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eDelfoi-paneeli II (toteutus 10.1 – 28.1.2018)
• Teknologiateollisuus ja -palvelut -ennakointiryhmän jäsenten ja varajäsenten vastausosuus 

eDelfi I:een  kesäkuussa 2017 oli 64,5 prosenttia

• eDelfi II 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:n (Antti Kauppi & Hannu Linturi) 
(megatrendit mukana  1. paneelissa) 

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

• Skenaariokysymykset laati ryhmän ennakointiasiantuntija Hannele Savioja (OPH), 

• Ryhmän puheenjohtajalla ja ryhmän sihteerillä oli mahdollisuus kommentoida kysymyksiä; Metodix
kommentoi kysymysluonnoksia 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 (16 kpl), 
metodiset seikat (trendeissä vaade pitkistä aikasarjoista), ei toistaa aiempien ennakointien kysymyksiä 
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eDelfoi-paneeli II 
• Teknologiateollisuuden ennakointiryhmän osallistuminen oli eDelfi II:een hyvää 

ts. 80 % paneeliin kutsutuista vastasi paneeliin

• Ennakointiryhmän paneelissa vastaajia oli yhteensä 37 henkilöä

• Ennakointiryhmän jäsenistöstä (jäsenet + varajäsenet) vastausosuus oli 71 %

• Asiantuntijaverkoston jäsenistä vastasi 100 %

• Kommentteja annettiin paneeliin 257 kpl ts. noin seitsemän 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 -2 sivua/ skenaario) 3



Teknologiateollisuus ja -palvelut, toimialat

05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto
07 Metallimalmien louhinta
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta
24 Metallien jalostus
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
27 Sähkölaitteiden valmistus
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
61 Televiestintä
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
63 Tietopalvelutoiminta
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Driverit

1. Muutosvauhti ja ympäristön tila                                                                
Nykyiset politiikkatoimet ja hallitusohjelman kärkihankkeet ovat saaneet 
merkittävän muutoksen Suomen kiertotaloudessa ja energian 
tuotantojärjestelmässä vuoteen 2035 mennessä.

2. Teollisen vallankumouksen 4. vaihe                                                          
Suomessa oivallettiin varhain teollisen vallankumouksen neljännen 
vaiheen välttämättömyys ja toiminta on kokonaan mukautettu siihen 
vuoteen 2035 mennessä.

3. Suomi johtava kiertotalousmaa                                                                           
Suomi on Euroopan alueella johtava maa kiertotaloudessa ja 
erityisesti teknisissä kierroissa vuonna 2035. 
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Teknologiateollisuus ja -palvelut, driverit (ka.)
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Teknologiateollisuus ja -palvelut, eDelfoi 2, disruptio
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Signaalit
1. ROBOTIIKKA                                                                                                                
Vuonna 2035 Suomessa on käytössä robottiverotus.

2. PELIALA                                                                                                                   
Suomessa pelialan yritystoiminta edustaa alan ns. vanhaa 
liiketoimintaa (perinteiset pelit, riippuvuus lippulaivabrändien 
suosiosta jne.) ja alan liikevaihdon kehitys on kääntynyt 
laskuun vuonna 2035.

3. KAIVOSALA                                                                                                                 
Suomesta tulee maailman johtava akkukemikaalien tuottaja 
vuoteen 2035 mennessä.

4. ALUSTATALOUS: TEOLLISUUS                                                                                             
Digitaaliset suomalaisomisteiset teolliset alustat ovat 
teknologiateollisuuden suurin kilpailukykyvaltti vuonna 2035.

5. ALUSTATALOUS: TYÖN MUODOT                                                                                          
Vuonna 2035 teknologiateollisuuden suunnittelutyöstä 75 
prosenttia tuotetaan alustatalouden piirissä.

