-TULEVAISUUSFOORUMI
Loppuraportti, versio 2.0

SISÄLTÖ ....................................................................................................1

1. SKOL-tulevaisuusfoorumin toteutus....................................................... 2
1.1 Kytkennät SKOLin strategisiin teemoihin .............................. 2
1.2 Liiketoimintaympäristön ja asiakkaiden muutostekijät ...........2
1.3 Yritysten liiketoimintastrategian haasteet.............................. 4
1.4 Toimialoittaiset tiedontarpeet ................................................5
1.5 Asiakasryhmittäiset, vaihtoehtoiset skenaariot ..................... 5
2. Tulevaisuuskuvan määritys....................................................................8
2.1 Globaalit trendit.....................................................................8
2.2 Asiakkuudet ja liiketoiminta ...................................................9
2.3 Osaamisalueet ....................................................................10
3. Suunnittelu- ja konsulttialan todennäköiset tulevaisuuskuvat ..............12
3.1 Teollisuusklusteri ................................................................ 12
3.2 Kiinteistö- ja rakennusklusteri .............................................13
3.3 Infraklusteri .........................................................................13
4. Tulevaisuuden ennakoinnista .............................................................. 13
4.1 Skenaariotyön menetelmiä..................................................13
4.1.1 PESTE-analyysi ......................................................... 14
4.1.2 Tulevaisuuspyörä ....................................................... 15
4.1.3 Delfoi-tekniikat............................................................ 17
4.2 Toteutettuja ja käynnissä olevia ennakointihankkeita .........19
4.2.1 Valtioneuvoston ennakointihankkeet.......................... 19
4.2.2 KTM:n ja TEKESin ennakointihankkeet...................... 21
4.2.3 EK:n tulevaisuusluotain ja Palvelut 2020-hanke ........25
4.2.4 EK:n yritysstrategiafoorumi ........................................27
4.2.5 Muiden järjestöjen ennakointihankkeet ...................... 28
5. Globaalit muutostrendit ja mahdolliset skenaariot
5.1 EK:n tulevaisuusluotain....................................................... 30
5.2 Finnsight 2015 ....................................................................31
5.3 EK:n yritysstrategiafoorumi .................................................31
5.4 Teknologiateollisuuden liiketoiminnan ja teknologian linjaus32
5.5 Kone- ja metallituoteteollisuus 2020 ...................................32
6. SKOL-tulevaisuusbarometrin kehittäminen ..........................................35

LÄHTEET .................................................................................................36
LIITTEET..................................................................................................37

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

1(38)

29.5.2008 MK

-TULEVAISUUSFOORUMI
Loppuraportti, versio 2.0

2(38)

29.5.2008 MK

1. Skenaariopohja
2. Tulevaisuuskuvapohja

1. SKOL-tulevaisuusfoorumin toteutus
....... Kehityshankkeen taustana on toimialan sekä suunnittelu- ja
konsulttiyritysten asiakkuuksien voimakas liiketoimintaympäristön muutos,
joka edellyttää alan yritysten pitkän tähtäimen strategiatyön kehittämistä ja
tehostamista. Skenaariotyöhön ja tulevaisuuden käsittelyyn tarvitaan
välineitä ja menetelmiä, kuten myös innovaatiotoiminnan sekä osaamis- ja
koulutustarpeiden ennakointiin lähtökohtia ja indikaattoreita. Asiakkaiden
toimintaympäristön muutosten heikotkin signaalit ovat elintärkeitä alan
tulevaisuudelle. Tavoitteena on ulottaa tarkastelu vuosiin 2010-2015.
Alan palvelut ovat tuotteistumassa ja tietointensiivisten (KIBS) palveluiden
rooli toimialalla kasvaa.
1.1 Kytkennät SKOLin strategisiin teemoihin
SKOLin toimintaohjelman 2006-2009 pohjana on SKOLin visio:
SKOL-yritykset ovat asiantuntijoina ja ratkaisujen tuottajina
korvaamaton osa asiakkaan arvoketjua.
SKOLin toiminta vuosina 2006 – 2009 perustuu viidelle strategiselle
teemalle:
1. SKOL-yritykset ovat kilpailukykyisiä, kehittyviä ja kannattavia
2. Suunnittelualalla toimivat markkinat ja reilu kilpailu
3. SKOL-yrityksillä osaavat, koulutetut ja kehittyvät resurssit
4. Suunnitteluala on arvostettu, näkyvä ja imagoltaan hyvä
5. Alan työmarkkinat toimivat joustavasti ja kannustavasti
SKOLin järjestötoiminnan missio on jäsenyritysten liiketoiminnan
edellytysten ja toimialan jatkuva parantaminen, toiminnan tavoitetilana on
visio:
SKOL on arvostettu, vaikutusvaltainen ja näkyvä edunvalvoja, joka
tuottaa toiminnallaan jäsenilleen kilpailuetua ja liiketoiminnallista
lisäarvoa sekä tukee näin jäsenyritysten vision toteutumista.
1.2 Liiketoimintaympäristön ja asiakkaiden muutostekijät
Yrityksillä on yleensä jonkinlainen käsitys suhteellisesta kilpailuasemastaan
muihin samalla alalla toimiviin yrityksiin nähden. Asiakkailla on niin ikään
oma näkemyksensä. Asiakkuudet muodostuvat asiakkaan prosessista,
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yrityksen prosessista ja asiakaskohtaamisista. Kaikki asiakkaat eivät ole
samanlaisia. Esim. julkisen sektorin asiakkuudet poikkeavat yleensä
teollisuuden asiakkuuksista. Asiakkuuksien ryhmittely helpottaa tavoitteiden
ja keinojen määrittelyä.
Kuva 1. Strategian rakentamisen yleinen malli

Asiantuntijatyö on perinteisesti palvelua, joka lähtee asiakkaan tarpeesta.
Asiantuntijaorganisaatio yhdistää teoreettista tietoa, käytännön kokemusta,
taitoja ja vuorovaikutuksia asiakkaan ongelman lähtökohtiin ja tuottaa
ainutkertaisia ratkaisuja. Samalla asiantuntija lisää asiakkaan, itsensä ja
muiden prosessiin osallistuvien tietoja ja ymmärrystä.
”SKOL-yritykset ovat asiantuntijoina ja ratkaisujen tuottajina korvaamaton
osa asiakkaan arvoketjua.” Tämän vision toteuttaminen on haasteellista.
Liiketoiminnallista osaamista ja ajattelua on edistettävä, teknologiaa
hyödynnettävä ja asiakkuuksia kehitettävä. Menestyksen taustalla on
kestävä kyky tuottaa asiakkaalle arvoa, erottuminen ja nopea muutokseen
sopeutuminen.
Konsultin välitön asiakas on toimeksiantaja, jonka kanssa konsultilla on
sopimus ja joka maksaa konsultin veloittaman palkkion. Asiakkuusajattelun
ytimenä on kunkin asiakassuhteen tietoinen kehittäminen asiakkaan oman
arvontuotantoprosessin ymmärtämisen kautta. Kauppatapahtumiin,
transaktioihin, perustuva toimintamalli optimoi yhtä osto- ja
myyntitapahtumaa. Taulukko 1 kuvaa näiden ajatusmallien eroja.
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Transaktiolähtöisyys
Markkinoinnin ja tarjoustoiminnan tavoite on
tilauksen syntyminen.
Toteutettujen toimeksiantojen määrä on
menestyksen mittari.
Hinnan määrää hintakilpailutilanne.

Liiketoiminnan määrittää alan yleinen käytäntö
ja asiakkaan tarjouspyyntö.
Viestintä kohdistuu kollektiivisesti
asiakasryhmille.
Konsulttiyritystä arvioidaan toimituskyvyn ja
hinnan mukaan.
Myyjän tavoitteena on saada seuraava kauppa.

29.5.2008 MK
Asiakkuuslähtöisyys
Markkinoinnin tarkoituksena on synnyttää
asiakkuus.
Myynti on suhteen alku; taloudellisen
menestyksen mittari on kannattavuus.
Hinta määritellään neuvotteluissa ja yhteisessä
päätöksenteossa asiakkaan saamaan arvoon
perustuen.
Liiketoiminnan määrittävät asiakkuuden
vaatimukset.
Viestintä kohdistetaan ja mukautetaan yksilölle.
Konsulttiyritystä arvioidaan arvontuotantokyvyn
mukaan.
Myyjän tavoitteena on syvenevä asiakkuus,
joka perustuu ylivertaiseen arvoon.

