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eDelfoi-paneeli II (toteutus 10.1.–28.1.2018)

• Prosessiteollisuus ja -tuotanto ennakointiryhmän osallistuminen oli eDelfi I:een 
hyvää ts. 84 % jäsenistä ja varajäsenistä osallistui paneeliin kesäkuussa 2017

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

• eDelfoi 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)

• Paneelin kysymykset 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 
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eDelfoi-paneeli II 

• Prosessiteollisuus ja -tuotanto ennakointiryhmän osallistuminen oli eDelfi II:een 
hyvää ts. 78 % paneeliin kutsutuista vastasi paneeliin

• Ennakointiryhmän paneelissa vastaajia oli yhteensä 42 henkilöä

• Ennakointiryhmän jäsenistöstä (jäsenet + varajäsenet) vastausosuus oli 81 %

• Asiantuntijaverkoston jäsenistä vastasi 74 %

• Kommentteja annettiin paneeliin 239 kpl ts. noin 6 kpl/ panelisti (vrt. aktiivisin: 
MaRaMa-ryhmä (83 %) lähes 500 annettua kommenttia ts. 10 kpl/ vastaaja)

• Tulokset (kommentit) siirrettiin tulevaisuustaulukoihin (Metodix Oy/ Antti Kauppi 
ja hannu Linturi)

• Laadittiin ennakointiryhmäkohtaiset skenaariot, tekijälistaukset ja 
skenaariokuvaukset  (1 - 2 sivua/ skenaario) 
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Ennakointiryhmän palautekeskustelu 29.1.2018
• paneelin toteutustapa oli vastaajalle raskas

• ennakointiprosessin kannalta on hyvä osallistaa jäseniä

• biotalous ei ole toimiala, vaan leikkaa kaikkia toimialoja

• paneelin ylläpitäjän viestit, joiden tarkoitus oli innostaa vastaajia osallistumaan 
vapaamuotoisten kommenttien kommentointiin, koettiin häiritsevinä

• paneelin kysymykset koettiin monimutkaisiksi

• paneeli ei toiminut mobiililaitteilla

• paneelissa käytetyt asteikot koettiin ongelmallisina

• kysymykset koskivat liian laajoja toimialoja, joten niiden kehitystä oli vaikea 
hahmottaa kokonaisuutena. Toisaalta jotkut toimialat oli rajattu paneelin 
ulkopuolelle
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Driverit/ Ajurit
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                                                                                         
Prosessiteollisuuden ja prosessituotannon toimialoilla on oivallettu, että olemme menossa 
teollisen vallankumouksen neljännessä vaiheessa. 

3. Suomi johtava kiertotalous                                                                                                   
Suomi on Euroopan alueella johtava maa kiertotaloudessa ja erityisesti teknisissä kierroissa 
vuonna 2035.

4. Biotalous merkityksellisin toimiala                                                                                          
Vuonna 2035 biotalous on Suomen merkittävin toimiala sekä teknisiltä ratkaisuiltaan että 
liikevaihdoltaan.
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Prosessiteollisuus ja -tuotanto, toimialat
13 Tekstiilien valmistus
14 Vaatteiden valmistus
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja 

punostuotteiden valmistus
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
31 Huonekalujen valmistus
32 Muu valmistus (korujen, kultasepäntuotteiden ja vastaamien tuotteiden 

valmistus, soitinten valmistus, urheiluvälineiden valmistus, pelien ja leikkikalujen 
valmistus, lääkintä- ja hammasinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus)
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Prosessiteollisuus ja -tuotanto, eDelfoi 2, disruptio
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Signaalit
P1. MUOVIVERO                                                                                                                
Vuonna 2035 kaikissa EU-maissa mukaan lukien Suomi on käytössä 
muovivero.

1. ROBOTIIKKA                                                                                                                
Vuonna 2035 Suomessa on käytössä robottiverotus.

2. ALUSTATALOUS: TEOLLISUUS                                                                                              
Digitaaliset suomalaisomisteiset teolliset alustat ovat 
prosessiteollisuuden ja -tuotannon suurin kilpailukykyvaltti vuonna 
2035.

