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Toinen eDelfoi-paneeli (10. -28.1.2018)

• Driverit

• Trendit

• Signaalit

• Ennakointiryhmäkohtaiset paneelit

• Esitettyjen väitteiden tarkoituksena 
tuoda esiin mielipiteitä, tuottaa 
kommentointia ja keskustelua

• Taustalla ensimmäinen eDelfoi-paneeli 
ja ensimmäinen ennakointityöpaja

• Toinen Edelfoi pohjustaa 
ennakointiryhmäkohtaista 
skenaariotyötä

• Osallistujina OEF:n jäsenistö sekä 
asiantuntijaverkostot

• Vastausprosentti 78

• Vastanneita yhteensä noin 360

• Kommentteja noin 3000

• Yhteistyökumppaneina Hannu Linturi ja 
Antti Kauppi Metodix Oy:stä
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Marama-ryhmän (ER5) vastaajat ja vastaukset toisessa eDelfoi-
paneelissa

Ulla Taipale-Lehto/OPH/ 21.3.2018
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• Vastaajia yhteensä 49 (N = 59); 83,1 %

• Ennakointiryhmäläisiä 28 (N ER = 32); 87,5 %

• Asiantuntijaverkoston jäseniä 21 (N as.t.v. = 27); 77,8 %

• Kommentteja n. 500

• Yksi aktiivisimmista ennakointiryhmistä!!



© Metodix Oy

Osallistuminen paneeliin ennakointiryhmittäin 

(ennakointiryhmä + asiantuntijaverkosto)

Marama 83,1 % 
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Osallistuminen paneeliin ennakointiryhmittäin
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Kommentit ennakointiryhmittäin
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Driveri
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• Aineeton voimatekijä (idea, uskomus, tavoite, päämäärä), joka vauhdittaa tai 
jarruttaa ilmiön tai ilmiöiden kehkeytymistä

• Arviointi paneelissa:  --- = erittäin epätodennäköinen (erittäin ei-
merkityksellinen), -- = epätodennäköinen (ei-merkityksellinen), - = ennemmin 
epätodennäköinen kuin todennäköinen (ennemmin ei-merkityksellinen kuin 
merkityksellinen), +/- = vaikea sanoa, + = ennemmin todennäköinen kuin 
epätodennäköinen (ennemmin merkityksellinen kuin ei-merkityksellinen, ++ = 
todennäköinen (merkityksellinen), +++ = erittäin todennäköinen (erittäin 
merkityksellinen).



Driverit
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1. Puolet alkoholista nautitaan ravintoloissa v. 2035 nykyisen 10 % sijaan

2. Ruokahävikki ravitsemispalveluissa on pudonnut neljäsosaan nykyisestä

3. Vuonna 2035 ravitsemispalveluissa tarjoillaan pääasiallisesti kasvisruokaa

4. Matkapakettien myynti tuplaantuu eri palveluntarjoajilta hankittujen 
yksittäisten palvelujen kustannuksella

5. Sohvasurffaus, kodinvaihto ja Airbnb-tyyppiset jakamis- ja alustatalouteen 
perustuvat majoitusvaihtoehdot ovat marginalisoituneet

6. Anturi- ja tunnistusteknologia ja esineiden internet (IoT) ovat lisänneet 
matkaturvallisuutta



Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut, driverit
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Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut, eDelfoi 2, disruptio
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                                             palvelut ym.

     791 Matkatoimistojen ja
matkanjärjestäjien toiminta

563 Baarit ja kahvilat

562 Ateriapalvelut ja muut
              ravitsemispalvelut

561 Ravintolat ja vastaava
            ravitsemistoiminta

559 Muu majoitus

553 Leirintäalueet, asuntovaunu-
                  ja matkailuvaunualueet

552 Lomakylät, retkeilymajat
                           yms. majoitus

551 Hotellit ja vastaavat
               majoitusliikkeet

%

Vähän muuttuva
Disruptioherkkä

Didsruptio = ilmiö, jossa esimerkiksi jokin uuteen teknologiaan 
perustuva innovaatio haastaa alan perinteiset toimintatavat



Toimialadisruptio, esimerkkejä kommentteista

• ”Ravitsemispalvelut muuttuvat yksilöllisimmiksi. Ravintolalla on oma sijainti, 
mutta sen tulee yhä enemmän siirtyä tarjoamaan palveluita ihmisten luokse”

• ”Robotiikka tulee muuttamaan perinteisiä toimintamalleja sekä hotelleissa että 
ravintoloissa.”

