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Tämän pro gradu -työn tavoitteena on demonstroida Delfoi-menetelmän ja teknisen tulevai-

suudentutkimuksen yhdistämistä humanistiseen tulevaisuudentutkimukseen sekä tulevaisuu-

dentutkimuksen mahdollisuuksia yrittäjyyskasvatuksessa. Tutkielman alussa jaan tutkielman 

kehys- ja sisäkertomukseen. Kehyskertomus kuvaa tutkielman kontekstia suhteessa kasvatus-

tieteisiin ja sisäkertomuksessa tutkin minulle tutun yrityksen, Yrjänän mansikkatilan, tulevai-

suutta. Tutkielman johdannossa pohdin myös omaa tutkijanasemaani suhteessa tutkimusym-

päristööni ja päädyn autoetnografiseen lähestymistapaan. 

Tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen muodostaa tulevaisuudentutkimuksen teoria. Nostan 

esille erityisesti Roy Amaran (1925–2007) tulevaisuudentutkimuksen peruslähtökohdat sekä 

tulevaisuustiedon ontologisia ja epistemologisia perusteita. Valitsen tutkimukseeni kaksi tule-

vaisuudentutkimuksen suuntausta, humanistisen ja teknisen tulevaisuudentutkimuksen. 

Havainnollistan teknistä tulevaisuudentutkimusta tutkimalla mansikanviljelyn tulevaisuutta 

Argumentoivan Delfoin ja ristivaikutusanalyysin avulla. Delfoissa kymmenen mansikanvilje-

lyn eri sektoreiden asiantuntijaa pohti sitä, mitä mansikanviljely voisi olla vuonna 2030. Del-

foi-tutkimus koostui kahdesta asiantuntijoiden syvähaastattelusta sekä asiantuntijoiden kes-

kusteluista verkossa eDelfoi-alustalla. Tutkimus tuotti neljä erilaista ympäristöskenaariota 

mansikanviljelyksestä vuonna 2030. Humanistista tulevaisuudentutkimusta havainnollistan 

toteuttamalla autoetnografisen tulevaisuusverstaan Yrjänän mansikkatilalla. Tulevaisuusvers-

taassa keskustelimme Robert Jungkin verstaan rakenteen mukaan edeten siitä, mitä itse halu-

aisimme Yrjänän mansikkatilan olevan vuonna 2030. Näiden pohdintojen pohjalta syntyi 

kaksi Yrjänän mansikkatilan tavoiteskenaariota vuodelle 2030. 

Tutkimuksen lopussa pohdin, että teknisen ja humanistisen tulevaisuudentutkimuksen näkö-

kulmat täydentävät toinen toistaan, sillä yksilön näkökulmasta toteutuvaan tulevaisuuteen vai-

kuttavat sekä ympäröivän maailman tulevaisuus että yksilön itselle asettamat tavoitteet. Mo-

lempien tulevaisuudentutkimuksen tuottamat skenaariot mahdollistavat näiden näkökulmien 

vertailun sekä yhteensovittamisen. Päädyn siihen, että kahden näkökulman huomioiminen tut-

kimuksessa syventää ymmärrystä tutkimuskohteesta. 

Tutkielma päättyy tulevaisuudentutkimuksen arviointiin sekä pohdintaan tulevaisuudentutki-

muksen hyödyntämisestä kasvatustieteissä. Ehdotan, että tulevaisuudentutkimus tarjoaisi mo-

nenlaisia näkökulmia ja menetelmiä tulevaisuuden mahdollisuuksien kartoittamiseen myös 

yrittäjyyskasvatuksessa. 

Avainsanat: Tekninen tulevaisuudentutkimus, Humanistinen tulevaisuudentutkimus, Delfoi-

menetelmä, Tulevaisuusverstas, Skenaario, Yrittäjyyskasvatus, Mansikanviljely 
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The aim of this study is to demonstrate a combination of the Delphi-method, Technical Fu-

tures studies and Humanistic Futures studies as well as possibilities of Futures studies in the 

field of Entrepreneurship education. I divide this thesis into a frame story and into a story 

within the frame story. The frame story describes the context of the research in the field of 

Education. In the story within the frame story, I conduct a research on the future of Yrjänä’s 

strawberry farm. Since Yrjänä’s strawberry farm is a familiar research environment to me, I 

use autoethnographical approach in my research. 

Futures studies form the theoretical framework for my thesis. I bring up the starting points of 

Futures studies created by Roy Amara (1925-2007) as well as some ontological and epistemo-

logical foundations of Futures studies.  

I demonstrate Technical futures studies by studying the future of strawberry cultivation with 

Argument Delphi -method and Cross Impact Analysis. In the Delphi process, ten experts from 

different sectors of strawberry cultivation discuss what strawberry cultivation could be like in 

2030. The Delphi consisted of two non-structured interviews of the experts as well as the ex-

perts’ online discussion on an eDelfoi-platform. The study provided with four different envi-

ronment scenarios about strawberry cultivation in 2030. I demonstrate Humanistic futures 

studies by conducting an autoethnographical future workshop at the Yrjänä’s strawberry farm. 

The workshop was organized according to the structure of the future workshop created by 

Robert Jungk. In the workshop, we discussed what we would prefer Yrjänä’s strawberry farm 

to be like in 2030. Based on the ideas of the discussion, two different goal scenarios were de-

signed. 

Finally, I discuss how Technical and Humanistic futures studies can complement each other, 

as the forming future will be affected by the future of environment as well as by the goals of 

individuals. The scenarios, created by both approaches, enable comparison of the approaches 

and even their combination. My conclusion is that inclusion of both the approaches deepens 

the understanding of the research questions. 

In the conclusion, I evaluate my research and discuss the possible use of Futures studies in the 

field of Education. I suggest that Futures studies would offer many approaches and methods 

to perceive future possibilities in Entrepreneurship education. 
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1 JOHDANTO 

Kasvatustieteet ja tulevaisuudentutkimus ovat yllättävän vieraita toisilleen, vaikka molem-

mat tieteet ovat tulevaisuuteen suuntautuneita tieteitä. Molemmissa etsitään tulevaisuuden 

mahdollisuuksia ja halutaan olla tekemässä parempaa tulevaisuutta. Tulevaisuudentutki-

muksella on monia menetelmiä, joilla se pyrkii saamaan jotain otetta tulevaisuudesta. Tä-

män tutkielman tavoitteena on demonstroida erilaisten tulevaisuudentutkimuksen menetel-

mien yhdistämistä ja käyttöä sekä tulevaisuudentutkimuksen mahdollisuuksia kasvatustie-

teissä. Tutkielman rakenteesta tulee ymmärrettävämpi, jos ajattelee tutkielman koostuvan 

ikään kuin kehyskertomuksesta ja sisäkertomuksesta. Kehyskertomus kertoo tulevaisuuden-

tutkimuksesta ja kasvatustieteistä. Kasvatustieteiden ja tulevaisuudentutkimuksen yhdis-

tävä linkki on tässä tutkimuksessa yrittäjyyskasvatus. Yrittäjyyskasvatuksessa käsitellään 

muun muassa riskejä ja mahdollisuuksia (OPS, 2014, 23–24), jotka ovat myös tulevaisuu-

dentutkimuksen ydinasiaa. Kehyskertomusta on tutkielmassa johdantoluku sekä viimeinen 

luku (luvut 1 ja 6). 

Suurin osa tutkielmasta on sisäkertomusta. Sisäkertomus on tässä tutkielmassa tulevaisuu-

dentutkimus ja tapaustutkimus, joten teoreettinen viitekehys perustuu tulevaisuudentutki-

muksen teoriaan. Sisäkertomus kertoo minulle tutun yrityksen, Yrjänän mansikkatilan, tu-

levaisuudesta. Tulevaisuudentutkimus ja Yrjänän mansikkatilan tulevaisuus muodostavat 

siis keskeisen osan tätä tutkimusta (luvut 2, 3, 4 ja 5).  

Tämän tutkielman myötä ehdotan, että tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin tutustuttai-

siin ja niitä otettaisiin käyttöön laajemmin myös kasvatustieteissä. Uskoisin, että monia tu-

levaisuudentutkimuksen menetelmistä voitaisiin hyödyntää kasvatustieteissä koulutuksen 

kehittämisessä ja jopa kouluopetuksessa lasten kanssa totutettavissa projekteissa. Opetuk-

sen ja koulutuksen kentällä tutkielmani sopisi hyvin yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen 

alueelle. Avaan seuraavaksi tarkemmin sitä, miten yrittäjyys näkyy opetussuunnitelmassa 

ja mitä yrittäjyyskasvatuksella käytännössä pyritään saavuttamaan. 

1.1 Yrittäjyyskasvatus 

Opetussuunnitelman (2014) yhtenä laaja-alaisten oppimistavoitteiden osana mainitaan työ-

elämätaidot ja yrittäjyys. Sillä tarkoitetaan erityisesti yleisten valmiuksien ja asenteen ke-
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hittämistä työtä ja työelämää kohtaan. Työelämätuntemuksen lisäksi yrittäjämäisten toi-

mintatapojen oppiminen on osa oppimistavoitteita. Yrittäjämäisiin toimintatapoihin kuuluu 

muun muassa itsenäinen ja pitkäjänteinen työskentely, riskien arviointi ja hallittu ottami-

nen sekä mahdollisuuksiin ja muutoksiin avoimesti ja joustavasti suhtautuminen. (OPS, 

2014, 23–24; EDU, 2017) 

Yrittäjyyskasvatus ymmärretään suomalaisessa koulujärjestelmässä laajasti. Koulutuspo-

liittisissa asiakirjoissa ja yrittäjyyskasvatuskirjallisuudessa yrittäjyyskasvatuksen eri ulottu-

vuuksia ja tavoitteita kuvataan usein kolmen käsitteen kautta, jotka ovat omaehtoinen yrit-

täjyys, sisäinen yrittäjyys ja ulkoinen yrittäjyys. (Ikonen, 2006, 16–18; Ristimäki, 2004, 

12–13; Korhonen, 2012, 5-6) Omaehtoinen yrittäjyys liittyy yritteliääseen asenteeseen, ja 

on sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden perusta. Sisäinen yrittäjyys on joustavuutta, aloiteky-

kyä, luovuutta, riskinottokykyä, omatoimisuutta, yhteistyökykyä ja suoritusmotivaatiota. 

