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eDelfoi-paneeli 2 (toteutus 10.1.–28.1.2018)
• Rakennettu ympäristö -ennakointiryhmän jäsenten ja varajäsenten vastausosuus eDelfi 1:een  

kesäkuussa 2017 oli  58 prosenttia

• eDelfi2 oli ennakointiryhmäkohtainen: viimeinen paneeli ennakointiprosessissa, jatkossa 
ennakointiprosessiin osallistutaan ennen työpajoja kyselyihin vastaamalla 

• Paneelit valittiin ennakointinäkemysten keruumenetelmäksi, koska sitä oli testattu Dynamo-hankkeessa 
(ESR-hanke; testialana liikenne- ja logistiikka-ala) ja hyväksi todettu

• Paneelin rakenne ja managerointi: päävastuu Metodix Oy (Antti Kauppi & Hannu Linturi)

• Kysymykset tuli rakentaa väitteeksi ja kärkeväänkin muotoon, jotta ne synnyttäisivät panelisteissa halun 
vastata, kommentoida ja perustella näkemystään => kommentit keskeinen osa ryhmäkohtaisten 
skenaarioiden aineistoa ja ne täydentävät eDelfi 1:ssä ja marraskuun 2017 työpajassa luotuja 
skenaariopohjia

• Skenaariokysymykset laati ryhmän ennakointiasiantuntija Hannele Savioja (OPH), 

• Ryhmän puheenjohtajistolla ja ryhmän sihteerillä oli mahdollisuus kommentoida teemoja, Metodix Oy 
kommentoi luonnoksia, kysymyksiä ja aineistoja, jotka muokattiin metodiin sopivaksi

• Paneelin laadinnan haasteita: valita sellaisia teemoja, että eri alojen edustajat (jäsenistö ja 
asiantuntijaverkosto) voivat kaikki vastata kysymyksiin, ryhmän toimialojen määrä on suuri (12 kpl), 
metodiset seikat (trendeissä vaade pitkistä aikasarjoista), ei toistaa aiempien ennakointien kysymyksiä 

• Tämän ryhmän paneelin aikana osallistujat nostivat teemaksi lämpöpumppuenergian 2



eDelfoi-paneeli 2 
• Rakennettu ympäristö -ennakointiryhmän osallistuminen oli eDelfi 2:een hyvää 

ts. 77 % paneeliin kutsutuista vastasi paneeliin

• Ennakointiryhmän paneelissa vastaajia oli yhteensä 40 henkilöä (54 kutsuttua)

• Ennakointiryhmän jäsenistöstä (jäsenet + varajäsenet) vastausosuus oli 93,5 %

• Asiantuntijaverkoston jäsenistä vastasi 52 %

• Kommentteja annettiin paneeliin 318 kpl ts. noin 8 kpl/ panelisti (vrt. aktiivisin: 
MaRaMa-ryhmä (83 %) lähes 500 annettua kommenttia ts. 10 kpl/ vastaaja)

• Koko paneelin vastausosuus 78 % ts. 363 vastaajaa ja lähes 3 000 annettua 
kommenttia

• Kaikkien ennakointiryhmien jäsenistöstä osallistui 80 % ja ryhmiin kutsutuista 
asiantuntijaverkoston jäsenistä vastasi paneeliin 76 %

• Tulokset siirrettiin tulevaisuustaulukoihin (Metodix Oy) => 
ennakointiryhmäkohtaiset skenaariot ja skenaarioiden piirrelistat kommenteista 
sekä ryhmäkohtainen lyhyt skenaariokuvaus (1 sivu/ skenaario)
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Driverit /Ajurit

1. Erilainen kansallinen ja EU-tason julkinen sääntely rakennetun ympäristön 
toimialoilla lisääntyy 50 prosentilla vuoteen 2035 mennessä.

2. Rakennetun ympäristön toimialoilla toimintatavat tehostuvat 50 prosentilla 
vuoteen 2035 mennessä.

3. Sekä elinkeinoelämän että valtion tutkimuksen ja kehittämistyön rahoitus kasvaa 
vuoteen 2035 mennessä 50%:lla.

4. Vuonna 2035 25% korkeakouluille suunnatusta rahoituksesta osoitetaan 
profiloitumisen perusteella.

5. Keskitetystä energian tuotantorakenteesta siirtyy suurin osa hajautettuun 
älykkääseen pientuottajien verkostoon vuoteen 2035 mennessä.
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Rakennettu ympäristö, driverit, vastausten keskiarvo
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Rakennettu ympäristö, eDelfoi 2, disruptio
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Signaalit
1. LUOVA SUUNNITTELU                                                                                            
Luovan suunnittelun ja osaamisen osuus nykytilasta kasvaa rakennetun 
ympäristön toimialoilla 30 prosentilla vuoteen 2035.

2. PALVELUVIENTI                                                                                                        
Vuonna 2035 rakennetun ympäristön toimialojen tuottamista 
palveluista 30 prosenttia menee vientiin.