1.3 Yritysten liiketoimintastrategian haasteet
Yritykset luovat ja kehittävät liiketoimintastrategia omista lähtökohdistaan.
Toiminta-ajatusta, visiota ja strategista tahtotilaa kehitetään
säännöllisesti toistuvan prosessin avulla. Kilpailutilanteessa muista erottuva
innovatiivinen liiketoimintakonsepti muuttaa toimialan pelisääntöjä ja
on strateginen valinta. Kilpailijoiden kanssa samanlainen
liiketoimintakonsepti vaatii tuekseen vahvat valinnat päälinjoista. Valinta
kohdistuu ensisijaisesti kolmeen tekijään: tuotejohtajuuteen (product
leadership), operatiiviseen erinomaisuuteen (operational excellency) tai
asiakasläheisyyteen (customer intimacy). Liiketoimintastrategiaan kuuluvaa
liiketoimintakonseptia, tuote- ja palvelukonseptia sekä tuotanto- ja
jakelukonseptia pitäisi pystyä toteuttamaan skenaarioiden ja markkinoiden
kehittymisen ehdoilla.
Kuva 2. Liiketoimintastrategian osatekijöitä (Teknologiateollisuus ry)
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1.4 Toimialoittaiset tiedontarpeet
Teollisuusektorilla asiakkaiden suunnittelutehtävät sekä tuotekehitys ovat
yhä enemmän siirtyneet suunnittelu- ja konsulttiyritysten vastuulle, jolloin
myös vaatimukset asiakkaiden liiketoimintaympäristön ja teknologioiden
tuntemukselle ovat kasvaneet. Palveluja hankitaan usein kumppanuus- ja
vuosisopimuspohjalta, jolloin toimittaja sitoutuu pitkäjänteiseen asiakkuus- ja
yhteistyösuhteeseen. Teollisuussektorilla tiedontarpeet painottuvatkin
erityisesti asiakkaiden liiketoimintaympäristön ymmärtämiseen ja
teknologioiden tuntemukseen.
Talonrakennussektorin hankkeissa toimivien osapuolten suuri määrä sekä
toteutustapojen hajanaisuus asettavat erityisiä vaatimuksia palvelutarjonnan
monipuolisuudelle ja joustavuudelle. Toimittajat kilpailutetaan
projektikohtaisesti ja tuotteistaminen on haasteellista. Suunnittelupalvelut
hankkinut asiakas ei monestikaan ole investoinnin omistaja tai loppukäyttäjä.
Usein myös suhdanneherkällä talonrakennussektorilla tiedontarpeet
painottuvat markkina- ja kilpailutilanteen seurannan ohella asiakastarpeiden
ymmärtämiseen sekä suunnitteluprosessin hallintaan.
Yhdyskuntasektorilla julkiselle sektorille painottuneen palvelutuotannon
sisältö on ollut paljolti asiakkaiden ohjeistamaa, ja alalta ovat puuttuneet
yleiset laatuvaatimukset. Tilaajaorganisaatiot ovat linjauksissaan selvästi
painottaneet teknisen osaamisvastuun siirtämistä palvelutoimittajien
verkostolle. Julkisten hankintojen piirissä olevan yhdyskuntasektorin
tiedontarpeet painottuvat verkosto- ja ydinosaamisen sekä erikoistumisen
hallintaan.
1.5 Asiakasryhmittäiset, vaihtoehtoiset skenaariot
Odotukset suunnittelupalveluille ja mielikuva saadun palvelun laadusta
vaihtelevat myös asiakasryhmittäin. SKOLin ja Psycon Oy:n vuoden 2006
vertailevan asiakastutkimuksen mukaan teollisuuden ja valtiosektorin
asiakkaat vaativat eniten ja olivat myös kriittisimpiä asiakaspalautteen
antajia. Positiivisin asiakaspalaute saatiin kaupan, pankkien ja
vakuutusyhtiöiden taholta.
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Kuva 3. Eri asiakastahojen arvioima asiakastyytyväisyys

Teollisuus
Teollisuuden asiakkaiden osuus alan kokonaislaskutuksesta on 50 %. Tässä
suurimmassa ja ylivoimaisesti kansainvälisimmässä asiakasryhmässä
globaalin liiketoimintaympäristön rooli korostuu myös skenaariotyössä.
Teollisuussektorin asiakaspalautteissa korostuvat suunnittelupalveluiden
hinta-laatusuhteen merkitys, tehtävä- ja vastuujaon selkeys, projektiin liittyvä
raportointi sekä vastuunotto virheistä.
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Teollisuussektorilla asiakasryhmittäisessä skenaariotyössä tullaan
tarkastelemaan erityisesti kansainvälisen liiketoimintaympäristön muutoksia
ja uusien teknologioiden mukanaan tuomia muutoksia osaamisvaatimuksiin.
Kuntasektori
Kuntasektorin asiakkaiden osuus alan kokonaislaskutuksesta on 15 %.
Tässä asiakasryhmässä korostuvat odotettavissa olevat kuntarakenteen
muutokset, ulkoistamiskehityksen jatkuminen sekä yleistyvä
yksityisrahoitusmallien käyttö.
Kuntasektorin asiakaspalautteissa korostuvat muita vahvemmin
sopimusvastuiden hoitaminen, suunnittelujärjestelmien sopivuus ja
suunnitteluhenkilöstön kokemus.
Kuntasektorilla asiakasryhmittäisessä skenaariotyössä tullaan kiinnittämään
huomiota ulkoistamiskehityksen ja kuntarakenneuudistuksen vaikutuksiin
kiinteistöomaisuuden hallinnassa.
Valtio
Valtiosektorin asiakkaiden osuus alan kokonaislaskutuksesta on 10 %.
Valtiosektorilla korostuvat kuntasektorin tapaan ulkoistamiskehityksen
jatkuminen ja yleistyvä yksityisrahoitusmallien käyttö, lisäksi erityisesti
liikenneväylähankkeiden toteuttaminen kokonaisuuksina vaikuttavat alaan.
Valtiosektorin asiakaspalautteissa pääpaino on projektiin liityvässä
raportoinnissa, tehtävä- ja vastuujaoin selkeydessä sekä hintalaatusuhteessa. Valtiosektorin asiakasryhmittäisessä skenaariotyössä
keskitytään mm. muuttuvien asiakastarpeiden ja suunnitteluprosessin
hallinnan kysymyksiin.
Rakennusliikkeet
Rakennusliikeasiakkaiden osuus alan kokonaislaskutuksesta on 10 %.
Hankkeiden kokonaistoteutusten yleistyessä osuuden ennustetaan
kasvavan. Rakennusliikkeet ovat antaneet kriittistä asiakaspalautetta mm.
hinta-laatusuhteesta ja virheisiin liittyvästä vastuunkannosta.
Rakennusliikkeiden skenaariotyössä keskitytään markkina- ja
kilpailutilanteen seurantaan, muuttuvien asiakastarpeiden hallintaan ja
osaamisen sekä erikoistumisen hallintaan.
Kauppa, pankit ja vakuutusyhtiöt
Kauppojen, pankkien ja vakuutusyhtiöiden osuus alan kokonaislaskutuksesta on 6 %. Osuus on vähentynyt investointien rakennuttamistoiminnan ulkoistamisen myötä. Toimialan asiakkaat ovat antaneet
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keskimääräistä kriittisempää asiakaspalautetta projektiin liittyvän
raportoinnin suhteen.
Tämän asiakasryhmän skenaariotyössä tarkastellaan liiketoimintaympäristön
muutosta ja sen aiheuttamia vaatimuksia osaamistarpeisiin.
2. Tulevaisuuskuvan määritys
2.1 Globaalit trendit
SKOLin tulevaisuusryhmän kolmihenkinen työryhmä pohti globaalien
trendien vaikutuksia alla olevan viitekehyksen puitteissa sekä teollisuus-,
yhdyskunta- että talonrakennussektoreilla. Työryhmän tulokset ovat
tiivistettyinä seuraavat:
EU:n laajentuminen ja jäykkyydet
- Säädösten ja normien tuntemisen merkitys kasvaa
- Rekrytointipohja laajenee edellyttäen, että sisämarkkinat toimivat
- Suomalaisten helpompi toimia muissa EU-maissa kuin muiden Suomessa
Globaali uusi työnjako
- Syvällinen osaaminen hankitaan globaalisti sieltä, missä sitä oikeasti on
- Pienet ja keskisuuret hankkeet säilyvät paikallisina (viranomaisyhteydet)
- "Uuden sukupolven" johtamisen haasteet (erilaiset arvomaailmat)
- Yhdyskuntasektorin globalisoituminen voi olla muita sektoreita hitaampaa
- Syvällinen osaaminen hankitaan globaalisti sieltä, missä sitä oikeasti on
Globaalit sidosryhmät ja asiakassegmentit
- Syvällinen osaaminen tarkoittaa "kapea-alaisuutta", josta seuraa se, että
sidosryhmät ja asiakassegmentit eivät voi olla lokaaleja vaan globaaleja
- Laaja-alainen kokonaisuuksien hallinta, projektinjohto-osaaminen välttämättömyys kansainvälisissä suurissa hankkeissa
Automaatio & digitaalisuus
- Automaatio-osaamisen tarve kasvaa sitä mukaa, kun kehittyvien maiden
työvoimakustannukset kasvavat
- Telematiikka- ja ATK-sovellusten määrä ja niiden osaamisen tarve kasvaa
- Talotekniikan osaamisen tarve kasvaa
Ympäristökysymykset (mm. päästökauppa)
- Energiatehokkaiden ratkaisujen toteuttamisen osaamisen kysyntä kasvaa
markkinakasvua nopeammin
- Ympäristöasioiden monipuolinen hallinta on merkittävä osa kaikkia
hankkeita
- Osaaminen kasvaa ensimmäiseksi teollisuusmaissa ja on osa kaikkea
toimintaa
Elämyksellisyys (mm. turismi)
- Muotoilu-, ergonomia ja sisustusosaaminen kysyntä kasvaa
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- Käyttäytymistieteiden osaamisen tarve, brandiajattelun merkitys, trendit
Ikääntyminen (Eurooppa)
- Kokemus "kaikkoaa", sisäisen koulutuksen määrän pitää kasvaa
- Ulkomaalaisten osuus työvoimasta kasvaa
- Osa tehtävästä työstä voi siirtyä ulkomaille