Ulkoinen yrittäjyys liittyy taas yritystoiminnan harjoittamiseen ja käynnistämiseen. Yrittä-

jyyskasvatuksen tulisi edistää kaikkia yrittäjyyden muotoja siten, että perusopetuksen 

alemmilla luokilla painottuvat omaehtoinen ja sisäinen yrittäjyys. (Korhonen, 2012, 5-6) 

Opetussuunnitelmassa laaja-alaiset oppimistavoitteet ovat laajempia tavoitteita kuin op-

piainekohtaiset tavoitteet. Laaja-alaisten kokonaisuuksien tavoitteena on tukea ihmisenä 

kasvamista, jolloin kokonaisuuteen kuuluu tietojen ja taitojen lisäksi arvoihin, asenteisiin 

ja tahtoon liittyviä asioita. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on kokonaisvaltainen asentei-

den, taitojen ja elämänhallinnan kehittäminen. Onnistuneen yrittäjyyskasvatuksen nähdään 

parhaimmillaan asenteisiin vaikuttamisen kautta ehkäisevän syrjäytymistä ja tukevan elin-

ikäistä oppimista ja tulevaisuuden mahdollisuuksien näkemistä sekä niihin tarttumista. 

(OPS, 2014, 20; EDU, 2017) 

1.2 Yrittäjyyskasvatus ja tulevaisuudentutkimus 

Yrittäjyyskasvatuksen taustalla on joitakin käsitteitä, jotka ovat tietyssä määrin yhteisiä tu-

levaisuudentutkimuksen kanssa. Tulevaisuudentutkimus on tieteen- tai tiedonala, jossa kar-

toitetaan tulevaisuuden mahdollisia tapahtumia. Tulevaisuudentutkimuksessa ja yrittämi-

sessä on yhteistä muun muassa se, että molemmissa suhtaudutaan tulevaisuuteen proaktii-

visesti ja innovatiivisesti sekä kartoitetaan järjestelmällisesti tulevaisuuden riskejä ja mah-
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dollisuuksia. Tässä kappaleessa pyrin avaamaan joitakin yrittäjyyskasvatuksen ja tulevai-

suudentutkimuksen yhtymäkohtia nimenomaan riskeihin ja mahdollisuuksiin suhtautumi-

sen näkökulmasta. Palaan yksityiskohtaisemmin tulevaisuudentutkimukseen luvussa 2. 

Riski on yksi olennainen piirre yrittämisessä. Kaikkeen uuden innovointiin ja innovaatioi-

den toimeenpanoon liittyy innovaatioiden epäonnistumisen riski. (Ristimäki, 2004, 29; 

Kyrö, 2006, 100) Ristimäen (2004) mukaan yrittämisen riskit voivat olla taloudellisia, psy-

kologisia ja sosiaalisia. Taloudellinen riski on perustavaa laatua oleva riski ja liittyy yritys-

toiminnan harjoittamiseen. Kuitenkin käytännön valinta- ja päätöksentekotilanteissa myös 

psykologiset ja sosiaaliset riskit ovat huomattavia. Psykologisella riskillä tarkoitetaan 

muun muassa sitä, että yrityksen epäonnistuminen voi vaikuttaa yrittäjän käsityksiin 

omista kyvyistään. Sosiaalinen riski on taas esimerkiksi siinä, miten ympäristö reagoi yri-

tyksen epäonnistumiseen ja missä määrin ympäristö sallii esimerkiksi yrittää uudestaan. 

(Ristimäki, 2004, 30) Yrittämisessä pyritään ottamaan hallittuja riskejä. Siksi yrittäjän on 

tärkeä laskelmoida ja kartoittaa eri riskien suuruuksia. (Ristimäki, 2004, 29–30) 

Riski ja siihen liittyvän epävarmuuden sietokyky ovat yrittäjyyskasvatuksen avainkysy-

myksiä. Epävarmuus kuuluu jokaiseen uuteen, luovaan oppimisprosessiin. Kyrön (2006) 

mukaan riskipedagogiikkaa ja riskin oppimista ei ole vielä tutkittu kovin kattavasti. (Kyrö, 

2006, 99) Hän esittelee kuitenkin muutamia tutkimuksia, joiden pohjalta hän tiivistää ris-

kin ottamisen ja opettamisen neljään perusolettamukseen: 

1. Riski ja riskin ottamisen oppiminen ovat toimintaorientoituneita sosiaalisia proses-

seja, jotka kattavat sekä epätietoisuuden että epävarmuuden käsitteet. 

2. Epävarmuuden pelko liittyy riskin ottamisen prosessiin mutta pikemminkin alenta-

malla mahdollista tulosta kuin todellisuudessa lisäämällä riskin ottamisen val-

miutta. 

3. Riskin ottamisen oppiminen on psykologinen ja sosiaalinen ilmiö ennemmin kuin 

taloudellinen. 

4. Riskin oppiminen ja opettaminen ovat kontekstista riippuvaisia prosesseja, jotka 

edellyttävät oppimisen olosuhteiden huomioimista oleellisena tekijänä oppimispro-

sessissa. (Kyrö, 2006, 106) 

Kyrön artikkelin johtopäätöksenä on, että riskin ottoa on mahdollista opettaa ja oppia. Täl-

löin myös opettajalta vaaditaan omaa riskinottoa ja uskallusta, sillä hänen pitää antaa oppi-
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laan kokea epävarmuus ja valita oma oppimispolkunsa. Hallinnan ja ohjauksen sijaan opet-

tajan pitää tukea ja luottaa oppilaan omaan ongelmanratkaisuun ja kykyihin. (Kyrö, 2006, 

118–119) 

Tulevaisuudentutkimuksessa lähdetään liikkeelle olettamuksesta, että on olemassa valtava 

määrä mahdollisia tulevaisuuksia, joista lopulta sitten yksi todellistuu. Kaikki vaihtoehtoi-

set tulevaisuudet eivät ole samanarvoisia vaan, riippuen arvioitsijan näkökulmasta, tulevai-

suudenkuva voi olla toivottava tai uhkaava. Yhden vaihtoehtoisen tulevaisuuden toteutumi-

nen on riski niille ihmisille, jotka mieltävät sen tulevaisuudenkuvan uhkaavaksi. Tulevai-

suudentutkimuksessa voidaan nostaa esille joitakin uhkaavana pidettyjä kehityskulkuja esi-

merkiksi keskustelun herättämiseksi. Tällainen oli muun muassa Rooman Klubin julkaisu 

The Limits to Growth (1972), joka herätti ilmestyessään paljon keskustelua. Laajoihin ja 

aika tarkkoihin laskelmiin perustuen julkaisussa esitettiin erilaisia uhkakuvia siitä, mihin 

sen aikainen väestönkasvu ja teollisuuden kehitys saattaisi johtaa tulevaisuudessa. Uhkien 

ja riskien esiin nostamisen tarkoituksena voi olla tietoisuuden ja keskustelun herättäminen 

ja sitä kautta toiminta uhkakuvan toteutumisen estämiseksi. (Söderlund, Kuusi, 2003, 332–

333; Bell, 1997a, 40–44; Masini, 1993, 48) 

Mahdollisuus on toinen yrittäjyyttä, yrittäjyyskasvatusta ja tulevaisuudentutkimusta yhdis-

tävä käsite. Yksi keskeisimmistä yrittäjämäisen käyttäytymisen perustoista on kyky nähdä 

ja huomata erilaisia mahdollisuuksia esimerkiksi markkinoilla. Yrittäjyyskasvatuksessa 

yrittäjämäinen käyttäytyminen ja mahdollisuuksien näkeminen laajennetaan käsittämään 

myös muuta kuin ulkoista yrittäjyyttä. Opetussuunnitelman (2014) mukaan yrittäjyyskas-

vatuksessa oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimi-

maan muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Pedagogiikan näkökulmasta tämä voi tar-

koittaa ongelmalähtöistä orientaatiota oppimisessa ja opetuksessa. Tämä tarkoittaa ratkai-

sukeskeisen ajattelun tukemista, visionäärisyyttä, luovuutta ja innovatiivisuutta, jotka 

kaikki tukevat mahdollisuuksien havaitsemista ympäristössä. (Vesalainen, Ristimäki, 

Luoto, Kohtamäki, 2006, 77–78; OPS, 2014, 23–24) 

Mahdollisuus on tulevaisuuteen suuntautunut käsite. Mahdollisuus voi olla jokin nykyisyy-

dessä havaittavissa oleva heikko signaali tai toive tulevaisuuden mahdollisesta kehitysku-

lusta. Tulevaisuudentutkimuksessa eri mahdollisuuksia tutkitaan järjestelmällisesti ja selvi-

tetään, mihin tällaiset toivekuvat perustuvat ja kuinka todennäköistä niiden toteutuminen 

voisi olla. Tulevaisuudentutkimuksessa ajatellaan, että mitä enemmän tiedämme tämän 
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hetken uhkista ja mahdollisuuksista, sitä parempia päätöksiä pystymme tekemään tällä het-

kellä. 