6. YRITYSRAKENTEEN MUUTOS                                                                                     
Tulevaisuuden muutokset ja uusien teknologioiden haasteet 
ajavat keskittymiseen ja kilpailussa pärjäävät vuonna 2035 
parhaiten alan isot yritykset kone- ja metalliteollisuudessa.

7. SÄHKÖALA                                                                                                                  
Vuonna 2035 sähköalan työtehtävät eroavat täysin 
nykyisestä.

8. NANOTEKNOLOGIA                                                                                        
Nanoteknologioiden käyttöönotosta on vuonna 2035 
seurannut vakavia terveysriskejä.

9. ULKOMAINEN TYÖVOIMA                                                                                                 
Ulkomaisen työvoiman osuus Suomessa tietoliikenne- ja 
ohjelmistoalalla vuoteen 2035 mennessä kasvaa 
kymmenkertaisesti nykyisestä.

10. KOULUTUKSEN TYÖELÄMÄVASTAAVUUS   
Vuonna 2035 teknologiateollisuus menestyy, koska kaikkien 
koulutusasteiden koulutuksen vastaavuus työelämän 
tarpeisiin on lähes täydellistä.
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Teknologiateollisuus ja -palvelut, eDelfoi 2, signaalit, todennäköisyys
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Teknologiateollisuus ja -palvelut, eDelfoi 2, signaalit, toivottavuus
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Signaalit: Alustatalous, teolliset alustat 
kilpailukykyvalttina, todennäköisyys
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Signaalit: Alustatalous, teolliset alustat 
kilpailukykyvalttina, toivottavuus
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Trendit
1. TEKNOLOGIATUOTTAVUUS                                                                                                      
Arvioi kokonaistuottavuuden kasvutrendiä vuosina 2025 ja 2035 
seuraavilla toimialoilla huomioon ottaen esimerkiksi digitalisaation 
eteneminen tai tekoälyn kehitys tuona ajankohtana. Lähtökohtana 
kullakin toimialalla on tuottavuuden indeksiluku 100 vuonna 2015.

2. BIG DATA                                                                                                                  
Arvioi big datan ja julkisen datan merkitystä tulevaisuudessa. Millainen 
on arviosi niiden yritysten osuudesta (%; datan merkitys suuri tai 
kohtalainen), jotka käyttävät ko. dataa vuonna 2035 
organisaatioinnovaatioihin ja tuotantoprosesseihin.

3. DIGITALISAATIO                                                                                                            
Arvioi niiden yritysten osuutta (%) jotka hyödyntävät (runsaasti) 
digitalisaatiota vuosina 2025 ja 2035 seuraavilla teollisuuden 
toimialoilla:

4. ENERGIANKÄYTTÖ                                                                                                           
Oheisessa taulukossa on esitetty aikasarja eräiden teollisuuden 
toimialojen energiankäytöstä (Tj) vuosina 2010, 2012, 2014 ja 2016 
(kaikki energialähteet). Arvioi kehityksen suuntaa vuosina 2025 ja 2035.

5. KAIVOSALA     
Arvioi metallimalmien ja sivukiven louhinnan määrää vuoteen 2035 asti 
(milj.t.). vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

6. KAIVOSALAN YMPÄRISTÖNSUOJELU                                                                                 
Vuonna 2014 kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla (TOL 2008) 
ympäristönsuojelupalveluihin käytettiin yrityksissä 35 miljoonaa euroa. 
Vuonna 2015 määrä oli 30 miljoonaa euroa. Arvioi alan yritysten 
ympäristönsuojelun investointikehitystä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 
2035.

7. PELITEOLLISUUS                                                                                                            
Arvioi pelialan henkilöstömäärän kehitystä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 
2035.

8. TIETOKONEET, ELEKTRONISET JA OPTISET TUOTTEET        
Arvioi tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden 
henkilöstön määrän kehitystä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

9. TELEVIESTINTÄ                                                                                                             
Arvioi televiestinnän henkilöstömäärän kehitys vuosina 2020, 2025, 
2030 ja 2035.