2.2 Asiakkuudet ja liiketoiminta
Asiakkuuksien ja liiketoiminnan muutoksia arvioitiin asiakasyrityksille
suunnatulla internet-kyselyllä, josta saatiin seuraavia tuloksia:
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2.3 Osaamislueet
Osaamisalueet- työryhmä löysi seuraavia, osaamiseen liittyviä
muutostrendejä:
Teknologiaosaaminen
- ympäristömuutosten haasteet
- asiakasprosessien ymmärtäminen
- teknologiaosaamistaidot eri alueilla
- SW-käyttötaidot
- 3D (4D) ymmärrys
- ICT
- teknologian kehittämisen suunnitelmallinen seuranta
- ilmaston muutos ja teknologiat
- tuote-/ tietomallit
- ympäristöasioiden ja riskien hallinta
- PP-hankkeet, elinkaaren aikainen rakenteiden kestävyys ja taloudellisuus
- eurocodet ja EN-standardointi
- ict-sovellukset
- ympäristövaikutukset rakentamis- ja ylläpitoprosessissa
Verkosto-osaaminen
- Intranet- ja internet-mahdollisuudet
- kilpailijayhteistyö
- asiakasyhteistyö
- toimiminen verkostossa
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- laajojen projektien hallinta ja johtaminen
- laaja-alaisen näkemyksen ja osaamisen kehittäminen
- projektien johtaminen
- poikkitoimialaisuus
- verkostojen johto-osaaminen
- projektinjohto-osaaminen
- kansainvälisten verkostojen johtaminen
Palveluosaaminen
- kielitaidot (eng, ve)
- segmentointi, fokusointi, erottuminen
- lisäarvon ymmärrys
- prosessilähtöisyys
- laatu itsestäänselvyys
- kulttuurien välinen palveluyhteistyö
- kansainvälisyys
- asiakkuudet
- palveluprosessit
- kumppanuudet
- tuotantolähtöisyydestä asiakaskeskeisyyteen
- tuotteista palveluiksi
- palveluiden kehittämis- ja markkinointiosaaminen
Muotoiluosaaminen
- uusi mahdollisuus ja uusi "insinööritiede""
- uusi ajattelutapa prosessiteollisuudessa
- oppilaitosyhteistyö
- uusi näkökulma näkyvien rakenteiden suunnittelussa
- huippuosaamisen yhdistäminen palveluihin
- palveluiden brändääminen muotoilun keinoin"
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3. Suunnittelu- ja konsulttialan todennäköiset tulevaisuuskuvat
3.1 Teollisuusklusteri
Kilpailukyky, kehitys ja kannattavuus
Alan yritysten keskittyminen jatkunee eli entistä suuremmat toimistoryhmät
vahvistuvat pystyessään toimittamaan sekä kokonaisvaltaisia että
erikoispalveluja. Toisaalta pienet, joustavat ja erikoistuneet toimistot voivat
menestyä ketterällä toiminnalla ja nopealla reagoinnilla entistä nopeammin
muuttuviin asiakastarpeisiin.
Alalla yleisesti sovittavia, keskitettyjä palkankorotuksia on vaikea siirtää
vuosisopimusperusteisiin hintoihin ja kiinteähintaisten projektien osalta
asiakkaat vaativat tehokkuutta, joka edellyttää kehittyneiden ja kalliiden
suunnittelutyövälineiden kehittämistä, hankintaa ja hallintaa.
Suhdanteiden merkitys on olennainen eli noususuhdanteessa toimintoja
pystytään kehittämään, kulut voidaan helpommin sisällyttää hintoihin kun taas
laskevassa suhdanteessa hintakilpailun nopeasti kiristyessä alan kaikki
toimintaedellytykset heikkenevät. Kansainvälistyneet monialaiset toimistot
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pystyvät paremmin tasaamaan suhdanteiden vaikutuksia jonkin markkinaalueen ja alan heikentyessä.
Markkinat ja kilpailu
Kotimaisen teollisuuden investoidessa entistä voimakkaammin ulkomaille kuin
kotimaahan suunnittelupalvelujen kasvumahdollisuudet kotimaassa vähenevät.
Toisaalta projektivientitoiminta antanee muutamien vuosien tähtäimellä lisää
töitä (esim. Venäjä), mutta vähenee aikanaan asiakkaiden siirtyessä
käyttämään entistä enemmän kohdemaiden paikallisia resursseja (esim. Kiina).
Suuret kansainväliset ja kansainvälistyvät suunnitteluyritykset hyötynevät
kehityksestä mikäli pystyvät hankkimaan ja pitämään paikallisia resursseja,
joiden avulla tarjoavat hinta/laatusuhteeltaan kilpailukykyisiä palveluja.
Resurssit ja osaaminen
Teollisuuden suunnitteluun suoraan soveltuvia taitoja ei juurikaan opeteta eikä
opita korkeakouluissa ja yliopistoissa. Valmistuvien insinöörien valmiudet ovat
keskimäärin heikot heidän siirtyessään suunnittelutoimistoihin, jolloin
jatkokoulutuskustannukset ja yleinen osaamattomuus rasittavat
suunnitteluyritysten taloutta. Osaavien resurssien turvaamiseksi
suunnittelutoimistojen pitäisi pyrkiä vaikuttamaan oppilaitosten
koulutusohjelmiin. Perusopetuksessa pitäisi kehittää parempia
luonnontieteellisiä valmiuksia, kirjoitustaitoa ja kielitaitoa unohtamatta. Suuri
haaste koulutusjärjestelmälle on miten parannetaan insinöörien laatua, joka on
heikentynyt koulutuspaikkamäärien suuren lisäyksen takia.
Halvempien työvoimakustannusten maat ovat sekä uhka (pelkästään kotimaisin
resurssein toimivat yritykset) että mahdollisuus (kansainvälistyneet yritykset)
uusien suunnitteluresurssien kannalta.
Imago ja näkyvyys
Teollisuuskohteiden suunnitteluun vaikuttaa entistäkin enemmän
ympäristöasioiden hallinta, jonka osalta on vaikeampi herättää myönteisiä
mielikuvia verrattuna esim. yhdyskuntasektoriin ja talonrakennussektoriin.
Teollisuuden osalta imagokysymyksiin voitaneen vaikuttaa uusilla
innovaatioilla ja asiapitoisilla perusteluilla, jotka korostavat energia- ja
ympäristötehokkuuden kehittymistä.
Työmarkkinat ja kannustavuus
Suunnittelualan kansainvälistyminen antanee entistä enemmän liikkumavaraa
suurille suunnitteluyrityksille harjoittaa liiketoimintaa niissä kohdemaissa, joissa
työmarkkinasopimukset eivät kohtuuttomasti rajoita toimintaa. Teollisuuden
ulkoistaessa entistäkin enemmän palvelujaan on mahdollisuus rakentaa
kannustavia liiketoimintamalleja aiempaa enemmän partnership –toiminnan
luonteisiksi.
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3.2 Kiinteistö- ja rakennusklusteri
3.3 Infraklusteri

4.

Tulevaisuuden ennakoinnista

4.1

Skenaariotyön menetelmiä
Tulevaisuuden tutkimus ja skenaariotyöskentely osana yritysten ja
organisaatioiden strategiatyötä tuovat tarkasteluihin korostetun laajaa
näkökulmaa. Ne pidentävät tarkastelun aikajännettä yli normaalin strategiajakson sekä liittävät objektiiviseen tietoon myös muutosta ennakoivia asioita,
heikkoja signaaleja ja ns. villejä kortteja, joista ei ole vielä
mitään merkkejä ja jotka ovat siten vasta aavistuksia tulevaisuudesta.
Tarja Meristön kehittämä toimintaskenaariotyöskentelyn prosessi (kuva
1) tavoittelee, ei vain vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita, vaan
toimintaa skenaarioiden pohjalta. Lähtökohdaksi määritellään toimijan
nykytila kartoittamalla perususkomukset, tabut ja ydinosaamiset, joiden
varassa nykystrategia on rakennettu. Vastauksena kysymykseen ”kuka ja
missä me olemme” saadaan useita näkymiä, jotka ulottuvat strategiahorisontin päähän tulevaisuuteen. Näitä näkymiä nimitetään tässä
skenaarioiksi, koska ne rajaavat sen tehtävän, mitä varten toimitaan. Siitä on
yleensä useampia käsityksiä, erityisesti tilanteessa, jossa tarkastellaan
useita yrityksiä tai koko toimialaa.