1.3 Tapauksena mansikkatila 

Tässä tutkielmassa havainnollistan joitakin tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä esimerk-

kiyrityksen kautta. Tätä varten tutkin esimerkkiyrityksen, Yrjänän mansikkatilan, tulevai-

suutta. Tapaustutkimus muodostaa tälle tutkielmalle tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä 

havainnollistavan sisäkertomuksen (Kuvio 1). 

 

Kuvio 1. Tutkielman sisäkertomuksen rakenne 

Tutkielman ”sisäkertomuksessa” yhdistyvät tulevaisuudentutkimuksen teoria, tulevaisuu-

dentutkimuksen menetelmät ja esimerkkiyritys, Yrjänän mansikkatila. Esittelen luvussa 2 

tulevaisuudentutkimuksen teoriaa. Tulevaisuudentutkimuksen teoria tarjoaa monenlaisia 

näkökulmia ja lähestymistapoja tulevaisuuden käsittelemiseen. Tämän jälkeen havainnol-

listan kahden eri tulevaisuudentutkimuksen lähestymistavan menetelmiä tutkimalla niiden 

avulla Yrjänän mansikkatilan tulevaisuutta. 
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1.4 Oma asemani tutkimusympäristössä 

Sisäkertomuksen tutkimusympäristönä on Yrjänän mansikkatila, jonka tulevaisuutta pyrin 

hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmien avulla. Oma asemani tässä tutki-

musympäristössä on hyvä mainita siksi, että kuulun myös itse tutkimaani ympäristöön. Yr-

jänän mansikkatila on vanhempieni perustama perheyritys ja työskentelen myös itse tässä 

yrityksessä kesäisin. 

Tutkimuksen näkökulmasta oma asemani ei ole tutkimusympäristössä objektiivinen tai 

puolueeton. Toisaalta olen ”sisäpiiriläinen” tutkimusympäristössä, joten minulla on val-

miiksi kokonaisvaltainen ja yrityksen sisältä päin tullut näkemys tutkimusympäristöstä. 

Tämä on tutkimuksen kannalta etu, vaikka toisaalta se voi estää kiinnittämästä huomioita 

joihinkin liian tuttuihin, mutta tutkimuksen kannalta olennaisiin seikkoihin. (Chang, 2008, 

52; Kotilainen, 2014, 175) Oman sisäpiiriläisyyteni ja kulttuurisidonnaisuuden vuoksi käy-

tän Yrjänän mansikkatilan tarkasteluun autoetnografista otetta. Puhtaan objektiivisuuden 

sijaan tavoittelen, että tutkimuksestani tulisi uskottava. Jotta tutkimuksen luotettavuutta 

voitaisiin arvioida, minun on tuotava tutkimuksessa esille omat kytkökseni tutkimusympä-

ristöön sekä tutkimuksen aikana tekemäni valinnat (Haanpää, Hakkarainen, Carcia-Rosell, 

2014, 292; Hämeenaho, Koskinen-Koivisto, 2014, 9). 

Tämän tutkimuksen aikana mansikanviljelyyn liittyvät asiat ovat alkaneet kiinnostaa minua 

enemmän. Uskoisin, että myös muilla Yrjänän mansikkatilan jäsenillä on aikaisempaa 

enemmän innostusta ja kiinnostusta tilaa kohtaan. Tämän tutkimuksen tiimoilta onkin 

noussut erilaisia keskusteluja Yrjänän mansikkatilan mahdollisuuksista. Osa keskusteluista 

on alkanut myös itämään ja elämään omaa elämäänsä, jopa konkreettisiin suunnitelmiin 

asti. Vaikea sanoa, mitkä asiat ovat olleet suuntaamassa tätä kehitystä. Ehkä aika oli otolli-

nen tulevaisuuskeskusteluille, jotka synnyttivät intoa mansikkatilan hoitoon. Myös minun 

suhteeni Yrjänän mansikkatilaan on tutkimuksen päätyttyä jotain muuta kuin se oli tutki-

muksen alkaessa; palaan tähän lyhyesti työni loppuluvussa. 
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2. TULEVAISUUDENTUTKIMUS 

 

Tämä kappale käsittelee tulevaisuudentutkimuksen teoriaa, joka muodostaa tutkimukseni 

teoreettisen viitekehyksen.  Tulevaisuustiedon tarkempi määritteleminen on erityisen tär-

keää oman tutkimukseni kannalta, jotta lukija ymmärtää, että tulevaisuustieto on olemuk-

seltaan hyvin erilaista kuin muu tieto. Tulevaisuudentutkimus on oma tiedon- tai tieteen-

alansa, mutta se on kuitenkin luonteeltaan monitieteinen ja poikkitieteinen. Se hyödyntää 

kaikkia eri tieteenalojen näkökulmia ja menetelmiä, mutta sillä on myös paljon omaa tutki-

mustraditiota. Tulevaisuudentutkimus on vaihtoehtoisten tulevaisuuksien käsittelemistä. 

Tulevaisuudentutkimusta on perusteltu muun muassa sillä, että se tuottaa ja kerää erilaisia 

näkemyksiä tulevaisuudesta, jotka voivat olla helpottamassa nykyhetken päätöksentekoa. 

2.1 Tulevaisuudentutkimuksen peruslähtökohdat 

Tulevaisuudentutkimuksessa lähdetään siitä, että mahdollisesti toteutuvia tulevaisuuksia on 

nykyhetkestä katsottuna useita. Tulevaisuudentutkimuksessa on käytössä käsite futuribles, 

joka tulee sanoista future ja possible (tulevaisuus ja mahdollinen). Tämä käsite havainnol-

listaa sitä ajattelutapaa, että tulevaisuus nähdään erilaisina mahdollisuuksina, joista sitten 

joku lopulta todellistuu. Englannin kielessä termi tulevaisuudentutkimus, futures studies, 

havainnollistaa monikkomuodollaan sitä lähtökohtaa, että tutkittavia tulevaisuuksia on 

useita (futures) yhden tulevaisuuden sijaan (future). (Mannermaa, 1991, 42, 56) 

Moni tulevaisuudentutkija viittaa tutkimuksensa lähtökohdissaan yhdysvaltalaisen tulevai-

suudentutkijan ja Institute for the Future -järjestön entisen puheenjohtajan, Roy Amaran, 

esittämiin tulevaisuudentutkimuksen peruslähtökohtiin (ks. Esim. Malaska, Mannermaa, 

1985, 46; Mannermaa, 1991, 17; Bell, 1997a, 150). Vaikka eri tulevaisuudentutkijat tulkit-

sevatkin Amaran esittämiä lähtökohtia hieman eri tavoin (Mannermaa, 1991, 17), niissä tii-

vistyvät olennaisimmat perusoletukset, joihin tulevaisuudentutkimus pohjautuu. Amaran 

peruslähtökohtia tulevaisuudentutkimukselle on kolme, ja ne kuuluvat seuraavasti: 

1. Tulevaisuus ei ole ennakoitavissa 

2. Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty 

3. Tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa teoilla ja valinnoilla (Mannermaa, 1991, 16). 

Amaran peruslähtökohtien mukaisesti tulevaisuudentutkijat myöntävät, että tulevaisuus ei 

ole ennakoitavissa eikä tulevaisuudesta voi tietää varmuudella mitään. Tämä on kuitenkin 
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vain taustaoletuksena tulevaisuudentutkimuksessa, sillä moni tulevaisuudentutkimus on ni-

menomaan ennakointia. Vaikka tulevaisuudesta ei voi tietää mitään ennen kuin se on 

muuttunut nykyisyydeksi, moni tulevaisuudentutkija pitää kuitenkin vaihtoehtoisten mah-

dollisuuksien ja riskien ennakointia hyödyllisenä. Ennakointi ja tulevaisuusorientoitunut 

ajattelu on välttämätöntä tavoitteellisen ja päämäärätietoisen toiminnan kannalta. (Bell, 

1997a, 102–107; Masini, 1993, 54–55; Söderlund, Kuusi, 2003, 304–305; Niiniluoto, 

2013, 24) 

Amaran mukaan tulevaisuus ei ole ennalta määrätty eli kehitys ei etene vääjäämättä johon-

kin tiettyyn suuntaan. Tulevaisuudentutkimus irtisanoutuu deterministisestä asenteesta tu-

levaisuutta kohtaan. Esimerkiksi Wendell Bellin mukaan tulevaisuus on vapaa ja avoin tila 

(Bell, 1997a, 150). Tällaisen lähtökohdan voidaan ajatella olevan optimistinen luonneh-

dinta tulevaisuudesta. Voidaan kuitenkin myös ajatella, että tulevaisuus ei ole ennalta mää-

rätty, mutta yksi mahdollinen tulevaisuus toteutuu todennäköisemmin kuin toinen (Man-

nermaa, 1991, 62). Sävyerot sen suhteen, kuinka vapaana tilana tulevaisuus nähdään, vaih-

telee eri tulevaisuudentutkijoiden ja näkökulmien mukaan. 

Amaran mukaan toteutuvaan tulevaisuuteen voi vaikuttaa itse. Ihmisten henkilökohtainen 

tai kollektiivinen pitkäjänteinen ja määrätietoinen työskentely voi muuttaa tulevaisuuden 

kehitystä haluttavaan suuntaan. Tulevaisuudentutkimuksessa halutaankin olla mukana te-

kemässä ja vaikuttamassa tulevaisuuden muotoutumiseen. (Bell, 1997a, 154; Södelund, 

Kuusi, 2003, 305) Taustalla on oletus, että yksi mahdollinen tulevaisuus on toista mahdol-

lista tulevaisuutta parempi. ”Paremman” tulevaisuuden määräävät arvot ja näkökulmat 

ovatkin tekijöitä, joita tulevaisuudentutkimus pyrkii selvittämään ja arvioimaan kriittisesti. 