3. ASUNTO-OSUUSKUNNAT                                                                                     
Vuonna 2035 suomalaisista 25 prosenttia asuu asunto-osuuskuntien 
rakentamissa tai omistamissa asunnoissa.

4. RISKIRATKAISUT                                                                                                     
Rakennetun ympäristön ns. riskiratkaisut lisääntyvät huomattavasti 
vuoteen 2035 (niukkenevat resurssit, lisääntyvä säätely kansallisesti ja 
EU:n taholta, supistuva tutkimus- ja kehittämisrahoitus edelleen 
pääosin julkista rahoitusta jne.)

5. KIERTOTALOUS:                                                                             
esimerkkinä rakennusmateriaalit. Vuonna 2035 rakennusmateriaaleista 
50 prosenttia on kierrätettyjä tai uusiokäytettyjä materiaaleja.

6. ISÄNNÖINTI                                                                                                        
Nykyisistä isännöintiin liittyvistä tehtävistä noin 70 prosenttia hoituu 
esim. digitalisoitumisen ja muun kehittyvän älyteknologian avulla 
vuonna 2035?

7. TURVALLISUUSALAN KOULUTUS
Vuonna 2035 puolet turvallisuusalan henkilöstöstä on suorittanut 
alan ammatillisen peruskoulutuksen tai 
ammattikorkeakoulututkinnon.

8. AKKUKEMIKAALIT                                                                                             
Suomesta on tullut maailman johtava akkukemikaalien tuottaja 
vuoteen 2035.

9. LANGATON SÄHKÖNSIIRTO                                                                          
Vuonna 2035 langaton sähkösiirto on käytössä yli 50 prosentissa 
suomalaisista kodeista.

10. SÄHKÖN VARASTOINTI                                                                                         
Sähkön kollektiivinen varastointi tapahtuu jokaisessa kiinteistössä 
vuonna 2035.

11. KULUTTAJASÄÄSTÖT                                                                                               
Kuluttajien energiansäästöön voidaan vaikuttaa tehokkaasti ja 
riittävästi esimerkiksi kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi 
psykologisin ohjauskeinoin (nudging = tuuppaus). 

12. LÄMPÖPUMPUT
Vuonna 2035 lämpöpumppuenergian osuus asumisen 
energiankulutuksesta on 30 prosenttia.
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Rakennettu ympäristö, eDelfoi 2, signaalit, todennäköisyys
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Rakennettu ympäristö, eDelfoi 2, signaalit, toivottavuus

Opetushallitus 9

-1,8

0,4

1,1

1,1

1,2

1,3

1,3

1,3

1,6

1,6

1,9

2,2

-3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0

Riskiratkaisut

Asunto-osuuskunnat

Langaton sähkönsiirto

Akkukemikaalit

Lämpöpumput

Sähkön varastointi

Palveluvienti

Isännöinti: teknologiamuutos tehtäviin

Luova suunnittelu

Kuluttajasäästöt

Turvallisuusala: työllisten koulutustausta

Kiertotalous: rakennusmateriaalit

8.3.2018



Signaalit: esimerkkinä palveluvienti, todennäköisyys
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Signaalit: esimerkkinä palveluvienti, toivottavuus
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Trendit
1. ULKOMAINEN TYÖVOIMA                                                                                        
Arvioi ulkomaisen työvoiman määrä rakennetun ympäristön toimialoilla 
vuonna 2035. Huom! Asteikko on vain kolmiportainen!

2. KORJAUSVELKA                                                                                                          
Arvioi korjausvelan kehitystä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035?

3. KOKONAISTUOTTAVUUS                                                                                              
Arvioi kokonaistuottavuuden kehitystä koko kansantaloudessa vuosina 
2025 ja 2035 seuraavilla toimialoilla (TOL 2008) huomioiden esimerkiksi 
digitaalisaation eteneminen tai tekoälyn kehitys tuolla ajanjaksolla: 
energiahuolto, rakentaminen ja kiinteistön- ja maisemanhoito. 
Lähtökohtana kullakin toimialalla on tuottavuuden indeksiluku 100 vuonna 
2015.

4. DIGITALISAATIO                                                                                                         
Arvioi niiden yritysten osuutta (%), joille vuosina 2025 ja 2035 
digitalisaation merkitys on suuri ja jotka hyödyntävät runsaasti 
digitalisaatiota toiminnassaan. Arvio tehdään niille kahdelle teollisuuden 
toimialalle, jotka ovat osana Tilastokeskuksen ko. aineistoa ja kuuluvat 
rakennetun ympäristön toimialoihin.

5. UUSIEN ASUNTOJEN HINTOJEN KEHITYS                                                                
Arvioi uusien asuntojen hintojen kehitystä koko maassa vuoteen 2035 asti 
(talotyypit yhteensä).