3. TYÖMARKKINOIDEN MUUTOS JA TYÖN UUDET MUODOT 
TEOLLISUUDESSA
Vuonna 2035 prosessiteollisuuden ja -tuotannon suunnittelutyöstä 
75 prosenttia tuotetaan työn uusia muotoja hyödyntäen.

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

5. BIOKEMIKAALIT                                                                                                             
Vuonna 2035 kartongin massatuotannossa kartonki päällystetään 
yksinomaan biopohjaisilla päällysteillä.

6. BIOMUOVIT                                                                                                                 
Vuonna 2035 valmistettavista muoveista 50 prosenttia on 
biopohjaista tai biohajoavaa muovia.

7. LÄÄKETUTKIMUS                                                                                                             
Vuonna 2035 ei kaupallisten lääketutkimusten osuus on 
40 prosenttia kaikista Suomesta tehtävistä kliinisistä 
lääketutkimuksista.

8. TEKSTIILI- JA VAATETUSTEOLLISUUS                                                                                         
Vuonna 2035 suomalaisen vaate- ja tekstiiliteollisuuden 
valmistamasta tuotannosta 75 prosenttia tehdään Suomen tai 
Euroopan alueella.

9. KIERRÄTYSKUIDUT JA ÄLYVAATTEET                                                                                   
Vuonna 2035 Suomessa valmistetuista tekstiileistä ja vaatteista 
80 prosenttia on valmistettu kierrätyskuiduista ja ne sisältävät 
älyominaisuuksia.

10. KÄSITYÖALA (PIENTUOTANTO, MUU TEOLLISUUS)                                                                                
Vuonna 2035 ihmisen luovuuden ja käsityön tuotoksena 
syntyneitä tuotteita pidetään erillisinä arvostettuina niche-
tuotteina ja niiden hinta on satakertainen teollisesti 
valmistettuihin tuotteisiin verrattuna.
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Prosessiteollisuus ja -tuotanto, eDelfoi 2, signaalit,
todennäköisyys (ka.)
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Prosessiteollisuus ja -tuotanto, eDelfoi 2, signaalit,
toivottavuus
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Signaalit: Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
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Signaalit: Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
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Trendit
1. TEKNOLOGIATUOTTAVUUS                                                                                                     
Arvioi kokonaistuottavuuden kehitystä (2015 = 100) koko 
kansantaloudessa vuosina 2025 ja 2035 seuraavilla toimialoilla (TOL 
2008) huomioiden esimerkiksi digitaalisaation eteneminen tai tekoälyn 
kehitys tuolla ajanjaksolla.

2. BIG DATA                                                                                                                  
Arvioi osuuksien (%) kehitystä (suuri tai kohtalainen) datan 
merkityksestä organisaatioinnovaatioiden kehittämisessä sekä 
tuotantoprosessien hallinnassa vuoteen 2035 asti.

3. DIGITALISAATIO                                                                                                            
Arvioi niiden yritysten osuutta (%), joille digitalisaatio on 
merkityksellinen ja jotka hyödyntävät sitä runsaasti vuosina 2025 ja 
2035 seuraavilla teollisuuden toimialoilla (TOL 2008):

4. ENERGIANKÄYTTÖ                                                                                                            
Arvioi teollisuuden energiankäytön kehitystä vuosille 2025 ja 2035 alla 
mainituille kolmelle toimialalle.

5. KARTONGIN VALMISTUS                                                                                                       
Arvioi kartongin määrän kehitystä vuoteen vuosina 2020, 2025, 2030 ja 
2035.

6. SELLUN VALMISTUS                                                                                                          
Arvioi sellun valmistuksen määrän kehitys vuosina 2020, 2025, 
2030 ja 2035.

7. YMPÄRISTÖNSUOJELU                                                                                                         
Arvioi kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistuksen (TOL 
2008: 20) ympäristönsuojelumenoihin käytettävät menot (milj. 
euroa). vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

8. LÄÄKEVALMISTEIDEN MYYNTI                                                                                              
Arvioi lääkevalmisteiden kokonaismyyntiä vuosina 2020, 2025, 
2030 ja 2035.