(Bell, 1997b, 87–95; Kamppinen, Malaska, Kuusi, 2003, 38, 45–53; Kuusi, 2011, 13)  

2.2 Tiedettä ja taidetta 

Tulevaisuudentutkimusta ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista rajata taiteeseen tai tie-

teeseen, eikä varsinkaan jonkin yksittäisen tieteenalan piiriin kuuluvaksi. World Future So-

cietyn mukaan tulevaisuudentutkimus on laajempaa kuin tavanomainen tiede, sillä siihen 

sisältyy tieteellisen toiminnan lisäksi myös taiteellisia, filosofisia ja käytännöllisiä näkö-

kulmia (Mannermaa, 1991, 45). Tulevaisuusnäkökulma edellyttää laajuuteensa vuoksi 

poikkitieteistä ja monitieteistä tutkimusotetta, jota on joskus tulevaisuuden kokonaisvaltai-
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suuden ja ennakoimattomuuden vuoksi perusteltua täydentää myös taiteen keinoin. Esimer-

kiksi tulevaisuudentutkimuksen peruslähtökohdista tunnetulle Roy Amaralle tulevaisuu-

dentutkimus on yhtä aikaa sekä tiedettä että taidetta (Bell, 1997a, 168). Tulevaisuudentut-

kimuksessa on nähtävillä sekä taiteen luovia keinoja että tieteellisen tutkimuksen sille aset-

tamia vaatimuksia ja perusteita.  

Tulevaisuudentutkimuksella on paljon tieteellisiä piirteitä. Osa tulevaisuudentutkijoista 

määritteleekin tulevaisuudentutkimuksen omaksi tieteenalakseen (Bell, 1997a, 168; Ma-

sini, 1993, 1; Niiniluoto, 2013, 27–28). Tällaiselle näkemykselle löytyy perusteita, sillä tu-

levaisuudentutkimuksella on jo selkeästi tieteellistä traditiota (Mannermaa, 1991, 70–81) ja 

oma akateeminen tiedeyhteisönsä (Mannermaa, 1991, 75–76; Bell, 1997a, 71). Myös Suo-

messa on Turun yliopistossa akateeminen tulevaisuudentutkimuksen maisteriohjelma ja 

suomalainen tulevaisuudentutkimuksen tiedeyhteisö on jopa kansainvälisesti vertaillen 

poikkeuksellisen vahva (Kuusi, 2011, 12–13; Borg, 2013, 55). Tulevaisuudentutkimuksen 

piiriin kuuluvalta tieteelliseltä tutkimukselta edellytetään, että se täyttää tieteelliselle tutki-

mukselle asetettavat vaatimukset (Rubin, 2016). Tällöin tulevaisuudentutkimusta on kui-

tenkin arvioitava sen omien tieteenkriteerien perusteella, sillä tiedon perusteet määritellään 

tulevaisuudentutkimuksessa eri tavoin kuin monissa muissa tieteissä (Malaska, Holstius, 

2009, 88).  

Taiteelliset elementit ovat tulevaisuudentutkimuksessa perusteltuja muun muassa siksi, että 

joskus taide mallintaa tulevaisuutta ymmärrettävämmin ja kokonaisvaltaisemmin kuin esi-

merkiksi matemaattiset mallit. Taiteen keinoja voidaan nähdä myös tulevaisuuden kuvitte-

lemisessa, joka vaatii jossain määrin tämän hetken todellisuudesta irrottautumista, luo-

vuutta ja mielikuvituksen käyttöä. (Niiniluoto, 2013, 25; Masini, 1993, 45) Karl Popperin 

mukaan kaikkien mahdollisten tulevaisuuksien keksimiseen vaadittaisiin täydellistä mieli-

kuvitusta, sillä tällä hetkellä kukaan ei tunne niitä keksintöjä, jotka tulevat vaikuttamaan 

tulevaisuuteen (Niiniluoto, 2013, 25). Tulevaisuudentutkimus voi olla myös tulevaisuuden 

tekemiseen osallistuvaa toimintaa. Tulevaisuudentutkimuksessa voidaan käyttää taiteen 

keinoja myös ihmisten pysäyttämiseksi tai yhteiskunnallisen keskustelun herättämiseksi. 

Tulevaisuudentutkimuksessa suhtaudutaan joustavasti ja pragmaattisesti tieteen ja taiteen 

menetelmiin. Vaikka eri aloilta lainattujen menetelmien ja lähestymistapojen synteesi saat-

taakin olla joskus ongelmallista, tulevaisuudentutkimuksessa se voi olla perusteltua siksi, 

että tulevaisuuden eri osa-alueet tulisivat huomioiduiksi (Masini, 1993, 112–113).  
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2.3 Tulevaisuustieto 

Tulevaisuustietoa pidetään ongelmallisena, erityisesti silloin, kun puhutaan tieteellisesti 

suuntautuneesta tulevaisuudentutkimuksesta. Tulevaisuustiedon epistemologinen status on 

erilainen verrattuna moneen muuhun tietoon, sillä tulevaisuustietoa ei voi todistaa todeksi, 

ennen kuin tulevaisuus on muuttunut nykyisyydeksi. Kuitenkin tulevaisuustiedon sulkemi-

nen tieteellisen toiminnan ulkopuolelle jättäisi myös osan todellisuutta tieteellisen tutki-

muksen ulottumattomiin. Tulevaisuus on olemassa ja kuuluu todellisuuteemme esimerkiksi 

aikomuksissamme ja oletuksissamme. Tulevaisuustiedon olemassaoloa ja vaikutusta ihmis-

ten arkeen on todistettu muun muassa erilaisten väitelauseiden kautta (von Wright, 2009, 

18). Tulevaisuustieto on olemassa epävarmana ja alustavana tietona, mutta se on silti mo-

nien päätösten ja oletusten taustalla. 

Tulevaisuudesta tietäminen on luonteeltaan hyvin erilaista kuin muista asioista tietäminen. 

Tulevaisuudentutkimuksessa tulevaisuustiedosta puhutaan kontingenttina eli epävarmana 

ja riippuvaisena tietona (Malaska, 2013, 21–22; Rubin, 2003, 896). Tulevaisuustieto koos-

tuu tällä hetkellä tiedettävistä asioista, ymmärryksestä siitä, millaisia seurauksia eri asioilla 

on, sekä tulevaisuuteen kohdistuneesta näkemyksestä. Tulevaisuustiedon voisi kuvailla 

olevan myös näkemystietoa. Näkemystä ei voi perustella todeksi, mutta sen uskottavuu-

delle voi antaa perusteluja. (Bell, 1996, 53–54) Koska näkemys on yksi vahva piirre tule-

vaisuustiedossa, tulevaisuustieto täytyy määritellä laajemmin ja yleisemmin kuin muu ek-

sakti, todistettavissa oleva tieto (Malaska, 2013, 21). Tulevaisuustieto täytyy ottaa vastaan 

yhtenä mahdollisuutena tai vaihtoehtona. 

Tulevaisuustiedon olemassaoloa voidaan perustella myös teoreettisesti tulevaisuudentutki-

muksen ontologisten kysymysten kautta. Ontologia tarkoittaa oppia olevasta, eli sitä, miten 

ymmärrämme todellisuuden (Kamppinen, Malaska, 2003, 55). Tulevaisuustieto perustuu 

niille lähtökohdille, joista tulevaisuudentutkimuksessa ymmärretään todellisuus. Tulevai-

suudentutkimusta käsittelevässä kirjallisuudessa on monenlaisia teoreettisia malleja todelli-

suuden selittämiseksi. Esittelen niistä seuraavaksi muutaman. 

Malaska et al. (1999) kirjoittaa, että todellisuus koostuu kolmesta elementistä, jotka ovat 

kontingenttien nykyisyyksien todellisuus, kontingenttien menneisyyksien todellisuus ja kon-

tingenttien tulevaisuuksien todellisuus. Tässä mallissa kaikkeen tietoon liitetään jonkin as-

teinen epävarmuus. Kontingenttien nykyisyyksien todellisuudesta saadaan tietoa havain-
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noimalla ja käsitteellistämällä, mikä johtaa joidenkin tieteiden parissa objektiiviseen tie-

toon. Kontingenttien menneisyyksien todellisuudesta voidaan tietää muistamalla ja tulkit-

semalla. Tulkinnalliset tieteet tuottavat näin faktuaalista tietoa. Kontingenttien tulevaisuuk-

sien todellisuudesta hankitaan tietoa kuvittelemalla ja arvottamalla. Tämä johtaa tulevai-

suudentutkimuksen alueella näkemyksellisen tiedon saamiseen. Tulevaisuudesta saatu tieto 

on tiedon lajeista kaikkein eniten kontingenttia ja epävarmaa. Tällöin tulevaisuudesta tietä-

minen täytyy arvottaa totuusarvon sijaan mahdollisuusarvoina. (Malaska, Kamppinen, Wi-

lenius, 1999, 181–182) 

Tulevaisuudentutkimuksessa todellisuutta on rakennettu myös systeemiteorioiden kautta. 