• ”Nykyiset työikäiset vaativat ikääntyessään entistä monipuolisempia ja laajempia 
ravitsemispalveluita”

Ulla Taipale-Lehto/OPH/ 21.3.2018 11



Trendit

• Havaittavia, tunnistettavia ja mitattavia suuntauksia, kehityssuuntia tai 
muutoksen kaavoja. Historia tunnetaan tarkasti aikasarjoina.

• Tilastollisen aikasarjan jatkaminen vuosille 2020, 2025, 2030 ja 2035
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Trendit (v. 2020, 2025, 2030 ja 2035)
Esimerkkejä trendeistä, joissa hajontaa
P1  Matkailupalvelutoimintaa harjoittavien 
maatalousyritysten määrä

P2 Laskettelupäivien määrän kehitys

1. Aasialaisten osuus ulkomaalaisten Suomessa 
yöpymisistä

2. Venäläisten osuuden muutos Suomessa 
yöpyvistä ulkomaalaisista

3. Ravitsemispalveluiden osuus yksityisestä 
kulutuksesta

4. Matkailutulojen kehitys 

5. Anniskelulupien määrän kehitys

9. Asiakaspaikkojen määrän kehitys

10. Aloittaneiden ravintoloiden määrä

11. Ravintoloiden alkoholimyynnin kehitys

12. Ruokamyynnin osuus anniskeluravintoloissa

13. Henkilöstön määrä julkisyhteisöjen 
toimipaikoissa ravitsemispalveluissa

14. Hotellihuoneiden käyttöaste

15. Suomalaisten ulkomaanmatkat

16. Suomalaisten kotimaanmatkat
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VUOSI 2020 2025 2030 2035

Milj. tonnia 412,6 411,2 407,5 395,0

%
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Trendi 2 Venäläisten osuus ulkomaisista matkailijoista, 
otteita näkemyksistä
• Riippuu ruplan ostovoimasta, öljyn hintakehityksestä, poliittisesta tilanteesta 

jne. 

• Tulevaisuus epävarmaa, arvaamaton markkina

• Luonto ja uteliaisuus

• Venäjän maantieteellinen läheisyys, pysyvä vaikutus, lähimarkkina-alue

• Suomea arvostetaan Venäjällä

• Suomalaiset tuotteet kiinnostavat

• Venäjän uhat ruokatuotannossa -> lisääkö matkailua? Lomakohteiden ostaminen

Ulla Taipale-Lehto/OPH/ 21.3.2018 15
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VUOSI 2020 2025 2030 2035

Lukumäärä 75742 75869 75863 76073

Indeksi 
2003 = 100
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Trendi 8 Alkoholin myynnin kehitys ravintola-anniskelussa, 
otteita näkemyksistä
• Alkoholilainsäädännön ja verotuksen merkitys

• Elämykset, sosiaalisten kokemusten tärkeys

• ” Kulutetaan kotona ja ostetaan kaupasta, alkosta, laivalta...”

• ” Matkustajatuonti on jo nyt tilastoitua suurempaa.”

• ”Nuorison keskuudessa alkoholin käyttö on vähentynyt ja tulee vähentymään 
edelleen”

• Alkoholin kokonaiskulutus vähenee

Ulla Taipale-Lehto/OPH/ 21.3.2018 17
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Vuosi 2020 2025 2030 2035

Typpeä kg/ha 68,0 66,3 64,9 63,2

1 000 
matkaa
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Trendi 12 Suomalaisten ulkomaanmatkat, otteita 
näkemyksistä
• Kohtuullisen hintaista

• ”Vapaa-aika lisääntyy ja sitä panostetaan omaan hyvinvointiin”