6. PUURAKENTAMINEN                                                                                                 
Arvioi puurakennettujen kerrostalojen prosenttiosuutta kaikista 
rakennetuista kerrostaloista vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

7. KIINTEISTÖPALVELUALAN KEHITYS                                                         
Kiinteistöpalvelualaan sisältyvät siivouspalvelut, kiinteistöjen isännöinti 
sekä kiinteistöhoito. Arvioi kiinteistöhoidon yritysten osuutta kaikista 
toimintansa aloittaneista kiinteistöpalvelualan yrityksistä (%) vuosina 
2020, 2025, 2030 ja 2035.

8. ISÄNNÖITSIJÄT                                                                                                           
Arvioi isännöitsijät ammattiryhmän (Tilastokeskus, Ammattiluokitus 
AML 2010) työllisten määrän kehitystä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 
2035.

9. TURVALLISUUSALAN KEHITYS                                                                                 
Arvioi turvallisuusalan (turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut) 
yritystoiminnan henkilöstömäärän kehitys vuosina 2020, 2025, 2030 ja 
2035.

10. ENERGIANKULUTUS                                                                                                 
Arvioi Suomen kokonaisenergiankulutusta (Tj) vuosina 2020, 2025, 2030 
ja 2035.

11. UUSIUTUVAT ENERGIAT                                                                                          
Arvioi tuulivoiman kehitystä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035 (Tj).
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Trendit: Puurakentaminen
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Trendit: Tuulivoima
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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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OEF eDELFOI-skenaario
TURBOAHDETTU SUOMI (SININEN)

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

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/
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Rakennettu ympäristö
Turboahdettu Suomi (sininen)
• Tehdasmainen, automatisoitu ja robotisoitu 

tuotanto

• Digitalisaatio lisännyt tuottavuutta

• Arkkitehti- ja insinööripalveluissa tekoäly, 
suunnitteluratkaisujen generointi, analyysi 

• Kehitystä vauhditettu sääntelyllä

• Korjausvelka hallinnassa ja pienentynyt

• Palveluvientiä;  vientituotteena: digitaaliset 
ratkaisut, teknologian ja tuotannon 
johtaminen (suuntautuminen sinne missä 
Suomea vastaavat olosuhteet)

• Materiaalien käyttö tehostunut, elinkaaritiedon 
avulla parempia ratkaisuja uudis- ja 
korjausrakentamisessa

• Kiinteistöhoidon rooli kasvaa

• Kiinteistöpalveluala ja isännöinti suurissa 
yrityksissä, rakentajat tulleet alan markkinoille

• Energian kulutus kasvaa, keskitetyt 
tuotantolaitokset, ydinvoima, hajautettu 
tuotanto täydentää, sähkön varastointi 
edistynyt, akkutehdas Suomessa

• Turvallisuusala: uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia (ikääntynyt väestö)
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OEF eDELFOI-skenaario
KAUPUNKIEGOLOGINEN SUOMI (PUNAINEN)

1. Kriisit pakottavat tarkistamaan ja muuttamaan toiminnan perusteita

2. Kaupungistumisen myötä alueiden ja verkostojen hallintoon (verkkolokalismi)

3. Osallistuva ja osallistava aluedemokratia (osallisuustalous, osinkoperustulo)

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: uusi kerros Dennettin evoluutiotorniin

12. Matkalla jumalien rinnalle: arvojen muodostamisen arvostus (riskiskenaario)

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/
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Rakennettu ympäristö
Kaupunkiegologinen (punainen)
• Asuminen on palvelua, digitaaliset alustat, 

yhteisöt

• Digitalisaatio ja alustatalous toimialan 
(rakennetun ympäristön) globalisoitumisen 
mahdollistajana

• Uudet palveluinnovaatiot, vientiä vetävät 
korkean lisäarvon palvelut, yhdistyy ICT-
osaaminen ja suunnitteluosaaminen

• Rakentaminen kallistuu edelleen, tuotteen  
palvelukyky myös paranee;                      
järkevät hybridiratkaisut (betoni & puu) 

• Yhteisöllistä rakentamista ja asumista: 
ryhmärakentaminen ja asunto-osuuskunnat 
kasvussa (kohtuuhintaisempia asuntoja)

• Hajautettuihin energiatuotantomuotoihin 
siirtyminen vanhan teknologian poistuessa

• Energia-alan: teknologiaohjautuvat muutokset 
suuntaavat alan kehitystä, useita toimialan 
tehtäviä jää pois tai siirtyvät muiden toimialojen 
palvelutuotannoksi

• Kiinteistöpalveluala: asiakkaiden 
monipuolistuneet tarpeet, erityyppisiä ja 
erikokoisia palvelutarjoajia ja monipuolista ja 
ketterää osaamista, isännöitsijän roolin muutos

• Kiinteistönhoito: terveellisyys, energia-
tehokkuus, viihtyvyys, teknologia-avusteisuus, 
vaikeuksia pärjätä uuden tekniikan kanssa, alalle 
uusia ICT-yrityksiä
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”Ennakointi on tulevaisuuden 
tekemistä.”

Kiitos!