Emergentti systeemitodellisuus on yksi ontologinen todellisuutta selittävä teoria. Emergen-

tissä systeemitodellisuudessa todellisuus ymmärretään perusluonteeltaan systeemisenä, eli 

se koostuu toisistaan erillisistä mutta toisiinsa kytkeytyvistä ja toisiinsa vaikuttavista ra-

kennusosista ja ympäristöstä, josta sen erottaa systeemin rajapinta. Todellisuuden ylem-

millä tasoilla ilmaantuu eli ”emergoituu” uusia ominaisuuksia, joita ei ole ollut alemmilla 

tasoilla. Esimerkiksi yhteiskunnassa, joka voidaan ymmärtää systeeminä, voi tapahtua uu-

sia emergenttejä, kuten tieteellisiä tai teknisiä keksintöjä tai uusia kulttuurisia ilmiöitä. Sa-

man teorian mukaisesti voidaan ajatella, että riittävän monimutkainen biologinen perusta 

mahdollistaa uusien evolutiivisten ominaisuuksien ilmaantumisen. Kun uusia ominaisuuk-

sia syntyy systeemin ylemmillä tasoilla, vuorovaikutuskytkennät muuttavat myös alempia 

tasoja. Esimerkiksi aivojen tilavuuden kasvaminen ei ollut ihmisen evoluutiossa ainoastaan 

uusi emergentti ominaisuus, vaan se myös vaikutti ihmisen aikaisempiin toimintoihin. Sa-

moin sosiaalisessa systeemissä, kuten työyhteisössä, joka luo itselleen kollektiivisen vision 

paremmasta tulevaisuudesta, tämä emergentti piirre eli jaettu kuva tulevaisuudesta, vaikut-

taa myös yhteisön jäseniin eli systeemin alempaan tasoon. Yksi tulevaisuudentutkimuksen 

tehtävä on tulevien emergenttien arvuuttelu ja ennakointi, sekä pohtiminen, miten uudet 

emergentit vaikuttavat jonkun systeemin alempiin tasoihin. Emergentti systeemitodellisuus 

on sopiva tulevaisuudentutkimuksen ontologiaksi siinä mielessä, että se on väljä viitekehys 

eikä se sulje uusia mahdollisuuksia etukäteen pois. Tulevaisuutta on välttämätöntä tutkia 

väljän viitekehyksen avulla, johon todellisuuden uudet ja yllättävätkin piirteet mahtuvat. 

(Kamppinen, Malaska, 2003, 60–64; Niiniluoto, 1998, 7-10) 
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2.4 Tulevaisuudentutkimuksen näkökulmia 

Tulevaisuudentutkimuksessa hyödynnetään kaikkia niitä menetelmiä ja näkökulmia, joita 

tieteellä on tarjota. Lisäksi tulevaisuudentutkimuksella on joitakin sille tyypillisiä näkökul-

mia sekä jopa taiteellisia keinoja työkaluissaan. Tulevaisuudentutkimuksen näkökulmat 

heijastelevat laajemmin niitä malleja ja paradigmoja, joita on yleisesti nähtävillä tieteessä 

ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. (Rubin, 2014) Eri tulevaisuudentutkijat erittelevät tu-

levaisuudentutkimuksen näkökulmia hieman eri tavoin, joku tarkemmin, toinen karkeam-

min. Esittelen seuraavassa muutaman hieman toisistaan poikkeavan tavan eritellä tulevai-

suudentutkimuksen näkökulmia. 

Eleonora Masini näkee tulevaisuudentutkimuksen jakautuvan kolmeen näkökulmaan: 

ekstrapolaatio-ajatteluun, utopia-ajatteluun ja visiointiin. Ekstrapolaatio-ajattelussa kerä-

tään tietoa historiasta ja nykyhetkestä, jonka avulla arvioidaan tulevaisuuden mahdollisia 

tapahtumia. Tällainen lähestymistapa oli vallitseva modernin tulevaisuudentutkimuksen 

syntyajoista 1970-luvun alkuun saakka. Utopia-ajattelussa rakennetaan mielikuvitusta ja 

keksimistä hyödyntämällä tulevaisuus, joka on todella erilainen kuin nykyhetki. Keskeistä 

on myös arvojen pohtiminen, sillä tulevaisuuskuva on tyypillisesti utooppinen eli ”pa-

rempi” kuin nykyhetki tai dystooppinen eli nykyhetkeä ”huonompi” vaihtoehto. Visioin-

nissa otetaan huomioon sekä utopia- että ekstrapolaatio-ajattelu. Visio on utooppinen tule-

vaisuuskuva, joka ei ole kuitenkaan erossa nykyhetkestä ja menneisyydestä. Visiossa ote-

taan huomioon tämän hetken trendit, jotka voivat tehdä utopian mahdolliseksi. Masinille 

Visio on askel kohti projektia, koska visiossa on mukana myös tahto saavuttaa sen maa-

laama tulevaisuudenkuva. (Masini, 1993, 45–46) 

Anita Rubin (1995) jakaa tulevaisuudentutkimuksen neljään suuntaukseen: ennakoivaan-, 

tulkitsevaan-, kriittiseen- ja analyyttiseen suuntaukseen. Ennakoivassa tulevaisuudentutki-

muksen suuntauksessa on monia yhtäläisyyksiä Masinin ekstrapolaatio-ajattelun kanssa. 

Monet ennakoivan tulevaisuudentutkimuksen menetelmät ovat matemaattisia mallintamisia 

ja aikasarjoja. Tavoitteena on mahdollisimman täsmällisten ennusteiden laatiminen päätök-

senteon ja strategisen suunnittelun tueksi. Ennakoiva lähestymistapa on vahvimmillaan, 

kun tutkitaan ajallisesti lähellä olevia tapahtumia, joissa ei ole kovin paljon erilaisia muut-

tujia. Tulkitsevassa tulevaisuudentutkimuksen suuntauksessa tulevaisuus nähdään vahvem-

min vaihtoehtoisena. Tulkitsevan tulevaisuudentutkimuksen menetelmät ovat usein herme-

neuttisia, ja niissä pyritään ymmärtämään ja ottamaan huomioon eri ryhmien toiveita ja kä-
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sityksiä tulevaisuudesta. Tulkitsevaan suuntaukseen saattaa kuulua myös tulevaisuuden te-

kemistä, sillä se voi olla yhteisen ”hyvän” tulevaisuuden rakentamista ja osallistumista. 

Kriittisessä tulevaisuudentutkimuksessa ennusteiden ja vaihtoehtoisten skenaarioiden si-

jaan kyseenalaistetaan niitä oletuksia ja alkuasetelmia, jotka ovat eri tulevaisuusoletusten 

taustalla. Analyyttistä tulevaisuudentutkimusta hyödynnetään monissa käytännön tulevai-

suudentutkimuksessa. Tällöin tulevaisuudentutkimuksen menetelmät ovat välineellinen 

hyöty jonkun haluttavan tulevaisuudentilan saavuttamiseksi (vrt. Maisinin visio). (Rubin, 

1995, 9; 2014) 

Sohail Inayatullah (1990) jakaa tulevaisuudentutkimuksen kolmeen suuntaukseen, jotka 

ovat ennustava-empiirinen, kulttuurinen-tulkitseva ja kriittinen-poststrukturaalinen. En-

nustava-empiirinen perustuu empiiristen luonnontieteiden malliin (vrt. Masinin ekstrapo-

laatio ja Rubinin ennakoiva tulevaisuudentutkimus). Pyrkimyksenä on hahmottaa mahdol-

lisimman objektiivisesti trendejä ja tapahtumia, sekä niiden vaikutuksia tulevaisuuteen. 

Taustalla on oletus siitä, että mitä enemmän on tulevaisuuteen vaikuttavaa tietoa, sitä pa-

rempia päätöksiä voidaan tehdä nykyhetkellä. Kulttuurinen-tulkitseva tulevaisuudentutki-

mus puolestaan näkee tulevaisuuden vaihtoehtoisena, rakennettavana ja neuvoteltavana ti-

lana (vrt. Rubinin tulkitseva tulevaisuudentutkimus). Tulevaisuuden ajatellaan olevan kult-

tuuriin sidottua ja subjektiivisiin näkemyksiin pohjautuva todellisuutta, jota voidaan lähes-

tyä fenomenologian ja hermeneutiikan menetelmillä. Kolmas suuntaus, kriittinen-post-

strukturaalinen, kuvaa todellisuuden sosiaalisena konstruktiona, joka synnyttää kulttuuria 

myös tulevaisuudessa yhä uudelleen (vrt. Rubinin kriittinen tulevaisuudentutkimus). Kes-

keistä ei ole etsiä ottaa kantaa siihen, mitä tulevaisuudessa tapahtuu tai mitä pitäisi tapah-

tua, vaan nähdä tämä hetki jollain tapaa ainutlaatuisena, merkittävänä tai ongelmallisena. 

(Inayatullah, 1990, 115–128) 

Mika Mannermaa jakaa tulevaisuudentutkimuksen karkeasti teknokraattiseen ja humanisti-

seen tulevaisuudentutkimukseen (Mannermaa, 1991, 23–28). Tällainen jakotapa on ilmei-

nen, jos tulevaisuudentutkimuksen pääpiirteitä tarkastellaan sen kehityshistorian näkökul-

masta (Rubin, 2014). Moderni tulevaisuudentutkimus syntyi 1950-luvulla ja se otti aikansa 

mukaisesti mallia positivistisesta tieteentraditiosta. Tällaisen teknisen tulevaisuudentutki-

muksen menetelmät lainattiin matematiikasta, statistiikasta ja taloustieteistä. (Mannermaa, 

1991, 14; Bell, 1997a, 18; Moll, 1996, 17; Söderlund, Kuusi, 2003, 264) Talouden tasainen 

kasvaminen 1960- ja 1970-luvuilla mahdollisti matemaattisten ennusteiden onnistumisen ja 
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tekninen tulevaisuudentutkimus nähtiin hyödyllisenä. 1970-luvulta lähtien monimutkais-

tuva ja yllättävä kehitys aiheutti sen, että monet ennusteet menivät pieleen ja humanistinen, 

vaihtoehtoisia tulevaisuuksia korostava, tulevaisuudentutkimus alkoi vallata jalansijaa tek-

nisen tulevaisuudentutkimuksen kustannuksella. Humanistisen tulevaisuudentutkimuksen 

myötä tulevaisuudentutkimukseen tuli uusia elementtejä; uhkien, mahdollisuuksien ja ar-

vojen esiin nostamista, yleistä yhteiskunnallisen kompleksisuuden pohtimista ja uudenlai-

sen tietoisuuden levittämistä. (Söderlund, Kuusi, 2003, 269–273; Mannermaa, 1991, 105, 

115) 

2.5 Tämän tutkimuksen näkökulma 

Tulevaisuudentutkimus on laaja tiedonala. Se käyttää hyödykseen kaikkia tieteen ja jopa 

taiteen keinoja, menetelmiä ja näkökulmia. Mannermaa (1991) on kuvaillut tulevaisuuden-

tutkimusta muita tieteitä hyödyntävänä metatutkimusalueena. Tulevaisuudentutkimuksen 

tehtävänä on yhdistellä saatavissa olevia materiaaleja tulevaisuusnäkökulmasta. (Manner-

maa, 1991)Tieteellinen tulevaisuudentutkimus pitää sisällään kaikkia tieteessä esiintyviä 

paradigmoja eli teoreettisia lähtökohtia. Yhteistä kaikelle tulevaisuudentutkimukselle on 

kuitenkin se, että niissä pyritään jollain tapaa tarttumaan siihen, mikä on vasta tulossa, eli 

tulevaisuuteen.  

