfolio, johon kirjataan yksilön eri 
elämänvaiheissa ja eri oppimisympäristöissä hankkima osaaminen, on korvannut perinteiset 
tutkinnot

3. CREATIVE BUSINESS FINLAND -EKOSYSTEEMI: Hallitukset tuella rakennettu monialainen 
Creative Business Finland –ekosysteemi on nostanut luovan talouden Suomen kasvun 
veturiksi

4. SOSIAALINEN MEDIA KONTROLLISSA: Some on tiukasti valvottua ja säännösteltyä

5. EUROOPPALAINEN KOULUTUSALUE: Kansallinen koulutusjärjestelmä on sulautunut kiinteäksi 
osaksi eurooppalaista koulutusaluetta

6. YKSITYISRAHOITTEINEN KULTTUURIELÄMÄ: Kulttuuri on vahvasti riippuvainen yritysten, 
säätiöiden ja yksityishenkilöiden tuesta valtion ja kuntien rahoituspohjan rapauduttua

7. KOULUTUSVIENNIN SUURVALTA: Suomi on koulutusviennin suurvalta
Opetushallitus 7
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Panelistien näkemykset eriarvoistuminen-ajurin 
todennäköisyydestä ja merkityksellisyydestä 
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Panelistien näkemykset kulttuurin rahoitus -ajurin 
todennäköisyydestä ja merkityksellisyydestä 



Koulutus, kulttuuri ja viestintä -toimialojen disruptio
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Trendit

TUTKINTO1. -OPISKELIJAT ULKOMAILLA
Arvioi korkeakoulututkintoa ulkomailla suorittavien 
suomalaisten määrä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035
DIGITAALISET JULKAISUT2.
Arvioi digitaalisten julkaisujen myynnin määrä (tuhansina 
euroina) vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.
MEDIAMARKKINA3.
Arvioi joukkoviestinnän markkinan (miljoonaa euroa) 
kehitys vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.
SOSIAALINEN MEDIA4.
Arvioi suomalaisten (16-89-vuotiaat) sosiaalisen median 
käytön kehittymistä vuosina 2021, 2026, 2031 ja 2036.
KULTTUURIOSALLISTUMINEN5.
Arvioi kulttuuritilaisuuksissa käymistä eri muodoissaan 
vuosina  2025 ja 2035.
NUORTEN LUKUHARRASTUS6.
Arvioi Suomessa ihmisravinnoksi kasvatetun ruokakalan 
määrän kehitys vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035. 

PERUSKOULUT7.
TUTKINTO-OPISKELIJAT ULKOMAILLA
Arvioi peruskoulujen määrän kehitystä vuosina 2020, 
2025, 2030 ja 2035
VIERASKIELISET PERUSKOULULAISET8.
Arvioi äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea, 
ruotsia tai saamea puhuvien peruskoululaisten 
suhteellinen osuus vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035!

TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI9.
Arvioi tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden 
yhteisosuutta kaikista perusopetuksen oppilaista 
vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035

YLIOPPILASTUTKINNOT10.
Arvioi ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuutta 20-
vuotiaiden ikäluokassa vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035
PELIALA11.
Arvioi pelialan liikevaihdon (miljoonaa euroa) kehitys 
vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.
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VUOSI 2020 2025 2030 2035

Milj. kiloa 15,8 16,4 16,8 17,3
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VUOSI 2020 2025 2030 2035

Kiloa/henkilö 78,4 76,6 75,1 72,6



Signaalit – Suomi vuonna 2035
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1. ELÄMÄÄ TAIDETEOKSESSA
Vuonna 2035 taidesuunnittelu on lakisääteinen osa kaikkia 
rakennushankkeita. Taide ja muotoilu, niin fyysinen kuin 
lisättyyn tai virtuaalitodellisuuteenkin perustuva, on 
erottamaton osa suomalaisten elinympäristöä.