Kuva 4. Toimintaskenaariotyöskentelyn viitekehys (Teknologiateollisuus ry)
Toisessa vaiheessa kartoitetaan toimintaympäristön muutostekijät ja
laaditaan niiden avulla vaihtoehtoisia toimintaympäristön kehityskulkuja,
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aiheskenaarioita, joiden aiheet vaihtelevat sen mukaan, mikä tai
mitkä tekijät toimivat kyseisen skenaarion liikkeellepanevana voimana.
Tarkastelemalla toimijan toiminta-ajatusskenaarioita vasten vaihtoehtoisia
aiheskenaarioita pystytään vastaamaan skenaariokohtaisesti, ”minne
voimme mennä ja kuinka”. Lopulta tehdään päätös ”minne päätämme
mennä” eli valitaan lopullinen skenaario tai niiden joukko toiminnan
perustaksi.
4.1.1 PESTE-analyysi
PESTE-analyysi on apumenetelmä, jolla selvitetään ilmiön tai organisaation
poliittista, ekonomista, sosiaalista, teknistä ja ekologista tilaa ja
tulevaisuutta. Monitoroituja muutosvoimia voidaan hyödyntää eri tavoin
esim. yhteiskunnallisia skenaarioita laadittaessa ne voivat toimia
tulevaisuustaulukon muuttujina tai vaikka taustamateriaalina organisaation
laatiessa skenaarioita toiminnalleen.
Muutosvoimia avataan tarkoitukseen sopivalla tavalla, kuten esimerkiksi:
Poliittisia: lainsäädännön rajoitukset, kansainväliset sopimukset, rikollisuus,
yhdentyminen esim. EU, tutkimus-, kehittämis-, alue-, matkailu-, yms.
politiikka;
Ekonomisia: maailman, Euroopan, alueen talouskehitys, talouskriisit ja
lamat, kilpailurajoitukset, julkinen rahoitus ja tuet, ostovoima;
Teknologisia: informaatio- ja tietoliikenne, bio-, nano-, energiateknologiat,
verkkokauppa, virtuaalimaailma;
Sosiaalisia: arvot, kulutuskäyttäytyminen, ikärakenne, muuttoliike, syntyvyys
Ekologisia: kasvihuoneilmiö, ilmaston muutos, saastuminen, jäteongelmat,
liikarakentaminen, ympäristötietoisuus, infrastruktuurin muutos.
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Kuva 5. Globaalin toimintaympäristön keskeisimmät PESTE-tekijät
4.1.2 Tulevaisuuspyörä
Tulevaisuuspyörä on Jerome Glennin 1970-luvulla kehittämä strukturoitu,
aivoriihityyppinen menetelmä, jossa etsitään paperille piirretyn pyörän ja
siitä eteenpäin johtavien nuolien avulla jonkin tärkeän trendin, tapahtuman,
päätöksen tai heikon signaalin ensimmäisen, toisen ja kolmannen vaiheen
vaikutuksia yhteiskunnan tai organisaation toimintaan, arvoihin jne.
Tulevaisuuspyörän avulla voidaan järjestellä, ymmärtää ja täsmentää
erilaisia tulevaisuutta koskevia näkemyksiä ja niiden mahdollisia vaikutuksia.
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Kuva 6. Tulevaisuuspyörän malli

Kuvassa 6 on esitetty tulevaisuuspyörän rakenne ja kuvassa 4 on esimerkki
Elinkeinoelämän keskusliiton tulevaisuusluotain-hankkeessa syntyneestä
tulevaisuuspyörästä, jossa on tarkasteltu tuote-palvelu-konseptin
vaikutuksia.
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Kuva 7. EK:n tulevaisuusluotain-hankkeen eräs tulevaisuuspyörä
4.1.3 Delfoi-tekniikat
Delfoi-menetelmässä tavalla tai toisella asiantuntijoiksi luokitellut toimivat
tulevan kehityksen oraakkeleina. Delfoi-tekniikka on yksi monista
asiantuntijoiden kannanottojen keruumenetelmistä, joilla on pyritty
arvioimaan tulevan kehityksen mahdollisuuksia.
Asiantuntijamenetelmien kirjo ulottuu yksinkertaisista kyselyistä
komiteatyöskentelyyn, jossa asiantuntijat saattavat hioa kannanottoaan
kymmenissä tai jopa sadoissa kokouksissa. Delfoi-tekniikka on vuosien
saatossa määritelty monella tavoin. Mistään oikeaoppisesta Delfoista tuskin
voidaan puhua. Tutkimuksen tarkoitus ja konteksti voivat suhteellisen
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vapaasti vaikuttaa konseptimenetelmän "murteeseen", vaikka tietyt
tuntomerkit menetelmältä edellytettäisiinkin.
Tunnusomaista menetelmälle on asiantuntijoille anonyymisyys eli
asiantuntijat esittävät ja perustelevat tulevaisuutta koskevia väitteitä usein
tietämättä, keitä muita asiantuntijoita tutkimuksessa on mukana.
Anonyymiydellä pyritään siihen, että asiantuntijat esittäisivät aitoja
mielipiteitään ja käsityksiään tutkimuksen aihepiiristä.
Näin yksittäiset asiantuntijat voivat esittää mielipiteitä pelkäämättä
"kasvojensa menetystä". Korkeassa status-asemassa olevat asiantuntijat
uskaltavat rooliodotuksista vapautettuina esittää käsityksiään, kun heidän ei
tarvitse tehdä sitä julkisesti omalla nimellään.
Keskeistä on, että
• asiantuntijat voivat vapaasti muuttaa kannanottojaan (usein asiantuntijan
on vaikea luopua kannanotostaan, jos hän on tehnyt kannanottonsa
julkisesti),
* voimakkaat mielipidejohtajat eivät voi vaikuttaa asiantuntijaryhmän
yleiseen
mielipiteen
* hyviä, uusia ideoita voisivat esittää myös sellaiset asiantuntijat, joilla ei ole
korkeaa statusta organisaatiossa, ja
* hyviä ideoita voidaan koota yhteiseen käsittelyyn mahdollisimman
monipuolisesti monen erilaisen asiantuntijan toimesta
Ideana prosessissa, jota on perinteisesti kutsuttu Delfoi-tekniikaksi. on
tuottaa ryhmäennuste pitäen ryhmädynamiikka minimissään. Fyysinen ja
näin myös psykologinen etäisyys ennakointiryhmän jäsenten kesken on
maksimoitu. Prosessin tarkoitus on silloin tuottaa tasa-arvoinen
ennakointijärjestelmä On syytä korostaa - toisin kuin monet Delfoi-tekniikan
soveltajat ovat tulkinneet – että anonymiteettivaatimus koskee vain
argumentointivaihetta.
Keskusteluun motivoitumiseksi asiantuntijoiden on hyvä tietää kenen kanssa
he keskustelevat. Keskusteluprosessin päätyttyä ei ole mitään syytä salata
ideoiden tai mielipiteiden esittäjiä, jolleivät he eivät itse sitä jostain syystä
edellytä. Työskentelyn palkitsevuuden kannalta on jopa tärkeää, että hyvän
idean esittäjä saa esiin nimensä tai ainakin tahon, jota edustaa. Delfoimenetelmää voidaan myös soveltaa työryhmässä siten, että anonyymisyyttä
ei ole. Riskinä tämän tyyppisissä Delfoi-tutkimuksissa on se, että jotkut
työryhmän asiantuntijat alkavat toimia mielipidevaikuttajina työryhmässä.
Pyrkimys siihen, että henkilöiden asemasta heidän arvionsa tai
argumenttinsa väittelevät ilmeni perinteisessä Delfoi-menetelmässä siten,
että asiantuntijoita lähestyttiin kyselylomakkein, joiden sisältämät vastaukset
käsiteltiin luottamuksellisina. Tuoreimmissa sovellutuksissa sähköpostin tai
haastattelujen käyttö on yleistynyt.
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4.2 Toteutettuja ja käynnissä olevia ennakointihankkeita
Suomessa on viime vuosina toteutettu lukuisia ennakointi- ja tulevaisuushankkeita. Aktiivisia ovat olleet sekä julkinen sektori (valtioneuvosto,
ministeriöt,TEKES ja VTT) että elinkeinoelämä (EK, Teknologiateollisuus,
kiinteistö- ja rakennusala).
4.2.1 Valtioneuvoston ennakointihankkeet
Suomi maailmantaloudessa
Talousneuvoston sihteeristö valtioneuvoston kansliassa selvittää yhdessä
koti- ja ulkomaisten asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa
globalisaatiota, sen Euroopalle ja Suomelle asettamia politiikkahaasteita ja
globalisaatiopolitiikan vastauksia näihin haasteisiin. Hanke on jatkoa vuonna
2004 toteutetulle Suomi maailmantaloudessa -selvitykselle.
Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi 2004 -raportissa tarkastellaan
globalisaation uuden vaiheen asettamia haasteita Suomelle ja sitä, millä
tavoin haasteisiin pitäisi vastata. Raportissa hahmotellaan strategiaa, jolla
Suomi pystyy hyödyntämään globalisaation tuomat uudet mahdollisuudet ja
torjumaan kovenevaan kilpailuun liittyviä uhkia. Hahmoteltu strategia
perustuu osaamisen vahvistamiseen, talouden ja yhteiskunnan avoimuuden
lisäämiseen ja ennen kaikkea uudistumiseen. Raportin painopiste on
koulutus- ja innovaatiojärjestelmien vahvistamista koskevissa ehdotuksissa.
Tämän ohella tarkastellaan hyödyke- ja työmarkkinoiden sekä julkisen
sektorin toimintaa ja tehdään ehdotuksia niiden toimivuuden parantamiseksi.
Kuva 8. Suomen tärkeimpien vientialojen asema globaaleilla markkinoilla
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Palvelualojen kehitys, tuottavuus ja kilpailu
Selvityksessä tarkastellaan Suomen yksityisen palvelusektorin laajuutta,
tuottavuutta ja kilpailua. Selvitys sisältää neljä ulkopuolisten asiantuntijoiden
laatimaa osaraporttia ja talousneuvoston sihteeristön laatiman yhdistetyn
johdanto- ja johtopäätösluvun.
Suomen palvelusektori on kehityksestään huolimatta edelleen pieni
verrattuna muihin saman tulotason maihin. Vaikka tuottavuus on kohentunut
viime vuosina, se on yhä heikompi kuin Euroopassa keskimäärin, paria
toimialaa lukuun ottamatta. Tuottavuuden suhteen suurimmat potentiaaliset
hyödyt koko kansantalouden kannalta on saatavissa liike-elämän palvelujen
tehostumisesta.
Mitään yhtä ja varsinkaan kaikille toimialoille yhteistä syytä
”jälkeenjääneisyyteen” ei löydy. Keskeiset mitattavissa olevat perustekijät
ovat varsin hyvässä kunnossa kansainvälisesti vertaillen: Palvelutoimialoille
on investoitu varsin paljon reaalipääomaa, tutkimus- ja kehityspanostukset
ovat keskimääräistä suurempia, vaikkeivät aivan maailman huippua, ja
palvelualojen työvoiman koulutustaso on hyvin korkea.
Jälkeenjääneisyyden syyt löytyvät siten pikemminkin siitä, miten voimavaroja
voidaan, osataan tai on kilpailun paineessa pakko käyttää hyväksi. Tässä
suhteessa todennäköisimmät heikkoudet liittyvät palkkajakauman
kapeuteen, Suomen asutusrakenteen hajautuneisuuteen, kilpailun
vähäisyyteen, parhaiden voimavarojen ohjautumiseen teollisuuteen, julkisten
innovaatiopanostusten palvelualoja riittämättömästi hyödyttävään
suuntautumiseen ja laajan julkisen tuotannon asettamiin rajoituksiin
innovatiivisen toiminnan synnylle yksityisellä sektorilla.
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Kuva 9. Liike-elämän palvelut kansantaloudessa 2003

Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia
Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia laaditaan osana hallituksen
tietoyhteiskuntaohjelman toteuttamista vuoden 2006 aikana. Siinä kuvaillaan
kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristömme muutoksia sekä
luodaan pohjaa suomalaisen tietoyhteiskunnan kehitystyölle
tulevaisuudessa. Strategian yhtenä tavoitteena on myös antaa eväitä
seuraavan hallituksen hallitusohjelman valmisteluun. Strategiatyön
tavoitteena on luova, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi.
Työvoima 2025
Työmionisteriön Työvoima 2025-hankkeessa työurien pidentäminen ja
työssä pysymisen edistäminen on ikääntyvän väestön oloissa
yhteiskuntapolitiikan tärkeä tavoite. Keskeinen kysymys työssä pysymisen
kannalta on suotuisa talouden ja työllisyyden kehitys. Ilman sitä muilla
toimilla on vaikea saada kestäviä ratkaisuja aikaiseksi. Toimenpiteiden
keskipisteeseen nousee kasvavassa määrin työelämän ja osaamisen
kehittäminen, joka on olennaista talouden ja työmarkkinoiden toimivuudelle
sekä sille, että kiinnostus työhön ja työssäoloon vahvistuu. Tärkeää on myös
huolehtia, että nuorten ikäluokkien koulutus ja työelämään siirtyminen
onnistuu ilman väliinputoajaryhmiä mahdollisimman täydellisesti. Tämä on
Työvoima 2025 Väliarvion eräs keskeinen johtopäätös.
Ikärakenteen muutokseen varautuminen
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Valtioneuvosto antoi 18.11.2004 eduskunnalle tulevaisuusselonteon, joka
käsittelee Suomen väestökehitystä, väestöpolitiikkaa ja varautumista
ikärakenteen muutoksiin. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta
antoi selonteosta mietinnön, jonka eduskunta hyväksyi 1.6.2005.
Seurantaraportin pääsisältönä on ministeriöistä saatuihin tietoihin perustuva
kuvaus eri hallinnonaloilla toteutetuista politiikkatoimista tulevaisuusselonteon sekä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan linjausten
edistämiseksi. Seurantamuistio noudattelee selonteon rakennetta. Aluksi on
esitetty yhteenveto väestökehityksen keskeisistä piirteistä sekä todettu
valtioneuvoston johtopäätökset kehityksestä.. Tämän jälkeen on kuvattu
toimenpiteiden ja valmistelun edistymistä sekä arvioitu toimenpiteiden
riittävyyttä selonteon kunkin seitsemän asiakokonaisuuden osalta.
4.2.2 KTM:n, TEKESin ja VTT:n hankkeet
KTM:n ennakointifoorumi
Ennakointifoorumi on KTM:n asettama ja organisoima yhteistyöpuite, jonka
piirissä edistetään erilaisen tulevaisuutta koskevan tiedon
('ennakointitiedon') tuottamisen ja hyödyntämisen toimintatapoja. Hankkeen
pilottivaihe päättyi tammikuun lopussa 2005. Ennakoinnilla pyritään
muodostamaan mahdollisimman luotettava käsitys siitä, miten teknologia,
yhteiskunnat, maailman- ja kansantalous, ihmisten arvot, ympäristö ja muut
kiinnostavat asiat kehittyvät vaikkapa seuraavan 10...15 vuoden aikana tai
jopa pidemmällä aikajänteellä, ja mitä tuo kehitys itse kullekin organisaatiolle
tai yksittäiselle henkilölle merkitsee.
Kaikille kansalaisille avoin foorumimme pyrkii saattamaan yhteen Suomen
(ja hieman myöhemmin myös muiden maiden) parhaat ennakointitutkimusta
tekevät tahot ja kaikki heidän potentiaaliset asiakkaansa: punnittua
ennakointitietoa tarvitsevat suomalaisen yhteiskunnan toimijat. Foorumin
puitteissa myös järjestetään työpajoja ja seminaareja, joiden yhteydessä eri
alojen asiantuntijoiden on mahdollista tavata toisiaan yli toimiala- ja
tiederajojen. Tällä pyritään helpottamaan eri tahojen vuoropuhelua ja
nostamaan uusien ideoiden syntymisen todennäköisyyttä.
Finnsight 2015
FinnSight 2015 – Tieteen, teknologian ja yhteiskunnan näkymät on Suomen
Akatemian ja Tekesin yhteinen ennakointihanke, joka toteutettiin vuosina
2005-2006.
Ennakointihankkeessa eri alojen johtaat asiantuntijat tarkastelivat
suomalaiseen elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan vaikuttavia muutostekijöitä,
tunnistivat innovaatio- ja tutkimustoimintaan kohdistuvia tulevaisuuden
haasteita ja analysoivat sellaisia tieteeseen, teknologiaan, elinkeinoelämään
ja yhteiskuntaan kytkeytyviä osaamisalueita, joiden vahvistaminen edistää
yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä tieteellisen
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tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan keinoin. Yhteiskunnalliset ja globaalit
kysymykset korostuivat ennakoinnissa.
Ennakointi luo pohjaa uusille kansainvälisesti kilpailukykyisille
huippuyksiköille ja osaamiskeskittymille. Samalla ennakointi vahvistaa
Suomen Akatemian ja Tekesin strategiatyötä.
Ennakointi toteutettiin pääosin kymmenessä paneelissa, joissa kussakin oli
kymmenen asiantuntijaa. Työssä nousivat esiin globaalien riskien hallinta,
energia- ja ympäristöasiat, terveydenhuoltojärjestelmän uudistaminen sekä
tieto- ja viestintäteknologian ja biotieteiden sovellukset. Kaikissa tarvitaan
ihmisten tarpeista lähtevää tieteen ja teknologian yhteistyötä.
Suomen voidaan katsoa siirtyneen innovaatiovetoisen kehityksen
vaiheeseen 1990-luvulla. Vuosikymmenen laman seurauksena kiinteiden
investointien investointiaste laski rajusti eikä ole enää noussut aiemmalle
tasolle. Sen sijaan sekä yksityiset että julkiset investoinnit tutkimukseen,
teknologiaan ja innovaatiotoimintaan ovat etenkin vuosikymmenen
puolivälistä lähtien kasvaneet voimakkaasti, ja niiden merkitys talouden
kehitykselle on keskeinen.
Innovaatiovetoisessa kehitysvaiheessa muiden maiden ratkaisujen
jäljittely johtaa toivottuihin tuloksiin yhä harvemmin. Haasteena on luoda
omia ratkaisuja tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikassa. Toinen
keskeinen haaste on välttää tyytymistä omiin aiempiin saavutuksiin, koska
muuttuvassa toimintaympäristössä on jatkuvasti haettava uusia aineksia
tulevaisuuden ratkaisujen ohjenuoraksi.
Kuva 10. Osaamisen yhtymäkohtia (TEKES)
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Tekninen konsultointi, toimialaraportti
Teknisen palvelualan kansantaloudellinen merkitys on ollut Suomessa
verrattain suuri moniin muihin Euroopan maihin verrattuna. Teknisen
palvelualan kehittymisen ja menestyksen taustalla on ollut pääomavaltaisen
metsä- ja metalliteollisuuden laaja investointikysyntä ja julkisen
perusinfrastruktuurin rakentaminen, mikä on nostanut maamme
investointiaktiivisuuden asukasta kohden laskettuna kansainvälisesti varsin
korkealle tasolle. Vahvat kotimaan markkinat ovat lisänneet
suunnitteluyritysten mahdollisuuksia kilpailla myös kansainvälisillä
markkinoilla. Alan markkinoiden arvo Suomessa on noin 3,3 miljardia euroa,
josta asiantuntijatyötä on 2,6 miljardia sekä laitteita, koneita ja alihankintaa
0,7 miljardia euroa. Vuonna 2003 toimiala muodosti 1,5 prosenttia maamme
bruttokansantuotteesta ja 1,6 prosenttia kansantalouden työllisyydestä.
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Kuva 11. Teknisen palvelualan yritysten menestystekijät yritystyypeittäin