Todellisuus näyttäytyy erilaiselta riippuen siitä, minkä viitekehyksen läpi sitä tarkastellaan. 

Myös tulevaisuudesta saatava tieto riippuu niistä näkökulmista ja menetelmistä, joilla sii-

hen yritetään päästä käsiksi. Eri tulevaisuudentutkimuksen näkökulmissa on erilaisia pai-

notuksia muun muassa sen suhteen, mitä tulevaisuus on pohjimmiltaan. Voidaan esimer-

kiksi ajatella, että tulevaisuus on vapaa ja avoin tila (Bell, 1997a, 150). Toisaalta voitaisiin 

ajatella, että kaikki tulevaisuudet eivät ehkä kuitenkaan ole yhtä todennäköisiä (Manner-

maa, 1991, 62). Entä mikä on ihmisen oma osuus tulevaisuuden muotoutumisessa? Missä 

määrin ihminen voi päättää omasta tulevaisuudestaan? (Esim. Jungk, Müllert, 1987; Godet, 

1993) 

Tulevaisuudentutkimuksessa tulevaisuutta lähestytään yleensä jonkun yksittäisen viiteke-

hyksen kautta. Tulevaisuudentutkimuksen näkökulmat eivät kuitenkaan välttämättä sulje 

toisiaan pois vaan päinvastoin täydentävät toisiaan. Ymmärtääkseni tulevaisuusnäkökul-

mien erottaminen toisistaan on jossain määrin jopa keinotekoista, sillä todellisuutta ei 

voida kutistaa yhteen näkökulmaan. Sen vuoksi pyrin tässä tutkimuksessa yhdistämään 
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kaksi erilaista tulevaisuudentutkimuksen näkökulmaa. Valitsin näkökulmiksi teknisen ja 

humanistisen tulevaisuudentutkimuksen. Tekninen tulevaisuudentutkimus nostaa esille ny-

kyhetkessä havaittavia trendejä, joilla on todennäköisesti jotain merkitystä tulevaisuudessa. 

Humanistinen tulevaisuudentutkimus puolestaan rohkaisee etsimään yksilöiden näkökul-

masta haluttavaa tulevaisuutta ja korostaa, että yksilön omat valinnat vaikuttavat toteutu-

vaan tulevaisuuteen. Toteutuvaan tulevaisuuteen vaikuttavat kuitenkin nämä molemmat 

näkökulmat. Yrjänän mansikkatilan tulevaisuutta määrittää sekä tilalle asetetut tavoitteet, 

että se, mitä sitä ympäröivässä maailmassa tapahtuu. 

Tässä tutkimuksessa tavoitteenani on demonstroida teknisen- ja humanistisen tulevaisuu-

dentutkimuksen yhtä mahdollista toteutustapaa. Tässä tutkimuksessa tarkoitan teknisellä 

tulevaisuudentutkimuksella sellaista tulevaisuudentutkimuksen suuntausta, jossa analysoi-

daan sellaisia nykyhetken asioita, jotka todennäköisesti tai mahdollisesti vaikuttavat myös 

tulevaisuudessa. Tämä suuntaus vastaa aika pitkälle luvussa 2.4 esiteltyä tulevaisuudentut-

kimuksen näkökulmaa, joka on Masinille ekstrapolaatio-ajattelu, Rubinille ennakoiva, 

Inayatullahille ennustava-empiirinen ja Mannermaalle teknokraattinen tulevaisuudentutki-

mus. Tässä tutkimuksessa pyrin kuitenkin yhden mahdollisimman objektiivisen ja tarkan 

ennusteen sijaan kuvaamaan muutamia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia eli skenaarioita. Hu-

manistisella tulevaisuudentutkimuksen suuntauksella tarkoitan sellaista tulevaisuudentutki-

muksen suuntausta, jossa pyritään ymmärtämään tulevaisuuspyrkimyksiä ja toiveita yksi-

löiden tasolla. Humanistiseen tulevaisuudentutkimukseen kuuluu myös osaksi arvokeskus-

telu ja tulevaisuuden tekeminen. Tämä suuntaus vastaa Mannermaan humanistista tulevai-

suudentutkimusta ja se muistuttaa myös paljon Masinin utopia-ajattelua, Rubinin tulkitse-

vaa ja Inayatullahin kulttuurinen-tulkitsevaa tulevaisuudentutkimuksta (luku 2.4 yllä).  

Toinen tavoitteeni on demonstroida sitä, miten edellä kuvatut kaksi tulevaisuudentutki-

muksen suuntausta voidaan yhdistää ja miten ne täydentävät toisiaan. Tulevaisuudentutki-

muksen näkökulmia voidaan vertailla ja yhdistää toisiinsa skenaarioiden avulla. Skenaariot 

ovat hypoteettisia kertomuksia tulevaisuudesta, ja niissä yhdistyvät nykyhetki, tulevaisuus 

ja niiden välillä loogisesti etenevä tapahtumapolku (Chermack, Lynham, Ruona, 2001, 8; 

Godet, 1993, 54; Meristö, 2013, 179–180; Rubin, 2015). Skenaario on ainoa tulevaisuu-

dentutkimuksen menetelmä, joita hyödynnetään tulevaisuudentutkimuksen eri suuntauk-

sista (Seppälä, 1985, 92).  Skenaarioita hyödynnetään eri tulevaisuudentutkimuksen suun-

tauksissa paitsi omana menetelmänään, myös tapana demonstroida tulevaisuudentutkimuk-

sen tuloksia (Meristö, 1991, 42–43; Masini, 1993, 93; Mannermaa, 1991, 148).  
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Kuten Johdannossa todettiin, tällä tutkielmalla on tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä 

havainnollistava sisäkertomus, jonka avulla kuvataan Yrjänän mansikkatilan tulevaisuutta. 

Kuvio 2 kuvaa niitä valintoja, jotka muodostavat tämän tutkimuksen teoreettiseen viiteke-

hykseen.  

Tutkimukseni tiedonala on tulevaisuudentutkimus. Valitsin kaksi eri tulevaisuudentutki-

muksen näkökulmaa, joiden pohjalta tutkin Yrjänän mansikkatilan tulevaisuutta; humanis-

tisen ja teknisen. Sekä humanistisella että teknisellä tulevaisuudentutkimuksella on joukko 

omia menetelmiään. Valitsin menetelmiksi tulevaisuusverstaan ja Delfoi-menetelmän, 

jotka ovat molemmat skenaarioita tuottavia menetelmiä. Tekninen tulevaisuudentutkimus 

tuottaa tutkivia skenaarioita ja humanistinen tavoiteskenaarioita. Kun molempien tutkimus-

ten lopputuloksena on skenaario, tutkimuksia on mielekkäämpää vertailla keskenään. Se 

antaa myös mahdollisuuden hyödyntää molempia näkökulmia samanaikaisesti. 

  

Kuvio 2. Tulevaisuudentutkimuksen viitekehys tässä työssä 
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3. YRJÄNÄN MANSIKKATILAN HISTORIAA JA NYKYPÄIVÄÄ 

Jotta lukija pystyisi ymmärtämään sen, mihin Yrjänän mansikkatilan tulevaisuudenkuvat 

perustuvat, kuvailen lyhyesti tilan historiaa ja nykypäivää. Historialla on erityisen kiinnos-

tava rooli tulevaisuudentutkimuksessa. Toisaalta tulevaisuudentutkimuksen yksi tavoite on 

saada etäisyyttä historiaan ja nykyisyyteen uusien ja erilaisten ideoiden ja toimintatapojen 

löytämiseksi. Toisaalta tiedostetaan myös se, että uudet toimintamallit ovat jatkumoa histo-

riasta. Tulevaisuutta visioidaan tavalla tai toisella menneisyyden kokemuksien kautta (Mei-

nander, 2016, 64). 

Lähden avaamaan Yrjänän mansikkatilan historiaa lainaamalla joitain näkökulmia narratii-

visesta analyysistä. Narratiivisessa analyysissä tuotetaan kokonainen, juonellinen ja krono-

logisesti etenevä tarina, joka perustuu materiaalitarinoihin (Heikkinen, 2002, 20–21). Tari-

noita ei nähdä tarkkoina todellisuuden kuvauksina, vaan sosiaalisesti rakennettuina tulkin-

toina. Narratiivisen analyysin tuottama tarina sisältää paikallista, henkilökohtaista, subjek-

tiivista ja moniäänistä tietoa. (Heikkinen, 2002, 18; Uitto, 2011, 39) Keräsin narratiivista 

analyysiä varten tarinoita Yrjänän mansikkatilan historiasta ja nykypäivästä. Tässä tutki-

muksessa kuvaan narratiivisen analyysin avulla lyhyesti sitä, miten Yrjänän mansikkatila 

’näkee itsensä’ tai miten tila itse ’kuvailisi itseään’.  