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

10. KOULUTUKSEN SEGREGAATION MURTUMINEN JA NAISTEN 
OSUUS                                                                                                          
Arvioi arvioi prosessiteollisuuden ja -tuotannon henkilöstöryhmien 
naisten osuuden (%) kehitystä kahdella toimialalla vuosina 2025 ja 
2035. Huomioi koulutuksen segregaation kehitys tällä aikajaksolla.
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Trendit: Puurakentaminen
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Trendit: Kartongin valmistus
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Trendit: Lääkevalmisteiden kokonaismyynti
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Trendit: Big datan merkitys suuri tai kohtalainen
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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/

20.3.2018 Opetushallitus



Prosessiteollisuus ja -tuotanto – Turboahdettu Suomi (sininen)

• Laajalle levinnyt automaatio, kohonnut 
tuottavuus, ihmistyövoiman väheneminen

• Tekoäly, automatiikka, robotit (laatu paranee, 
jatkuvatoiminen tuotanto)

• Uudet materiaalit, innovaatiot, tuotteiden 
kehittäminen

• Big datan merkitys tuotantoprosessien 
kehittämisessä merkittävä

• Puunjalostusteollisuus: joustavuus 
lisääntynyt, uudet innovaatiot, sellun uudet 
käyttötavat, puun käytön kasvu, 
ympäristötietoisuuden kasvu

• Kemianteollisuus: biopohjaiset päällysteet ja 
biomuovit (kasvua kaikilla aloilla), raaka-
ainepohjan laajentuminen

• Lääketeollisuus: täsmälääkkeet, biologiset 
lääkkeet, geeniterapia, valmistusprosessit 
jatkuvatoimisia

• Nano- ja bioteknologian isot harppaukset

• Nanoteknologiassa uusia käyttösovelluksia, mutta 
myös arvaamattomia ongelmia

• Tekstiili- ja vaatetusteollisuus: tuotannon 
robotisaatio aluillaan ja tuotanto palautumassa 
Suomeen, tätä ennen menestystekijöinä 
älyvaatteet, erikoistuotannon niche-tuotteet 
(uudet teknologia ja kädentaidot)

• Kehityksen taustalla yritysten ja korkeakoulujen 
yhteinen käytännönläheinen tutkimus

• Alan työlliset entistä koulutetumpia, 
sovelluslähtöisyys
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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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Prosessiteollisuus ja -tuotanto – Kaupunkiegologinen (punainen)
• Kysyntälähtöisen tuotannon ja alustatalouden 

aika

• Kuluttajatietoisuus ja big data kaikkien alojen 
arkipäivää

• Tekstiili- ja vaatetusteollisuus: reaaliaikaisuus (ts. 
jotain vielä enemmän mitä tällä hetkellä jo on), 
raaka-ainemurros (tekokuidut ja puuvilla 
korvautunut esim. puupohjaisilla tekstiileillä; 
vaikutus suuri kehittyvillä markkinoilla), 
älyvaatteiden osuus kasvanut (terveydenhuolto, 
liikunta turvallisuus)

• Luonnosta haetaan elämyksiä ja merkityksiä: 
vaikutus kulutukseen esim. vaatteet

• Lääketeollisuus: terveysdatan hyödyntäminen

• Suomi materiaali-innovaatioiden luvattu maa 
muovia korvaavien materiaalien eri 
käyttötarkoituksissa

• Muoviteollisuus: biomuovit käyttöön 2030-
luvulla, biohajoavuus: elintarviketeollisuus ja 
muoviteollisuus osin sulautumiseen

• Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden 
valmistus: sellu (monikäyttöinen 
supermateriaali; 3D-tulostus, puupohjaiset 
tekstiilit jne.)

• Tuotantoprosessi entisestään automatisoitunut, 
tekoälyn hyödyntäminen

• Digitaalisaatio ja alustatalous: omistus- ja 
ansaintalogiikan muutos
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”Ennakointi on 
tulevaisuuden  tekemistä.”

Kiitos!