KANSAINVÄLISET
SUURET
SUUNNITTELUTOIMISTOT
- kansainvälisten
suurprojektien johtokyky
- runsaasti voimavaroja ja
kokemusta
- ulkomaisia tytäryhtiöitä

PAIKALLISET SUUNNITTELUTOIMISTOT
- laaja paikallistuntemus
- hyvät henkilösuhteet
- paikallisiin olosuhteisiin
sopivat hinnat

KANSALLISET SUUNNITTELUTOIMISTOT
- laaja kansallisten olojen
tuntemus
- laajat kansalliset henkilösuhteet kansallisten
viranomaisten kanssa
- kansallisen kustannustason tuntemus

ERIKOISTUNEET ENGINEERING-YRITYKSET
- osaamista valituilla
toimialoilla
- suunnattu markkinointi
kohdesektoreittain
- vahva tutkimus- ja
kehitystoiminta
- kansainvälistä toimintaa
- kokonaistoimitukset

MARKKINARAKO-ENGINEERINGYRITYKSET
- kapean erikoisalan
osaaminen
- maailmanlaajuiset
markkinat
- kokonaistoimitukset

TEKESin Innovaatioista hyvinvointia
Innovaatioista hyvinvointia, painopisteet tulevaisuuden rakentamiseksi – on
Tekesin teknologiastrategiaprosessin tuottama kuvaus niistä
osaamistarpeista, joilla yhteiskunnan tulevaisuutta rakennetaan ja joihin
erityisesti Tekesin käytössä olevin keinoin voidaan vastata.
Muutosvoimat ovat keskeisiä linjaustyön lähtökohtia. Niitä tunnistettaessa on
ollut mukana niin teollisuuden ja palvelujen strategioiden ammattilaisia kuin
laajemminkin eri alojen edustajia kuten lääkäreitä, yhteiskuntatieteilijöitä ja
kirkon edustajia. Muutosvoimien analysoinnissa on hyödynnetty myös
erilaisia kansainvälisiä verkostoja. Klustereiden ja eri toimialojen
toimintaympäristöjen haasteita ja muutosmahdollisuuksia on
arvioitu aktiivisessa vuorovaikutuksessa yritysten, elinkeinoelämän
järjestöjen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien
kanssa.
Julkaisu sisältää yhteenvedon lisäksi taustatietoa muutosvoimista,
sovellusten ja teknologioiden painopisteiden yhteenvedot sekä yhteenvedot
klustereiden analyyseistä. Viimeisessä luvussa kuvataan, miten tehdyt
osaamisvalinnat täydentävät Tekesin strategisten tavoitteiden
kokonaisuutta.
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Kuva 12. Teollisten klustereiden strategiset osa-alueet (TEKES)

VTT:n ennakointitoiminta
VTT:n ennakointitoiminnan tukemista varten on käynnistetty kehitysohjelma
"VTT Technology Futures Forum": VTT kehittää annakointitoiminnasta myös
palvelua asiakkaille. Tulevan kehityksen ennakointi on yksi VTT:n
keskeisistä tehtävistä. Tätä työtä varten VTT tekee vuosittain useita
roadmap-tutkimuksia. Tulokset auttavat yrityksiä, rahoittajia sekä
tutkimuslaitoksia T&K-toiminnan suuntaamisessa. VTT tuottaa perusteltua
tietoa teknologian tulevasta kehityksestä sekä uusien teknologioiden
käyttöönoton edellytyksistä ja vaikutuksista. Ennakointi- ja arviointitoiminta
tukee teknologian kehitystä ja käyttöönoton päätöksentekoa sekä niitä
koskevaa yhteiskunnallista keskustelua.
Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus
Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus – esitutkimus oli toimialajärjestöjen
yhteinen hanke, jossa perehdyttiin toimialatason tuottavuuden muutoksiin ja
mittaamiseen liittyviin kysymyksiin. Työlajitasolla tarkasteltuna kiinteistö- ja
rakennusalojen tuottavuus on kehittynyt myönteisesti viimeisen
kymmenen vuoden aikana. Työsaavutukset aikayksikköä kohden ovat
kasvaneet monissa tyypillisissä työlajeissa 20 – 50 %. Tuottavuutta on
kehitetty laaja-alaisesti ja yleensä tuottavuuden on aikaan saatu
parannuksia töiden ergonomiaan ja työturvallisuuteen.
4.2.3 EK:n tulevaisuusluotain ja Palvelut 2020-hanke
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Tulevaisuusluotain on Elinkeinoelämän keskusliitossa toteutettava pitkän
aikavälin ennakointihanke. Tulevaisuusluotain käynnistyi pilottivaiheella
syksyllä 2001 ja sen loppuraportti "Visio osaamisintensiivisestä Suomesta
2012" julkaistiin keväällä 2003. Kolmivuotinen jatkohanke käynnistyi
elokuussa 2003 ja projektin loppuseminaari pidetään lokakuussa 2006.
Kuva 13. EK:n tulevaisuusluotaimen prosessi