Yrjänän mansikkatilan tarina 

Yrjänän mansikkatilan tarina alkaa vuodesta 1994 kun Samuli ja Eeva Yrjänä ostivat Ta-

vastkengältä metsätilan ja vanhan talon tontteineen. Tontilla oli puolen hehtaarin pelto, 

johon päätettiin istuttaa mansikoita syksyllä 1995. Maanviljely oli Samulille ja Eevalle jo 

ennestään tuttua ja ajatus mansikkatilan perustamisesta kypsyi nopeasti. Peltoa saatiin 

naapureilta lisää vuokralle. 

Ensimmäiset asiakkaat olivat paikallisia. Samoin ensimmäiset työntekijät olivat paikallisia 

koululaisia. Varhain liityttiin mukaan Hedelmän- ja marjanviljelijäin liittoon ja alettiin 

käydä Lepaan puutarhamessuilla. Monia mansikanviljelyssä käytettäviä koneita ja laitteita 

hankittiin käytettyinä ja laitettiin kuntoon. Joitakin laitteita saatiin lainata naapurilta. 

Vuonna 1999 tilalle rakennettiin talo. 

Keväällä 2001 ostettiin ensimmäistä kertaa hollantilaisia avojuurisia odotuspetitaimia. 

Tämä uusi Polka-lajike menestyi hyvin, ja siitä tuli myös asiakkaiden suosikki. Näihin ai-

koihin Yrjänän vanhimmat lapset alkoivat myös osallistua mansikkatilan töihin. Vuonna 
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2006 kokeiltiin laittaa tihkuletkut mansikoille. Kastelusysteemin kannattavuudesta ei kui-

tenkaan loppujen lopuksi oltu varmoja. 

Vuoden 2008 jälkeen lähiseudulta alkoi olla vaikea löytää tarpeeksi suurta määrää koulu-

laisia, jotka voisivat sitoutua kesäksi töihin mansikkatilalle. Kesällä 2009 palkattiin paikal-

listen koululaisten lisäksi kolme naista Venäjän Pietarista. Sen jälkeen työntekijöitä on tul-

lut kasvavissa määrin myös Venäjän Karjalasta ja Ukrainasta. Heidät majoitettiin tilalla 

olevaan vanhaan taloon. 

Vuoteen 2011 saakka mansikka myytiin tuore- ja itsepoimintamarjana lähinnä paikallisille 

ihmisille ja kaupoille. Marjoja meni jonkun verran myös välittäjille ja suuremmille marke-

teille. Markkinointi oli tähän mennessä tarkoittanut paria ilmoitusta paikallislehdessä ja 

kylttiä tien varressa. Suoramyynti kasvoi kuitenkin tasaisesti. Vuonna 2011 teetettiin en-

simmäistä kertaa hilloa ja pakastemansikkasosetta naapurikylän tehtaassa. 

Vuonna 2013 ostettiin istutuskone, jonka jälkeen istutuksen pystyi tekemään keväisin muu-

tamassa päivässä pienemmällä väkimäärällä. Mansikkatilalle rakennettiin myös varasto, 

jonne mansikoiden punnitseminen siirtyi kesästä 2015 lähtien. Samoihin aikoihin vuokrat-

tiin lisää peltoa, tällä kertaa noin kuuden kilometrin päässä sijaitsevalta tilalta. Sinne on 

istutettu uutta alaa kesinä 2015 ja 2016. 

Kesällä 2016 Yrjänän mansikkatilalla vietettiin 20-vuotisjuhlia. Viime vuosina kaikki työn-

tekijät on palkattu Venäjältä ja Ukrainasta. Kesällä 2016 palkattuja työntekijöitä oli yh-

teensä 17. Viljelty pinta-ala on noussut noin viiteen hehtaariin (ks. Kuvio 3: mansikkatuo-

tanto 1997–2016).  

Vaikka osa Yrjänän perheen lapsista on jo opiskelemassa muualla, mansikkatila yhdistää 

kesäisin perheen yhteiseen harrastukseen. Tällä hetkellä Eevalla, Samulilla ja lapsilla on 

innostusta laajentaa ja kehittää tilaansa. 
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Kuvio 3. Yrjänän tilan mansikantuotannon vaihtelu (1997–2016) 
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4 YRJÄNÄN MANSIKKATILAN TULEVAISUUS 

 

4.1 Tekninen tulevaisuus 

Tekninen tulevaisuudentutkimus on tulevaisuudentutkimuksen suuntaus, jossa tulevaisuus-

tietoa tuotetaan analysoimalla sellaisia nykyisyyden asioita, jotka mahdollisesti tai toden-

näköisesti kantavat myös tulevaisuuteen. Tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman objek-

tiivisesti sellaisia näkemyksiä tulevaisuudesta, jotka auttaisivat tekemään parempia päätök-

siä nykyhetkellä. (vrt. Masini, 1993, 45–46; Rubin, 1995, 9; 2014; Inayatullah, 1990, 115–

128; Mannermaa, 1991, 23–28) 

Tässä tutkimuksessa teknisen tulevaisuudentutkimuksen tavoitteena on tuottaa ekstrapola-

tiivisia skenaarioita mansikanviljelystä Suomessa vuonna 2030. Ekstrapolatiiviset skenaa-

riot pohjautuvat nykyisyyden analyysiin, nykyisyyden megatrendeihin ja heikkoihin sig-

naaleihin, joita mallinnetaan tulevaisuudessa jatkuviksi (Meristö, 1991, 42–43; Manner-

maa, 1991, 155; 2000, 72; Rikkonen, 2005, 199–200; Rubin, 2015). Tässä tutkimuksessa 

ekstrapolatiiviset skenaariot toimivat Yrjänän mansikkatilan ympäristöskenaarioina. Ker-

ron seuraavassa tarkemmin Delfoi-menetelmästä ja tutkimusprosessin kulusta ja sen eri 

vaiheista. 

4.1.1 Delfoi ja ristivaikutusanalyysi 

Valitsin teknisen tulevaisuudentutkimuksen päämetodiksi Argumentoivan Delfoin (engl. 

Argument Delphi). Delfoi on 1960-luvulla kehitetty asiantuntijamenetelmä, josta Argu-

mentoiva Delfoi on myöhempi sovellutus (Gordon, 2009, 1; Linstone, Turoff, 2011, 1712; 

Kuusi, 2013, 248; Rikkonen, 2005, 21). Menneisyyden ja nykyisyyden tietoon pohjautu-

vassa tulevaisuudentutkimuksessa asiantuntijat ovat tavallisesti ainoa tiedon lähde (Rikko-

nen, 2005, 21). Argumentoiva Delfoi valikoitui erityisesti siksi, että se soveltuu hyvin tie-

donkeruumetodiksi skenaarioiden rakentamista varten (Kuusi, 2013, 261). Lisäksi Argu-

mentoivassa Delfoissa on tyypillisesti suppeampi asiantuntijapaneeli, mikä sopii paremmin 

tämän laajuisen tutkimuksen osaksi. 

Linstonen ja Turoffin klassikkoteoksessa The Delphi Method (1975) Delfoi määritellään 

”ryhmän kommunikaatioprosessin strukturointimenetelmäksi, joka pyrkii auttamaan yksi-

löiden muodostamaa ryhmää kokonaisuutena käsittelemään monimutkaista ongelmaa” 
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(Linstone, Turoff, 1975, 3). Ohjeet Delfoin toteuttamiselle ovat kuitenkin sitä käsittele-

vässä kirjallisuudessa suuntaa antavia (Kaivo-oja, Kuusi, 1997; Keeney, McKenna, 2006). 

Kuitenkin kaikissa Delfoi-tutkimuksissa on nähtävillä kolme keskeistä piirrettä: tunnista-

mattomuus (anonymity), monta kierrosta (iteration) ja palaute (feedback) (Kuusi, 2013, 

249; Kyllönen, 2011). 

Delfoi-prosessi etenee yleisesti kuvailtuna kolmen vaiheen kautta. Ensimmäisessä vai-

heessa etsitään sellaisia asiantuntijoita, jotka ovat keskeisiä tutkimusongelman kannalta. 

Asiantuntijat vakuutetaan siitä, että he ovat tutkimuksessa mukana anonyymisti. Ensim-

mäisen vaiheen aikana asiantuntijat kuvailevat omin sanoin tutkimusongelmaa. Tutkija 

analysoi asiantuntijoiden näkemyksiä ja nostaa niistä esiin keskeisimmät aihepiirit. (Po-

well, 2003; Gordon, 2009, 4) Toisessa vaiheessa tutkija on laatinut asiantuntijoiden näke-

myksiä mukaillen ytimekkäitä kysymyksiä tai väitteitä, jotka esitellään kaikille asiantunti-

joille. Asiantuntijat pyritään saamaan ”kontrolloidusti väittelemään” keskenään, arvioi-

maan väitteitä, argumentoimaan väitteiden puolesta tai niitä vastaan sekä arvioimaan omia 

kannanottojaan uudestaan. (Powell, 2003; Kuusi, 2003, 204–225; Gordon, 2009, 4-8) Ano-

nymiteetin tarkoituksena on pitää ryhmädynamiikka minimissään. Kasvokkain tapahtu-

vassa keskustelussa vaarana voi olla se, että arvostettujen henkilöiden tai enemmistön kan-

taa ei uskalleta vastustaa, tai että omaa julkisesti otettua kantaa ei rohjeta muuttaa, vaikka 

siihen löytyisi perusteita. (Kuusi, 2003; Powell, 2003) Kolmannessa vaiheessa tutkijan 

syntetisoimat tulokset altistetaan vielä kerran asiantuntijoiden kommenteille. Palautekier-

rosten tarkoitus on laajentaa tietoa ja stimuloida uusia ideoita asiantuntijoissa. On tyypil-

listä, että asiantuntijoiden kannanotot jossain määrin yhdentyvät prosessin aikana (Powell, 

2003; Gordon, 2009), vaikka asiantuntijoiden konsensusta ei nykyään enää pidetäkään Del-

foin päämääränä (Mitroff, Turoff, 1975, 23; Kuusi, 2000, 113; Kuusi, 2013, 254; Linturi, 

2007, 102; Linstone, Turoff, 2011, 1714). 