2. MEDIAN MURROS
Yleismedian aika on ohi. Mediamaisemaa hallitsee yhtäältä 
verkossa tapahtuva pirstaleinen uutisvirta ja toisaalta 
kohdennetuille asiakasryhmille suunnatut ammattimaisesti 
tuotetut laadukkaat ja maksulliset julkaisut ja sisällöt 

3. KAHDEN KERROKSEN VÄKEÄ
Puolet Suomen peruskouluista on vuonna 2035 yrityksiä, joilla 
on oikeus valita oppilaansa.

4. YLEISSIVISTYKSEN UUSI KUKOISTUSKAUSI
Kone-Suomessa yleissivistys, viestintätaidot ja luovuus ovat 
olennaisia joutilaan ihmisväestön koulutuksessa.

5. RÄÄTÄLÖIDYT MEDIASISÄLLÖT
Ihmisestä eri laitteilla kertyvää dataa ja algoritmejä
hyödyntävät mediarobotit luovat ja kokoavat sisältöjä 
yksilöllisille mediatileille.

6. YHTEISÖLLISEN JA TEE-SE-ITSE-KULTTUURIN LÄPIMURTO
Tuottajan ja kuluttajan roolit ovat sekoittuneet, kun jokainen 
yksilö voi teknologian avulla tuottaa ja julkaista mediaa ja 
taidetta joko yksin tai osana verkkoyhteisöä.

7. ROBOTIT HOITAVAT HOMMAT
Vuonna 2035 kasvatus-, media- ja taidealan työstä valtaosa on 
robottien tekemää.

8. INHIMILLISEN OPPIMISEN HÄMÄRTYVÄT RAJAT
Aivodoping opintomenestyksen parantamiseksi on vuonna 
2035 yhtä yleistä kuin lisäravinteiden käyttö urheilussa 
aiemmin.

9. ISOVELI OHJAA
Jokaisella suomalaisella on lapsuudesta asti käytössään 
ympärivuotiset ja personoidut elinikäiset ohjaus- ja 
neuvontapalvelut.

10. GLOKAALISUUS
Kulttuurin vallitseva trendi on glokaalisuus.

11. EPÄTYYPILLINEN TYYPILLISEKSI
Vuonna 2035 tyypillisin työllistymisen muoto viestintä- ja 
kulttuurialalla on tehdä yrittäjänä tapauskohtaisia tilaustöitä 
internetin alustoilla.

12. HARMAAT PANTTERIT KULTTUURIN SUURKULUTTAJINA
Suuri seniorikansalaisten joukko määrittää merkittävimpänä 
asiakaskuntana suomalaisen taiteen ja kulttuurin suunnan 
vuonna 2035.



Koulutus, kulttuuri ja viestintä, eDelfoi 2, signaalit,
todennäköisyys
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Koulutus, kulttuuri ja viestintä, eDelfoi 2, signaalit,
toivottavuus
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Panelistien näkemykset signaalin todennäköisyydestä ja 
toivottavuudesta 
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Panelistien näkemykset todennäköisyydestä ja toivottavuudesta 



© Metodix Oy

Panelistien näkemykset todennäköisyydestä ja toivottavuudesta 



© Metodix Oy

Panelistien näkemykset todennäköisyydestä ja toivottavuudesta 



© Metodix Oy

Panelistien näkemykset todennäköisyydestä ja toivottavuudesta 
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Panelistien näkemykset todennäköisyydestä ja toivottavuudesta 
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OEF eDELFOI -skenaarioluonnokset

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/
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HITAASTI MUTTA 
VARMASTI SUOMI
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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 I:n perusteella syntyneet neljän skenaarioluonnoksen pääpiirteitä

Liittovaltio-Suomi (YK)

Kierto- ja jakamistalous

Kansalaistulo

Tekno: Vihreä ja sosiaali- teknologia

Ekokatastrofien ennakointipolku

Arvo: Ekologismi (ympäristö ensin)

Alueiden Suomi

Alusta- ja jakamistalous

Sosiaalinen rotaatio

Tekno: Ihminen + kone

Ekologiset ongelmat on tehty ratkaistaviksi

Arvo: Edistysusko (paras ensin)
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Turbo-Suomessa huomio kiinnitetään ennen muuta tuloksiin, kilpailukykyyn ja tuottavuuteen, joiden saavuttamiseen ei tarvita 

regiimi-tason mullistuksia. Sen sijaan tarvitaan vahvaa Euroopan unionia, joka parhaiten turvaa pienen maan edut 

maailmanmarkkinoilla.