• Sääolosuhteet, lämpö ja valo

• Nuorison tottumukset

• Lentomatkustamisen rajoittaminen

• Turvallisuuskysymykset
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Signaalit 
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• Yksittäinen ilmiö tai tapahtuma, tai toisiinsa liittyvien erillisten ilmiöiden tai 
tapahtumien joukko, joka ei välttämättä tapahtuessaan vaikuta tärkeältä tai ole 
laaja, mutta jolla on tulevaisuuden muodostumisen kannalta tärkeä tai jopa 
ratkaiseva merkitys

• Todennäköisyyttä punnittiin suhteellisesti prosenteilla

• Toivottavuutta arvioitiin asteikolla --- = erittäin epätoivottava, -- = epätoivottava, 
- = ennemmin epätoivottava kuin toivottava, +/- = vaikea sanoa, + = ennemmin 
toivottava kuin epätoivottava, ++ = toivottava,+++ = erittäin toivottava



Signaalit (1/3)  

1. MATKATOIMISTOT
Fyysiset matkatoimistot ovat hävinneet 
kokonaan vuoteen 2035 mennessä.

2. RUOKAKULJETUKSET*
Kotiin kuljetettujen aterioiden määrä on v. 
2035 kymmenen kertaa suurempi kuin 
vuonna 2016. 

3. ILMASTOMUUTOKSEN MATKAILULISÄ
Suomen suotuisa ilmasto on yksi parhaita 
matkailuvaltteja 2035.

4. YHTEISÖMATKAILU
Vuonna 2035 yhteisöllisyyden kaipuu ja 
pakettimatkojen helppous ovat kääntäneet 
yksilömatkailun trendin laskuun ja lisänneet 
ryhmämatkailun osuutta.
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*) Suurin todennäköisyys



Signaalit (2/3)  

5. VIRTUAALIMATKAILU
Fyysinen matkailu vähenee koko maailmassa 
vuoteen 2035 mennessä radikaalisti, koska 
teknologia ja virtuaalitodellisuus 
mahdollistaa matkailun kotisohvalta käsin

6. TERVEELLISET EVÄÄT
Tarjoilija lukee asiakkaaseen asennetulta 
sirulta tämän terveystiedot ja syöttää ne 
tietokoneeseen, joka valitsee asiakkaalle 
optimoidun ateriakokonaisuuden.

7. 3D-RUUANVALMISTUS **
Vuonna 2035 puolet myytävistä ruoka-
annoksista on valmistettu ravintolassa 3D-
tulostusta hyödyntäen. Tulostusta 
hyödynnetään myös suurtalouskeittiöissä

8. APUTODELLISUUDET
Vuonna 2035 hotelliasukkaalla tai kokoustilan 
varaajalla on mahdollisuus varauksen 
yhteydessä valita, millaisen rikastetun 
todellisuuden varaamaansa tilaan haluaa.

9. VIRTUAALIOHJAUS
Virtuaalitodellisuutta hyödynnetään 
syömiskokemuksen ohjaamisessa ja 
parantamisessa niin päiväkodeissa, kouluissa, 
sairaaloissa ja vastaavissa kuin ravintoloissakin

10. HYÖNTEISRUOKA
Vuonna 2035 suomalaisten kodin ulkopuolella 
syömistä aterioista ravinnosta keskimäärin 
neljännes koostuu hyönteisistä
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**) Pienin toivottavuus



Signaalit (3/3) 

10. ROBOTTIPALVELURAVINTOLAT
Robotiikka ja muut teknologiset ratkaisut 
ovat johtaneet siihen, että lähes 30 %:ssa 
ravintoloita asiakas ei kohtaa ollenkaan 
asiakaspalvelijaa, joka olisi ihminen.

11. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET
Vuonna 2035 ravintola-alalla kompensoidaan 
palkalla ja muilla eduilla ei-niin-houkuttelevia 
työolosuhteita.