10. KOULUTUKSEN SEGREGAATION MURTUMINEN JA NAISTEN OSUUS     
Arvioi teknologiateollisuuden henkilöstöryhmien naisten osuuden (%) 
kehitystä vuoteen 2035 asti huomioiden koulutuksen segregaation 
kehitys tällä aikajaksolla.
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Trendit: Kaivostoiminnan ja louhinnan toimiala, 
ympäristönsuojelu
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Trendit: Big datan ja julkisen datan käyttö: 
yritysten osuus, joille datan merkitys on suuri tai 
kohtalainen
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Trendit: Pelialan henkilöstömäärän kehitys 
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Trendit: Televiestinnän henkilöstömäärän kehitys
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OEF eDELFOI-skenaariot

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/

8.3.2018



Teknologiateollisuus ja -palvelut – Turboahdettu Suomi (sininen)

• Tulokset, kilpailukyky ja tuottavuus

• Dynaaminen ja tulevaisuususkoinen

• Talous keskeinen toiminnan määrittäjä

• Markkinoita avataan ja sääntelyä 
vähennetään

• Toimialoilla tunnistetaan teknologian 
käynnistämä murrosvaihe

• Alusta- ja jakamistalous eivät johda 
omistuksen katoamiseen: ei Suomen etu, että 
suunnittelutyö alustatalouden piirissä

• Alustat suurten monikansallisten toimijoiden 
omistamia

• Kiertotaloudessa edistytään varovaisemmin 

• Toimialoilla useita kehitystrendejä, ne ovat 
uhkia ja mahdollisuuksia, toimialojen synergiat 
löytyneet

• Automaatio vähentää työpaikkoja ja 
kilpailukykyä, mutta lisää tuottavuutta ja luo 
perustaa seuraavan vaiheen työpaikoille

• Tuottavuuden kasvu: sitä syntyy sekä ns. hyvistä 
että pahoista teknologioista (esim. ympäristöä 
kuormittavaa tai pelastavaa toimintaa)

• Suurten ja pienten yritysten jännite

• Monikansallisilla yrityksillä omat pelisääntönsä, 
uusi teknologia hyödyttää niiden tuottavuutta
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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/



Teknologiateollisuus ja -palvelut – Kaupunkiegologinen (punainen)

• Vaaran ja riskin skenaario

• Kierto- ja jakamistalous tärkeitä ajureita 
muokkaamassa niin teollisuuden kuin 
kotitalouksienkin toimintaa

• Entiset toimintalogiikat kyseenalaistuvat 

• Digikyvyssä suuria eroja sekä yritysten välillä 
että julkisen sektorin eri hallinnonalojen välillä

• Sosiaalinen kehitys: toisaalta puolikaoottinen ja 
toisaalta uutta järjestystä rakentava

• Teknologinen singulariteetti on lähituntumassa 
vuonna 2035, isoja murroksia joka tapauksessa

• Tekoäly ja robotiikka muuttavat kaikkien 
toimialojen toimintamalleja

• Murrostoimialoja ovat digitaalisuuteen ja 
tietotekniikkaan liittyvät alat (tekoälysovellukset 
mullistajina)

• Perinteisiin toimialoihin toimialamurros tulee 
aputoimialojen ja -toimintojen kautta

• Alustatalous: pk-yritykset tarttuneet 
mahdollisuuteen, alustat tosin kansainvälisiä

• Isot yritykset hakevat rooliaan (luovuus ja 
omaperäisyys): uudet aluevaltaukset omien 
toimialojen ulkopuolelta

• Koulutus ei vastaa täysin työelämän tarpeita, 
kohtuullisesti kuitenkin

• Äärimmäisen henkilökohtaistettu ammatillinen 
koulutus, myös yleissivistävä koulutus
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”Ennakointi on tulevaisuuden 
tekemistä.”

Kiitos!