Skenaarion perusilme on dynaaminen ja tulevaisuususkoinen. Talous on keskeisin toiminnan määrittäjä. Suomen lähtökohta on 

hyvä. Perusinfra ja instituutiot ovat kunnossa, joskin hieman jäykkiä. Huolipuhe liittyy lähinnä siihen, miten markkinaa avataan ja 

regulaatiota höllennetään. Toimialoilla tunnistetaan teknologian käynnistämä murrosvaihe.  Vuoden 2035 työelämässä robotit 

toimivat korkean tason ammattilaisten apuna, eivät niiden sijaan. Vallalla on ajatus, että teknologia on hyödyllistä, kunhan se 

pysytellään avustavissa rooleissa.

Varhaiskasvatuksessa yksityisillä palveluntarjoajilla on hallitseva rooli. Peruskoulujen määrä on koulutussäästöjen myötä laskenut, 

mutta päätrendin vastaisesti yksityiskoulujen määrä on kasvanut. Peruskoulujen tasoissa esiintyy alueellisesti eroja. 

Perusopetuksessa isoihin kaupunkeihin on syntynyt koulumarkkinat, jossa koulut kilpailevat keskenään hyvistä oppilaista. 

Pääsykokeiden käyttö on lisääntynyt.  Ylioppilastutkintojen määrä on ennallaan.

Kansainvälistymisen ja eurooppalaisen opetuksen yhtenäistymisen myötä vieraskielisten määrä Suomessa on kasvanut, 

suhteelliseen osuuteen vaikuttaa myös se, että kotoperäinen syntyvyys on matalalla tasolla. Vaihdanta ulkomaille on vähäisempää 

kuin aikaisemmin. Korkeakoulujen sisäänoton uudistuksen myötä reitti kotimaisiin yliopistoihin on nopeutunut.

Yksilölliset ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat lisänneet oppimisen yksilöllisyyttä. Data on otettu hyötykäyttöön, mutta paljon on vielä 

petrattavaa. Oppimisen erityisvaikeudet ovat varsin yleisiä koululaisilla ja aikuisilla. Tuen tarvitsijoita on enemmän kuin saatavilla 
olevaa tukea. Heikko lukutaito ja huono taloudellinen ja sosiaalinen asema korreloivat keskenään.
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Media-alalla on vilkasta. Viestiä välitetään ja kulutetaan jatkuvasti nopeammin, reaaliaikaisemmin, personoidummin. Yksilölliset

sisältövirrat täydentävät muita mediapalveluita, mutta eivät kokonaan korvaa perinteistä massauutisointia. Identiteettiprofilointi 

jatkuu ja kiihtyy. Tietosuojalainsäädäntö jarruttaa kehitystä jonkin verran, mutta kuluttajat eivät ole asiasta huolissaan. 

Mediamaisemien eriytyminen kaventaa yleissivistystä ja voimistaa tiedollisten kuplien syntymistä.

Laadukas kansallinen laatumedia on pitänyt pintansa v. 2035, vaikkei olekaan enää mainstreamia. Valtavirtamedia säilyttää 
“agenda setting” -asemansa, mutta sanomien vastaanotto- ja välitysmekanismit ovat moninaistuneet. Printin merkitys ei ole v. 2035 
kokonaan hävinnyt, vaan se profiloituu eksklusiivisena tuoteryhmänä ja erottuu merkityksellisenä omalle viiteryhmälleen.

Kulttuuripoliittinen linja on enemmän kotoperäistä kuin mediassa, jossa Facebookin kaltaiset jätit hallitsevat bisnestä, joksi 
kulttuurikin on osaksi muuttumassa. Valtaa käyttävät yksityiset ja julkiset rahoittajat ja tietysti taiteen tekijät itse. Taiteesta ei ole 
kehittynyt pelkkää tilaustoimintaa, vaikka tilausten määrä onkin noussut. Seniorit ovat yhä merkittävämpi kuluttajajoukko. Taide on 
tärkeä kilpailutekijä kaupunkien brändäämisessä ja kaupunkisuunnittelussa.

Korkeakulttuurin osuus kaikesta tarjonnasta on marginalisoitunut vuonna 2035 ja taidelaitokset joutuvat kilpailemaan yleisöstään 
markkinatalouden tyyliin. Kulttuurin kulutus on polarisoitunut.