12. UUDET MATKAILIJAT***
Vuonna 2035 etelä-amerikkalaisten osuus 
ulkomaalaisista yöpyjistä on kiinalaisia 
suurempi.

13. P1.   HILJAISUUS VETOVOIMATEKIJÄNÄ****
Suomen merkittävimpiä vetovoimatekijöitä 
matkailussa vuonna 2035 on se, että pystymme 
tarjoamaan hiljaisuutta.
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***) Pienin todennäköisyys
****) Suurin toivottavuus



Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut, eDelfoi 2, signaalit,
todennäköisyys
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Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut, eDelfoi 2, signaalit,
toivottavuus
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Esimerkkejä signaaleista: Ruokakuljetukset
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Esimerkkejä signaaleista: Ruokakuljetukset
Kommentteja
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• ”Ruoanvalmistukseen kulutettava aika käytetään varmaan mieluummin johonkin 
muuhun.”

• ”Vaikka kuljetukset tulevat lisääntymään, ruokahifistely itse tehden saattaa myös 
lisääntyä.”

• ”Kaupungistuminen kasvattaa tätä”

• ”Kotiin tuotaville ruokapalveluille on kysyntää enenevässä määrin myös väestön 
ikääntymisen johdosta. Robotisaatio auttaa alentamaan kustannuksia.”



Esimerkkejä signaaleista: Uudet matkailijat
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Esimerkkejä signaaleista: Uudet matkailijat
Kommentteja
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• ”Kunhan saavat taloutensa kuntoon, niin keskiluokan matkustus tulee 
lisääntymään. En näe, että tällä ryhmällä olisi aasialaismatkustajista poikkeavia 
tarpeita.”

• ”Jos/kun aasialaiset saavat tarpeekseen tai heistä saadaan tarpeeksi, voihan se 
olla, että tuolta suunnalta tänne suunnataan.”

• ”Jotta näin olisi, niin nyt täytyisi tehdä suuria satsauksia noille markkinoille. 
Toisaalta Kiinassa asuu viidennes maapallon väestöstä. Aasian lisäksi kasvua 
tulee todennäköisesti myös Etelä-Amerikasta ja Afrikasta.”

• ”Otetaanpa kartta käteen ja katsotaan etäisyyksiä. Varmasti merkitys kasvaa, 
mutta Aasia on yllättävän lähellä verrattuna Etelä-Amerikkaan.”



Esimerkkejä signaaleista: Hiljaisuus
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Esimerkkejä signaaleista: Hiljaisuus
Kommentteja
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• ”Hiljaisuus, rauhoittuminen ja oman tilan löytyminen voisivat olla Suomen 
matkailun myyntivaltteja erityisesti syksyn ja talven ajan markkinointiin.”

• ”Suomen luonto on kaunis ja sitä täytyisi hyödyntää enempi. Silti luontoa ei saa 
rasittaa liikaa ettei sen kauneus häviä.”

• Tämä on houkutteleva ja todennäköinen kehityskulku. Ihmiset tarvitsevat 
enemmän tämän kaltaisia tuotteita tulevaisuudessa. Haasteena on kuitenkin 
näiden vahvuustekijöidemme tuotteistus: osaammeko tuotteistaa laadukkaasti, 
jotta myös yrityksen, toimialan ja kansantalouden tulot kehittyvät.”



Esimerkkejä signaaleista: 3D-ruuanvalmistus
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Esimerkkejä signaaleista: 3D-ruuanvalmistus
Kommentteja
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• ”Positiivista, jos lisää kysyntää. Lisännee kuitenkin kustannuksia, jos kaikki pitää 
räätälöidä, vaikka se tehtäisiinkin tulostamalla.”

• ”Suurtalouskeittiöissä ja pikaruoan valmistuksessa tulee lisääntymään.”

• ”En osaa tähän sanoa oikein mitään, "maistuu pahvilta".”

• ”Vertaisin molekyyligastronomiaan joka tuli isosti ja jäi sen jälkeen elämään 
yksittäisinä komponentteina.”