Tulevaisuusluotaimessa ennakoidaan moniuloitteisesti teollisuuden ja
rakentamisen mahdollisten menestysalojen tulevaisuutta vuoteen 2015
saakka. Millaisia ovat tuotteet, palvelut, markkinat, asiakkaat,
liiketoimintamallit ja teknologiat vuonna 2015? Entä millaisia ovat
tulevaisuuden organisaatiot ja millaista osaamista niissä tarvitaan?
Tulosten avulla vaikutetaan suomalaiseen koulutusjärjestelmään.
Tavoitteena on, että elinkeinoelämä saa tulevaisuudessa osaavaa ja
ammattitaitoista työvoimaa kaikkiin tehtäviin.
Kuva 14. Yhteenveto EK:n tulevaisuusluotain –hankkeen tuloksista
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Palvelut 2020 on toinen Elinkeinoelämän keskusliitossa toteutettava pitkän
aikavälin ennakointihanke. Siinä tarkastellaan yksityisten palvelualojen
rakennemuutosta ja tulevaisuuden osaamistarpeita.
4.2.4 EK:n yritysstrategiafoorumi
Julkaisu Liiketoimintaosaaminen – mikä muuttuu ja sitä tukeva
verkkomateriaali (www.ek.fi/liiketoimintaosaaminen )on suunnattu johdolle ja
liiketoimintaosaamisen koulutuksen ja tutkimuksenkehittäjille. Sen
tavoitteena on osaltaan ilmentää, mikä suuri murros liiketoiminnassa ja koko
yhteiskunnassaon meneillään. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen
ja vahva osaaminen korostuvat jokaisella toimialalla. Ne avaavat uusia
näkökulmia jokaisen yrityksen liiketoimintaan ja strategiseen johtamiseen.
Toimintaympäristö on vahvassa muutoksessa. Tärkeimpiä muutosvoimia
ovat väestön ikääntyminen, eettisten arvojen korostuminen, turvallisuutta ja
kestävää kehitystä edistävien palvelujen ja tuotteiden kysynnän kasvu,
työnjaon kansainvälinen muutos, elämyksellisyyden tarve sekä tieto- ja
viestintäteknologian muuttuminen keskeiseksi tuotannolliseksi tekijäksi
kaikilla toimialoilla. Tieto- ja viestintäteknologioiden ja muiden
muutosvoimien välillä on tiivis vuorovaikutus. Teknologioiden kehittyessä
muut muutosvoimat vahvistuvat. Teknologiat, tieto ja osaaminen ovat tärkeä
ase yhä kiristyvässä tuottavuuskilpailussa. Tiedon, osaamisen ja niistä
vauhtia saavan tuottavuuden avulla luodaan liiketoimintaa esimerkiksi
ikääntyvän väestön, turvallisuuden ja elämyksellisyyden tarpeisiin.
Organisaatioissa korostuu tiedolla ja osaamisella johtaminen. Vain
rautaisella liiketoimintaosaamisella voi menestyä: tarvitaan kykyä ennakoida
toimintaympäristön muutoksia ja asemoida liiketoiminta toimintaympäristöön.
Tämä taas vaatii tuekseen uutta strategista ajattelua. Täytyy kyseenalaistaa
olemassa olevia totuuksia. On mietittävä, mistä, miten ja millaisilla
kumppanuuksilla arvo asiakkaalle syntyy.
Tiedolla ja osaamisella johtaminen, verkostoyhteistyö ja prosessien
johtaminen korostuvat entisestään. Asiakaslähtöisyydessä on noustava
uudelle tasolle: asiakas on yllätettävä, on ylitettävä lupaus. Kestävän
kehityksen argumentit on hallittava. Myös yksityisen ja julkisen sektorin
yhteistyöllä voidaan synnyttää kasvua, uutta liiketoimintaa ja yrittäjyyttä.
Suomi on jo useilla alueilla tieto- ja viestintäteknologian kärjessä. Meillä on
kaikki edellytykset rakentaa vahva tiedon ja osaamisen talous. Uuttakin
osaamista täytyy rakentaa. Tarvitaan myös nopeita käytännön toimenpiteitä.
Esimerkiksi askel verkkomaksuista verkkolaskutukseen tehostaisi taloutta
Suomessa jopa kolmella miljardilla eurolla. Kaikilla yhteiskunnan toimijoilla
on tarve edetä tiedon ja osaamisen talouden tikapuilla.
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Kuva 15. Tiedon ja osaamisen tikapuut (EK/Harald 2006)

4.2.5 Muiden järjestöjen ennakointihankkeet
Teknologiateollisuus ry, liiketoiminnan ja teknologian linjaus 2010
Liiketoiminnan ja teknologian linjaus on metalli- ja elektroniikkateollisuuden
yritysten näkemys tulevaisuuden kehittämistarpeista. Se on tarkoitettu
tukemaan kansallisen ja eurooppalaisen tiede- ja teknologiapolitiikan
suuntaamista ja kehittämistä. Yritykset voivat käyttää tätä linjausta antamaan
virikkeitä ja näkemyksiä omiin strategiaprosesseihinsa. Tarvittavia
toimenpiteitä arvioitiin prosessissa, joka on tarkastellut kilpailukyvyn tekijöitä
eri tulevaisuusskenaarioiden näkökulmasta, yritysten strategiavalintoja sekä
eri liiketoimintakonseptien menestymismahdollisuuksia.
Linjaustyössä on päädytty seuraaviin toimenpidesuosituksiin, joiden merkitys
nähdään teknologiateollisuudessa keskeisimmiksi kilpailukyvyn ja kasvun
tekijöiksi tulevaisuudessa.
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Kuva 16. Liiketoimintakonseptien menestystekijöitä (Teknologiateollisuus ry)

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010
Kiinteistö- ja rakennusalan keskeiset järjestöt ja yritykset päättivät syksyllä
2000 aloittaa työn yhteisten vuoteen 2010 ulottuvien kehitystrendien
tunnistamiseksi. Samalla päätettiin luoda näihin trendeihin perustuva koko
klusterille yhteinen Visio 2010.
Kiinteistö- ja rakennusklusterin Visio 2010 kertoo alan yhteisen tahtotilan
kehityksen suunnasta. Käytännössä vision toteutumisen taustalla on
vuorovaikutus- ja oppimisprosessi, jossa kaikkien klusterin toimijoiden rooli
hyvän elämän puitteiden tekijöinä on yhtä tärkeä. Visioraportissa
asemoidaan yhteisiä päämääriä.
Klusterivisio 2010 ja sitä esittelevä raportti on etenkin kiinteistö- ja
rakennusalan yritysjohdolle tarkoitettu strategisen suunnittelun ja muutoksen
johtamisen väline. Muutosvisiolla on luotu yritysten ylimmälle johdolle
perusta, jonka päälle kussakin yrityksessä voidaan rakentaa huomispäivän
menestyksen konseptit. Visio 2010:n avulla alalla voidaan helpommin
arvioida ja syventää niitä kehittämistarpeita, joita toimintaympäristössä
tapahtuvat muutokset tuovat yritystoimintaan ja mitä hahmotetut
kehityssuunnat merkitsevät liiketoiminnassa pidemmällä aikajänteellä.
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Kiinteistö- ja rakennusalan Visio 2010 on osoitus koko klusterin halusta
rakentaa yhdessä tulevaisuutensa menestyksen avaimet. Näin laajaa
yhtenäisyyttä ei löydy mistään muualta maailmasta. Keskeisimmät keinot
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisen tahdon lisäksi ovat alan
aidon innovaatioympäristön aikaansaaminen, teknologiaohjelmat ja
toimenpiteet osaamisen lisäämiseksi.