Digitaalisen ja korkeakulttuurin vastapainoksi on vuonna 2035 vahvistunut elinvoimaiseksi ns. Maker-kulttuuri, jonka toimijoita 
yhdistää kehollisuus, toiminnallisuus ja kädentaidot. Tälle toiminnalle on tyypillistä, että ammattilaisten ja harrastajien välinen 
rajalinja hämärtyy.
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Kaupunkiegologinen Suomi edustaa purkautuvien valtioiden vaihetta, jossa maailmaa organisoidaan alueiden ja verkostojen kautta. Osallisuus- ja 
jakamiskokemukset uudistavat demokraattiset instituutiot ja energisoivat alueyhteisöjen toimintaa tavalla, jossa taloudellisen bruttokansantuotteen sijasta 
seurataan monia muitakin (laatu)kriteereitä alueiden asettaessa toiminnalleen tavoitteita, joita ne sitten demokraattisin instituutioin toteuttavat. 

Lokaalisuuden merkitys on kasvanut reaktiona globaalisuuden megatrendille. Glokaalit voimat eivät ole punaisessa skenaariossa toisiaan poissulkevia 
vaan vuorovaikutteisia. Olennainen skenaariopiirre on se, että suurin energia syntyy paikallisesti.

Toimialojen murrokseen suhtaudutaan uteliaasti ja toiveikkaasti. Harhapolut ovat osa kehitystä. Keskittynyttä vaihetta seuraava alueiden aloitteellisuus 
lisää kokeiluja ja niiden kautta myös mahdollisuuksia löytää ratkaisuja viheliäisiinkin ongelmiin. Teknologia ja sen mahdollistama sosiaalinen 
uudelleenorganisoituminen on polttoainetta, jonka jakelupisteet ovat verkossa. 

Media-ala on ollut disruptioalaa jo vuosituhannen alusta lähtien, mutta digitalisaatiokehitys jatkuu edelleen. Pirstaleinen ja hajautunut uutisvirta kaivertaa
kansakunnan yleissivistystä ja vahvistaa polarisaatiota. Yleismedioita ei enää käytännössä ole, vaan kaikki sisältö on enemmän tai vähemmän 
kohdennettua. Suhtautuminen sosiaaliseen mediaan on muuttunut varaukselliseksi ja johtanut itsesäätelyyn. Sosiaalista mediaa kohtaan kohdistunut 
vastaliike on moninkertaistanut pienten riippumattomien medioiden käytön. 

Koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa muutos on hiipinyt mediaa piiloisemmin, kun kyseessä ovat julkissektorin instituutiot, joiden tilannetta ei mitata 
joka aamu kuluttajamarkkinoilla. Sähköinen portfolio yhdistää silloin formaalin ja informaalin oppimisen sekä eri koulutusjärjestelmät, joskaan portfolio ei 
korvaa tutkintoja. Henkilökohtaiseen “opintokirjaan” kootaan niin korkeakoulu- kuin muitakin suorituksia personoiduksi opintokokonaisuuksiksi ja erilaisten 
osaamisten näytöiksi. Koulutusjärjestelmä on oppijan kannalta oppimismahdollisuuksien tilkkutäkki, jossa mentoroinnin ja yksilöohjauksen merkitys 
kasvaa.

Yksityiskoulujen määrä on kasvanut reippaasti vuoteen 2018 verrattuna. Yksityiskoulut ovat lain mukaan voittoa tavoittelemattomia ja toimivat kunnan ja 
valtion kanssa samojen lakien ja asetusten mukaisesti. Näillä reunaehdoilla yksityiskouluilla on mahdollista yhdistää suuri osa yrityksen ja julkisen 
sektorin eduista.

26/04/2018 Opetushallitus 29

OEF eDelfoi 2 –skenaarioluonnos - Koulutuksen, kulttuurin ja viestinnän 
KAUPUNKIEGOLOGINEN SUOMI 2035



Osa nykyisistä ammatillisista tutkinnoista on hävinnyt kokonaan, kun robotit tekevät työt. Toisaalta on syntynyt aivan uudenlaisia ammatteja, joihin tarvitaan 
koulutusta. Vastaus työelämän murrokseen on se, että lukiokoulutuksen osuutta on kasvatettu sillä perusteella, että laaja ja monipuolinen yleissivistys on 
parasta työelämäkoulutusta nopean muutoksen tilassa. Jokaiselle tarjotut ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat lisänneet oppimisen yksilöllisyyttä ja sitä kautta 
kasvatuksen ja koulutuksen kohdistumista kunkin henkilökohtaisiin tarpeisiin. Data on otettu hyötykäyttöön.