• ”Kaikkea mitä voidaan tehdä, ei kuitenkaan tehdä suuressa mittakaavassa. 70-
luvulla uskotiin, että avaruusmatkailuun kehitetyt "pilleriruuat" tulevat 
valtavirraksi. Terveellisiä ja käteviä, mutta eipä ole näkynyt.”
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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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Turboahdettu Suomi (sininen skenaario), BAU+

Turbo-Suomessa huomio kiinnitetään ennen muuta tuloksiin, kilpailukykyyn ja 
tuottavuuteen, joiden saavuttamiseen ei tarvita regiimi-tason mullistuksia.

Sen sijaan siihen tarvitaan vahvaa Euroopan unionia, joka parhaiten turvaa pienen 
maan edut maailmanmarkkinoilla, ja jonka ytimiin Suomi pikkuvaltionakin 
itseoikeutetusti kuuluu. Oikeutus perustuu menestykseen, joka jaetaan muiden 
pohjoismaiden kanssa.
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Turboahdettu Suomi (sininen skenaario)

1. Vastoinkäymisten kautta poliittiseen, 
taloudelliseen ja puolustukselliseen Euroopan 
liittovaltioon

2. Pohjolan liitto syntyy, syvenee ja vaikuttaa EU:n 
ytimessä

3. Lobbarien EU hoitaa globaalin edunvalvonnan 
ja asettaa taloudelliset reunaehdot

4. Yhteiskunnalliset palvelut on ulkoistettu 
markkinoille, politiikka epäsuosiossa

5. Teollisuus on muuttunut palveluksi kuten 
maatalous aikaisemmin vaihtui logiikaltaan 
teollisuudeksi

6. Kilpailu takaa tehokkuuden ja kansainvälisen 
menestyksen

7. Paikallinen sopiminen lisää yhteisvastuuta ja 
tulevaisuusajattelua

8. Ilmastonmuutos käännetään voitoksi

9. SOTE-uudistus on laskenut kustannuksia ja 
lisännyt tyytyväisyyttä

10. Ammattiin ja identiteettiin kasvetaan 
työpaikoilla

11. Lähi- ja työyhteisöt elämän suolana ja 
pehmentäjinä

12. Menestyksen meritokratia: arvosi on 
saavutustesi summa
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Turboahdettu Suomi (sininen skenaario), Majoitus-, ravitsemis- ja 
matkailupalvelut
• Alkoholin myynti vapautuu, luvat ostetaan 

määräajaksi

• Alkoholin kokonaismyynti ei kasva, ruuan 
myynnin osuus lisääntyy (myös kotiinkuljetus)

• Julkisella puolella ruanvalmistusta
ulkoistetaaan, keskitetään ja robotisaatio
lisääntyy

• Lihan kulutus polarisoituu, hyönteisruoka on
lyönyt itsensä läpi

• Itsediagnostiikka, terveyskuluttaminen ja
ravintokontrolli trendejä

• Robottiravintoloiden lisääntyminen riippuu 
kuluttajista

• Aasia-buumi jatkuu turismissa ja näkyy 
erityisesti Pohjois-Suomessa

• Lisää matkailijoita myös Etelä-Amerikasta

• Suomalaisten kotimaanmatkailu on hieman 
lisääntynyt

• Airbnb:lle ja muille ns. jakamis- ja 
alustatalouteen perustuvien alaan liittyville 
tuotteille ja toimijoille on tullut lisää rajoitteita

• Lisättyä todellisuutta hyödynnetään, joskin
kehitys on hidasta, virtuaalitodellisuus 
täydentää alan palveluita

• Rauha, turvallisuus ja hiljaisuus Suomen 
valttikortteja

• Kivijalka-matkatoimistot kadonneet, verkossa 
paljon alan toimijoita, matkanvälittäjäpalveluita 
käytetään

Ulla Taipale-Lehto/OPH/ 21.3.2018
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Kaupunkiegologinen Suomi: Kaupunkivaltioiden tie (punainen skenaario), 
Muutos +

Kaupunkiegologinen Suomi edustaa hajoavien 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, kun alueet asettavat toiminnalleen tavoitteita, joita sitten 
demokraattisin instituutioin toteuttavat. 
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Kaupunkiegologinen Suomi (punainen skenaario)