Kuva 17. VISIO 2010:n peruselementit

5. Globaalit muutostrendit ja mahdolliset skenaariot
5.1 EK:n tulevaisuusluotain
Tulevaisuusluotain-hankkeen loppuraportin tavoitteena on ollut visioida
liiketoimintaympäristöä, tuotteita ja palveluja, työelämää ja yrityksissä
tarvittavaa osaamista kuudella teollisuus- ja rakentamistaustaisella
klusterilla vuonna 2015. Lisäksi on etsitty näkemyksiä suomalaisen
koulutusjärjestelmän kehittämiseksi elinkeinoelämän tarpeisiin.
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Kestävä kehitys, tietoisuus ja vastuullisuus eivät ole enää haihattelua tai
toisinajattelevien kapinaa. Menestyvässä liiketoiminnassa kulutetaan entistä
vähemmän energiaa ja muita luonnonvaroja. Vastuullinen yritystoiminta
merkitsee pitkän aikavälin kannattavuuden ja kilpailukyvyn varmistamista.
Kehitys kulkee teknologiainnovaatioista sosiaalisiin innovaatioihin ja
avoimiin innovaatioympäristöihin.
Yritysten menestymisen kannalta yhä ratkaisevampaa on kyky luoda uusia
tuotteita, palveluita, toimintamalleja, organisointitapoja sekä strategisia
lähestymisratkaisuja. Suurin haaste on motivoida osaajia kanavoimaan
luovuutensa palvelemaan yrityksen tavoitteita.
Voimakkaasti uudistuvassa toiminnassa tietämystä yhdistävät ja uutta
tietämystä luovat kumppanuusverkot ovat välttämättömiä. Tällaiset verkot
ovat dynaamisia, kehittyviä systeemejä, jonka toimijoiden osaamiseen ja
rooleihin liittyy epävarmuutta. Tarvitaan luottamusta. Sitä syntyy, jos
verkossa on kykyä hahmottaa uskottava kuva tulevaisuuden kehityksestä ja
onnistutaan luomaan kiinnostava tulevaisuusvisio ja vetovoimainen
kehitysagenda. On mietittävä, ketkä ovat asiakkaat, mitkä ovat tuotteet
ja palvelut, mikä on niiden arvo ja merkitys asiakkaille ja minkälaisin
ratkaisuin arvo-odotukset toteutuvat.
5.2 Finnsight 2015
FinnSight 2015:n teemavalinnoissa käytettiin Suomen Akatemian ja Tekesin
toiminnan näkökulmasta keskeisiä asiantuntijayhteisöjä. Johtoajatuksena oli
vuorovaikutuksen edistäminen: ideoiden, ajatusten ja asiantuntemuksen
”vapaa virtaaminen” prosessissa. Suomen Akatemian ja Tekesin kokoamista
kymmenistä teemaehdotuksista valittiin lopulta teemat, joiden kriteereinä
olivat kansallinen merkittävyys, osaamisperustan taso ja laajuus sekä
teeman potentiaaliset sosioekonomiset vaikutukset.
• Globalisaatio
• Väestömuutokset
• Tiede ja teknologia muutosvoimana
• Kestävä kehitys
• Osaamisen muutokset
• Työn muutokset ja ihmisen henkiset voimavarat
• Kulttuuriympäristön muutos
• Hallinta ja turvallisuus
5.3 EK:n yritysstrategiafoorumi
Tärkeimpiä muutosvoimia ovat väestön ikääntyminen, eettisten arvojen
korostuminen, turvallisuutta ja kestävää kehitystä edistävien palvelujen ja
tuotteiden kysynnän kasvu, työnjaon kansainvälinen muutos,
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elämyksellisyyden tarve sekä tieto- ja viestintäteknologian muuttuminen
keskeiseksi tuotannolliseksi tekijäksi kaikilla toimialoilla.
Tiedolla ja osaamisella johtaminen, verkostoyhteistyö ja prosessien
johtaminen korostuvat entisestään. Asiakaslähtöisyydessä
on noustava uudelle tasolle: asiakas on yllätettävä, on ylitettävä
lupaus. Kestävän kehityksen argumentit on hallittava. Myös yksityisen ja
julkisen sektorin yhteistyöllä voidaan synnyttää kasvua, uutta liiketoimintaa
ja
yrittäjyyttä.
5.4 Teknologiateollisuuden liiketoiminnan ja teknologian linjaus
Teknologiateollisuuden – elektroniikka- ja sähköteollisuuden, metallituote- ja
koneteollisuuden sekä metallien jalostuksen – yritysten toimintaympäristö ja
verkostot ovat jatkuvassa muutoksessa. Jokaisen yrityksen on valittava oma
tiensä: pyrkiikö se itse aktiivisesti muuttamaan liiketoimintaympäristöä
itselleen suotuisaksi vai valitseeko se varautumisen strategian. Kiina ja muut
tulevaisuuden talousalueet kehittyvät voimakkaasti ja edellyttävät yrityksiltä
ja koko yhteiskunnalta määrätietoista tahtoa uusiutua: globaalit voittajat
tulevat kasvun, osaamisen ja teknologian strategioiden toteuttajien joukosta.
Väestörakenteen muutokset vaativat yrityksiltä reagointikykyä niin
organisaation
johtamisen,
henkilöstöpolitiikan
kuin
liiketoiminnan
näkökulmista. Henkilöstö, markkinat ja asiakkaat edellyttävät yritykseltä
uskottavaa ja kestävää arvopohjaa.
Vaihtoehtoisten liiketoimintakonseptien, erityisesti palveluliiketoiminnan,
määrä kasvaa ja luo uudenlaista kilpailua. Vahvaan teknologiaan
perustuvien liiketoimintakonseptien menestystekijöitä ovat innovaatioiden,
teknologian
ja
osaamisen
sekä
verkostojen
johtaminen,
teknologiaintegraatio sekä tieto- ja tietoliikenneteknologian kehittäminen ja
hyödyntäminen.
5.5 Kone- ja metallituoteteollisuus 2020
Yritysten, oppilaitosten ja osaajien on yhä tärkeämpi luodata
systemaattisesti toimintaympäristönyleisiä, asiakastoimialojen ja oman
alansa muutostekijöitä. Omatahtoinen yritys, oppilaitos ja osaaja tekee
valintansa, työstää strategiansa ja sovittaa toimenpiteensä niiden pohjalta.
Tärkeintä on toteutuksen johdonmukaisuus ja ketteryys.
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Osaajatarve pysyy lähivuosina korkeana. Kone- ja metallituoteteollisuuden
yritykset arvioivat tarvitsevansa lähivuosina 4 000 – 5 000 osaajaa
vuosittain. Suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle suurin tarve on
ammatillisen tutkinnon suorittaneista osaajista.
Pk-yritykset uskovat kasvuun. Päätoimittajayritykset ulkoistavat edelleen
toimintaansa kumppaneilleen Suomessa ja ulkomailla. Pk-yritykset uskovat
kasvuun. Visionsa mukaan pk-yritykset ottavat yhä enemmän vastuuta
tuotantoprosesseista ja tuoteominaisuuksista. Pk-yritykset arvioivatkin
lisäävänsä suhteellisesti eniten tutkimus- ja kehitystehtävissä toimivaa
henkilöstöään.
Kilpailuetua tuottava osaamisperusta syntyy usean tekijän summana.
Tarvittavan osaamisen taso nousee kaikissa kone- ja
metallituoteteollisuuden tehtävissä. Rekrytoivilta edellytetään
lähtökohtaisesti
joko ammatillista - tai korkeakoulututkintoa. Maailmanluokan osaajat
tarvitsevat perus- ja substanssiosaamisen lisäksi strategista osaamista sekä
taitoja ja valmiuksia muutosten hallintaan ja kansainvälisissä verkostoissa
toimimiseen. Maailmanluokan osaajien keskeisin menestystekijä on
asenteet.
Verkostoitumisesta tuottavaan toimintaan verkostoissa. Osaamisalueista
asiakasosaamisen, automaation, joustavien valmistusmenetelmien ja
markkina-alueiden kielitaidon merkitys kasvaa eniten. Verkostoissa on
pystyttävä luomaan lisäarvoa asiakkaille, osattava varmistaa oman yrityksen
hyöty ja osattava myös jakaa saavutettua hyötyä. Kilpailuedun
saavuttaminen edellyttää vahvaa ja monitahoista johtamisosaamista ja
kokonaisvaltaista tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisstrategiaa.
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Koulutusjärjestelmässä ja opetuksessa fokus määrästä laatuun.
Koulutusalasta ja –asteesta riippuen 50 – 80 prosenttia yrityksistä katsoo,
että koulutus vastaa hyvin tai erittäin hyvin niiden osaamistarpeita.
Oppilaitosten ja korkeakoulujen ohjauksessa on painopistettä siirrettävä
aloittajamääristä opiskelijoiden valmistumiseen ja siirtymiseen osaavina
työelämään. Valmistuneiden määrän tulee vastata työelämän tarpeita.
Pitkäjänteinen yritysten ja oppilaitosten/korkeakoulujen yhteistyö on
kilpailuetutekijä. Koulutuksen lisäarvo yrityksille ja yksilöille syntyy yritysten
ja oppilaitosten/korkeakoulujen yhteistyön pitkäaikaisessa prosessissa.
Vaikka erityisesti tekniikan alalla yhteistyöhön on perinteitä, käyttämättömiä
mahdollisuuksia on vielä paljon. Kärkiyritysten ja korkeakoulujen välisiä
kumppanuuksia tulee edelleen syventää ja samalla toimivia yhteistyömalleja
levittää laajempaan käyttöön. Erityisesti kasvavien pk-yritysten ja
korkeakoulujen yhteistyötä on vahvistettava.
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Suomesta maailman paras innovaatioympäristö. Suomesta halutaan tehdä
maailman paras innovaatioympäristö ja osaaminen halutaan nostaa
maailmanluokkaan Suomelle tärkeillä elinkeinoelämän alueilla. Tämä
edellyttää, että koko koulutusjärjestelmä on hyvässä kunnossa.
Ammattiosaajien saatavuuden varmistamiseksi tarvitaan kokonaisvaltainen
strategia, opetuksen laatuun ja opetustyön arvostukseen on panostettava ja
korkeakoulujen kansainvälistymistä on lisättävä merkittävästi. Aikuis- ja
täydennyskoulutuksen kokonaisuudistus ja yliopistouudistus luovat perustaa
myös kone- ja metallituoteteollisuuden tulevaisuuden menestykselle.

6. SKOL-tulevaisuusbarometrin kehittäminen
Yhtenä tulevaisuusfoorumihankkeen tavoitteena on ollut toistettavan,
kyselymuotoisen tulevaisuusbarometrityökalun kehittäminen SKOLin ja jäsenyritysten
käyttöön. Työkaluksi voisi edlleen kehitettynä soveltua sama kysely, jolla kartoitettiin
asiakkaiden näkemyksiä alan skenaariotyössä.
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SKOL-tulevaisuusfoorumi, alan todennäköiset tulevaisuuskuvat
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TÄYTTÖPOHJA, PALAUTUS 28.5.2008 mennessä matti.kiiskinen@skolry.fi
TÄYTTÖOHJE: Pohtikaa alan todennäköisiä tulevaisuuskuvia SKOLin strategisten teemojen näkökulmista sektoreittain käyttäen hyväksi muutostekijäsarakkeissa esitettyjä trendejä
ja ydinkysymyssarakkeissa olevia tekijöitä. Tuloksen voi kuvata valkoiseen laatikkoon sitä tarvittassa laajentaen.
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