Vuonna 2035 on oivallettu resursoida tehostettuun ja erityiseen tukeen varhaisessa vaiheessa ja riittävästi. Kaksi muuta tuottavaa investointia on maksuton 
varhaiskasvatus ja pakollinen esiopetus sekä tuki aikuisille, joille on jäänyt kielteinen kokemus oppimisesta ja joita jatkokouluttautuminen ei motivoi.

Yhä pienempi osuus väestöstä tekee automaation takia perinteisiä töitä, sen sijaan kaikkia kannustetaan (tai pakotetaan) olemaan jollain tavalla aktiivisesti 
mukana yhteiskunnan rakentamisessa ja tekemään osuutensa kehityksestä. Digitaalisen kulttuurin rinnalla on vahvistunut ns. Maker-kulttuuri, jonka 
toimijoita yhdistää kehollisuus, toiminnallisuus ja kädentaidot. Kädentaitoja hyödyntävät luovat taiteilijat ja toimijat yhdistävät voimiaan ja parantavat 
elantoaan osuuskuntien kautta. Tietokone ei pysty lisäämään tekstiin affektiivista, tunteisiin vetoavaa osuutta, eikä selittämään numeroiden takana olevia 
syitä ja seurauksia, joten ihmisiä tarvitaan edelleen vuonna 2035 ymmärtämiseen, selittämiseen ja tuntemiseen.

Kulttuuritapahtumien valtti on kokonaisvaltainen kokemus, jota digitaalisuus ei korvaa, vaikka sen vaikutus muuten tavattomasti lisääntyy. Yhteisöllisyyden 
ja yhteisöllisten kokemusten osalliseksi pääsemisen kaipuu ohjaa ihmisiä kulttuuritapahtumiin. Lisätyn todellisuuden myötä ja yleisemminkin trendinä on 
taiteen ja "muun elämän" keskinäinen sulautuminen. Sulautumista edustavat myös erilaiset ammattikombinaatiot kuten “arkkitehti - kirvesmies -
puutarhuri/koodaaja” -yhdistelmä.

Virtuaalisuus vahvistuu. Vuonna 2035 moni arjen toiminta on pelillistetty (gamification). Vuonna 2035 pelialalla tarvitaan muutakin kuin koodi- tai 
taideosaamista. Monien palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä “yleisö” ovat tärkeä osallistujaosapuoli. Sama koskee kaikkea muutakin julkista toimintaa. 
Tuotteita, nettikauppoja, tieteellisiä artikkeleita ja paljoa muutakin arvioidaan käyttäjäverkostoissa tavalla, joka välittyy ja vaikuttaa kulutukseen. Kuluttajat 
ottavat kantaa juttuihin eri medioissa jakamalla ja kommentoimalla niitä, mikä luo lisämerkityksiä mediasisällöille.

Yhteiskunta on ristiriitaisesti eriytymässä, kerrostumassa ja sekoittumassa. Ideat kopioituvat nopeasti mutta myös muuntuvat ja tarttuvat 
vastamahdollisuuksiin. Mahdollisuuksien runsaus synnyttää myös uhkia. Hyvin toimeentulevat ihmiset maksavat toisten ihmisten tuottamista palveluista ja 
kulttuurista. Muut joutuvat tyytymään koneisiin. Työelämän valikoivuus johtaa moraalin venyttämiseen. Vuonna 2035 käytetään keskittymiskykyä parantavia 
ADHD-lääkkeitä buustaamaan koemenestystä. ihmisen ja koneen koko ajan väkevöityvän liiton näkökulmasta. Transhumanismin merkit ovat silloin 
näkyvissä.
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Kiitos!

Kysymyksiä, kommentteja?

Petra Packalen, opetusneuvos
Koulutus-, kulttuuri- ja viestintäryhmän ennakointiasiantuntija
petra.packalen@oph.fi