1. Kriisit pakottavat tarkistamaan ja muuttamaan 
toiminnan perusteita

2. Kaupungistumisen myötä alueiden ja 
verkostojen hallintoon (verkkolokalismi)

3. Osallistuva ja osallistava aluedemokratia 

4. Kansainväliset metropoliverkostot 
ekosysteemin huipulla

5. Alustatalous automatisoi globaalin 
kaupankäynnin

6. Jakamistalous päivittää ajatukset mielekkäästä 
toiminnasta

7. Tieto-ohjaus (itse)organisoi ylialueellista 
toimintaa (nudge)

8. “Ajan järki”-kriteerit: dialogin laajuus 
(diversiteetti) ja syvyys (aikaperspektiivi)

9. Alueverkostojen puolustusvoimat

10. Ihmisen ja koneen syvenevä liitto

11. Transhumanismi valtaa alaa

12. Matkalla jumalien rinnalle: arvojen 
muodostamisen arvostus (riskiskenaario)
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Kaupunkiekologinen Suomi (punainen skenaario), Majoitus-, ravitsemis- ja 
matkailupalvelut

• Ravintolakulutus lisääntyy  (myös ruuan 
kotiinkuljetus)

• Suurtalouskeittiöissä ja pikaruoan 
valmistuksessa 3D on lisääntynyt

• Ruuassa uudet hybridit tuotteet, jotka eivät 
ole selkeästi lihaa tai kasviksia vaan jotain 
uutta, yhdistelmiä. Liha ylellisyystuote, 
kasvisruoka nousussa

• Teknologia kertoo, mitä tulisi syödä. 
”Punaisen skenaarion ruoka ei ole vain 
seurallista nautiskelua vaan osa 
henkilökohtaista ja jaettua terveysprojektia”

• Robotisaatio lisääntyy, teknologialla eroon 
rutiinitehtävistä, mutta ”ihmispalvelusta” 
ollaan valmiita maksamaan

• Omistaminen ei ”iso juttu” -> pienemmät 
asunnot -> mm. ”yhteisolkkarit” suosiossa

• Matkailu lisääntyy (etenkin Lappi, rannikko ja 
Hki), uhkana kuitenkin ilmastonmuutos. P-
Suomesta kv. matkailukeskittymä

• Turvallisuus, luonto ja hiljaisuus merkittäviä 
vetovoimatekijä

• Jakamis- ja alustatalous dominoivat, reilut 
pelisäännöt

• Rikastettu todellisuus arkipäivää niin 
ravintoloissa kuin majoituksessakin

• Kivijalka-matkatoimistot kadonneet, tekoäly 
palvelee verkossa

• Asiakkaiden valitseminen: Suomesta on tullut 
maa, johon harvoilla on varaa
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Esimerkkejä skenaarioiden eroista

Turboahdettu

• Kilpailutilanne jakamis- ja alustatalouden 
kanssa alkaa hellittää

• Robotiikan laajempi yleistyminen epävarmaa, 
riippuu kuluttajasta

• Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen etenee, 
mutta hitaasti

• Tuotteistamisen haaste matkailussa 
selätetään

• Matkanvälittäjien käyttö yleistä

• Kapasiteettipulan vaikutus hintoihin Lapissa

• Muu yhteiskunta siirtynyt samanlaisiin 
työaikoihin kuin marama-ala

Kaupunkiekologinen

• Haasteena jakamis- ja alustatalous

• Teknologia, kuten 3D, ruuanvalmistuksessa 
arkipäivää

• Robotiikka yleistä ravintoloissa ja hotelleissa

• Virtuaalitodellisuus arkipäivää palveluissa

• Turvallisuustilanne maailmalla epävarma

• Sosiaaliset ja yhteisölliset kokemukset tärkeitä

• Ruuan kanssa hifistely kotioloissa

• Vahvempi kotimaan matkailun kasvu 

• Erikoistuneita pikkuravintoloita
kasvukeskuksissa
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Oef sosiaalisessa mediassa 

• Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi

• @OEFoorumi

• Tili avattu joulukuussa -17

• Facebook: 
https://www.facebook.com/OEFoorumi/

• Sivu avattu tammikuussa -18

• #OEFoorumi

• #marama

• #ER5

• PS! Ks. Myös OEF Wikipediassa 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Osaamisen_ennako
intifoorumi
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Työskentelyn jatko



Kysely liiketoiminta-
lohkoista

LIIKETOIMINNAN, 
TUOTANNON JA 
TYÖELÄMÄN 
TULEVAISUUDEN 
TUNNISTAMINEN

•Liiketoimintalohkot ja 
niiden kehittämis-
haasteet
•Tuotantoverkostot
•Työllisyyden kehitys

Ennakoinnin perusprosessi 

TULEVAISUUDEN 
MUUTOSTEKIJÖIDEN 
TUNNISTAMINEN 
JA YHTEISEN 
TULEVAISUUDEN 
RAKENTAMINEN

•Megatrendit,driverit, 
signaalit, trendit
•Vaihtoehtoiset 
skenaariot
•Kokonaistyöllisyyden 
ja toimialarakenteen 
kehitys

TULEVAISUUDEN 
ENNAKOINTIRYHMÄ-
KOHTAISTEN 
MUUTOSILMIÖIDEN 
TUNNISTAMINEN

•Megatrendit, trendit 
ja signaalit
•Skenaarioiden 
jatkotyöstäminen

OSAAMIS- JA 
KOULUTUSTARPEIDEN 
ENNAKOINTI

•Klusteri-, toimiala-
ja ammattiryhmä-
kvalifikaatioiden 
tunnistaminen
•Tehtävärakenteen 
ennakointi
•Koulutustason 
nostotavoitteet

Työpaja 1

Työpaja 2

Työpaja 3

Työpaja 4

KOULUTUKSEN JA 
OSAAMISEN 
KEHITTÄMISEN 
TOIMENPIDE-
EHDOTUKSET

•Osaamisen, oppi-
misen ja koulutuksen 
kehittämishaasteet
•Nykyisen työvoiman 
osaamisen 
kehittäminen
•Uuden työvoiman 
tarvearviot

Työpaja 5

eDelphi 1

Taustama-
teriaali 1

Taustama-
teriaali 3

Taustama-
teriaali 2

Kysely koulutuksen 
nykytilasta

eDelphi 2 Kysely 
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Ennakointiprosessin seuraavat vaiheet toisen työpajan jälkeen

• Kysely liiketoimintalohkojen kehitysnäkymistä. 

• Huhtikuu 2018

• Hyödynnetään toisen työpajan tuloksia

• Kolmas ennakointityöpaja

• Ennakointiryhmäkohtainen, marama ke 13.6.2018

• Hyödynnetään kyselyn ja toisen ennakointityöpajan tuloksia

• Työpajassa tarkastellaan liiketoimintalohkoja eli konkreettista toimintaa, kuten 
tuotantoprosesseja, digitalisaatiota, asiakasprosesseja, markkinointia, jakelukanavia, 
myyntiä jne. sekä näihin liittyviä kehittämishaasteita suhteessa skenaarioihin.

• Tuotantoverkostojen tarkastelu
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Ennakointiprosessin seuraavat vaiheet toisen työpajan jälkeen

• Kolmas ennakointityöpaja (jatkuu)

• Tuotantoverkostojen tarkastelu luo mahdollisuuden päästä tarkastelemaan toimialarajat 
ylittäviä kokonaisuuksia. Tuotantoverkostoja tarkastellaan suhteessa skenaarioihin.

• Lopuksi tarkastellaan työllisyyden kehitystä ennakointiryhmiin sisältyvien alatoimialojen 
mukaan suhteessa skenaarioihin. 

• Tämän jälkeen vielä kaksi työpajaa (marama 21.11.-18 ja 20.2.-19) sekä kyselyt 

• Ks. ennakointisuunnitelma
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Välituloksia blogeina ja somessa sekä Eduunissa koko prosessin ajan!

http://www.oph.fi/download/188350_osaamisen_ennakointifoorumin_ennakointisuunnitelma_27092017.pdf


Kiitos!
Ulla Taipale-Lehto