Delfoi-menetelmän vahvuus näyttää tutkimuskirjallisuuden perusteella perustuvan siihen, 

että Delfoin uskotaan sen kolmen perusperiaatteen (tunnistamattomuus, monta kierrosta ja 

palaute) vuoksi pystyvän keräämään asiantuntijoiden intuitiivista tietoa, järjestämään alita-

juisia prosesseja ja kokoamaan puolikkaita ideoita. Delfoissa on tarkoitus synnyttää tasa-

arvoisen dialogin kautta ”jotain uutta” keräämällä niin kutsuttua ”hiljaista tietoa” ja proses-

soida se sellaiseksi uudeksi ”näkemystiedoksi”, jollaista ehkä kenelläkään ei ollut ennen 

Delfoi-prosessin alkua. (Kuusi, 2000, 120; Kuusi, 2003, 204–225; Powell, 2003; Linturi, 

2007, 107; Linturi, Rubin, 2011, 22–23)  
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Delfoi-menetelmään liitetään erilaisia analyysimenetelmiä. Analyysimenetelmät ovat kva-

litatiivisia ja suurissa asiantuntijapaneeleissa myös kvantitatiivisia. Yleensä ensimmäisen 

vaiheen tuloksia analysoidaan sisältöanalyysitekniikoilla, jotta asiantuntijoiden keskeisim-

mät ideat saataisiin esille (Powell, 2003; Keeney, McKenna, 2006). Lopullisten tuloksien 

arvioinnissa käytetään esimerkiksi ristivaikutusanalyysiä ja skenaariotekniikoita (Manner-

maa, 1991, 135; Kaivo-oja, Kuusi, 1997). Käytetyt menetelmät riippuvat kuitenkin tutki-

musongelmasta ja siitä, millaista Delfoita tutkimukseen sovelletaan. 

Ristivaikutusanalyysi kehitettiin alun perin paikkaamaan erästä Delfoi-metodin heikkoa 

kohtaa. Delfoi-metodissa on tyypillistä, että asiantuntijat arvioivat joidenkin ilmiöiden tai 

trendien esiintymistodennäköisyyttä jonakin valittuna aikana tulevaisuudessa. Näitä nyky-

ajasta havaittuja trendejä sitten ekstrapoloidaan toisistaan riippumattomina tulevaisuuteen. 

Delfoi-menetelmän yksi heikkous on siinä, että siinä ei oteta huomioon, millaisia vaikutuk-

sia näillä trendeillä on toisiinsa. Silti on hyvin todennäköistä, että suurin osa tapahtumista 

ja kehityksestä on jollain tapaa yhteydessä muihin tapahtumiin ja kehitykseen. Yhden ta-

pahtuman toteutuminen lisää jonkun toisen ilmiön todennäköisyyttä ja vastaavasti vähentää 

jonkun kolmannen ilmiön tapahtumisen todennäköisyyttä. Tähän olettamukseen perustuu 

ristivaikutusanalyysi. (Kuusi, 1991, 538; Gordon, 1994, 1-4; Seppälä, Kuusi, 1993, 142) 

Yksinkertaisimmallaan ristivaikutusanalyysi etenee seuraavalla tavalla. Delfoin ja ristivai-

kutusanalyysin yhdistelmässä Delfoi-prosessissa kerätyistä tulevaisuutta määräävistä ta-

pahtumista valitaan 10–40 kappaletta keskeisimpiä tapahtumia. Asiantuntijapaneeli tai tut-

kija arvioi jokaisen tapahtuman toteutumiselle todennäköisyyden, jota kutsutaan a priori -

todennäköisyydeksi. Tämän jälkeen asiantuntijat arvioivat, miten muiden tapahtumien to-

dennäköisyydet muuttuvat, jos yksi tapahtumista oletettaisiin toteutuvaksi. Arviointi tapah-

tuu systemaattisesti siten, että kysymys ”jos x tapahtuu, mikä on tapahtuman y uusi toden-

näköisyys?” kysytään jokaiselta tapahtumakombinaatiolta. Apuna voidaan käyttää ristivai-

kutustaulukkoa, jossa tapahtumat on kirjoitettu sekä horisontaaliselle että vertikaaliselle 

akselille, jolloin tapahtumien vaikutuksia toisiinsa voidaan systemaattisesti käydä läpi (ks. 

Kuvio 3).  Näin jokaiselle tapahtumalle saadaan sekä a priori -todennäköisyys, että muista 

tapahtumista riippuvia, ehdollisia todennäköisyyksiä. (Kuusi, 2013, 118; European Com-

mission, 2006; Gordon, 1994, 5) 
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Kun jokaiselle tapahtumalle on määrätty sekä a priori -todennäköisyys että ehdollinen to-

dennäköisyys, voidaan alkaa hahmotella tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia. Aluksi va-

litaan jokin tapahtuma tai trendi, ja oletetaan sen tapahtuvan tulevaisuudessa. Sitten lähde-

tään avaamaan ristivaikutustaulukkoa. Toteutuneeksi valitun tapahtuman seurauksena mui-

den tapahtumien todennäköisyydet ovat myös muuttuneet. Useiden ristivaikutusanalyy-

sikertojen kautta alkaa hahmottua se, mitkä tapahtumat liittyvät toisiinsa ja mitkä tapahtu-

mat sulkevat toisiaan pois. Ristivaikutusanalyysi pakottaa huomion tapahtumien syy- ja 

seuraussuhteisiin sekä tapahtumien monimutkaiseen toisiinsa kietoutuneeseen verkostoon. 

Yhdestä hahmottuneesta tapahtumaketjusta voidaan rakentaa yhtä tulevaisuuspolkua ha-

vainnollistava skenaario. Sitten valitaan toinen tapahtuma tai trendi, joka oletetaan tulevai-

suudessa toteutuneeksi, ja prosessi toistetaan. Tällä menetelmällä pyritään saamaan aikaan 

erilaisia koherentteja tulevaisuustarinoita eli skenaarioita, joissa mahdollisimman moni tu-

levaisuutta määräävä tekijä on otettu huomioon. (Kuusi, 1991, 539; European Commission, 

2006; Gordon, 1994, 13) 

Skenaarioita voidaan pitää omana menetelmänään (Meristö, 1991, 113; Godet, 1993, 70; 

Chermack, Lynham, Ruona, 2001, 18) tai, niin kuin tässä tutkimuksessa, skenaariot voivat 

täydentää ja olla osana muuta tulevaisuudentutkimusta (Godet, 1993, 55, 60; Mannermaa, 

2000, 72; Chermack, Lynham, Ruona, 2001, 16–17; Rubin, 2003, 901; Masini, 1993, 91). 

Skenaariot ovat tyypillisesti uskottavan tuntuisia kertomuksia tulevaisuudesta, ja niissä yh-

distyvät nykyhetki, tulevaisuudentila sekä nykyhetkestä tulevaisuudentilaan loogisesti ete-

nevä tapahtumapolku (Chermack, Lynham, Ruona, 2001, 8; Mannermaa, 1991, 147; 1999, 

57; 2000, 72; Godet, 1993, 54, 61; Borjeson, Höjer, Dreborg, Ekvall, Finnveden, 2006, 

Kuvio 4. Tapahtumien ristivaikutusanalyysi 
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730; Meristö, 2013, 179–180; Rubin, 2003, 901; 2015). Skenaarioille ei ole kuitenkaan 

olemassa yhtä määritelmää tai yhtä rakennustapaa (van Notten, Rotmans, van Asselt, Roth-

man, 2003, 424). 

Skenaarioiden roolia tulevaisuudentutkimuksessa on kuvattu toisaalta prosessina, jossa 

skenaarion laatijat oppivat ja jäsentävät mielenmallejaan (Chermack, Lynham, Ruona, 

2001, 25; Chermack, van der Merwe, 2003, 447; Curry, Schultz, 2009, 37). Toisaalta ske-

naariot on nähty välineinä suunnittelulle ja strategiselle ajattelulle (Chermack, Lynham, 

Ruona, 2001, 25, Masini, 1993, 90, Rubin, 2015), ja toisaalta lopputuloksina, jotka havain-

nollistavat tulevaisuudentutkimuksessa esille nousseita ajatuksia ja ideoita (Mannermaa, 

1991, 148; Meristö, 1991). Tässä tutkimuksessa skenaarioiden rooli on osaltaan noita kaik-

kia. Skenaarioiden moninaisuudesta johtuen niitä voidaan pitää tulevaisuudentutkimuksen 

sillanrakentajina. Skenaarioissa yhdistyvät taide ja tiede, nykyhetki ja tulevaisuus sekä tu-

levaisuudentutkimuksen eri suuntaukset (Schoemaker, 1993, 194; Seppälä, 1985, 92). 

Skenaariotyöskentelyä on perusteltu etenkin sillä, että skenaariot auttavat saamaan etäi-

syyttä nykyhetkeen ja toisaalta voivat parantaa nykyhetken päätöksentekoa (Chermack, 

van der Merwe, 2003, 446). Kun skenaariot vievät meidät kauemmaksi nykyajasta, ne voi-

vat pakottaa meidät samalla katsomaan nykyhetkeä uudesta näkökulmasta (Inayatullah, 

1996, 22; 2009, 78). Skenaariot tekevät parhaimmillaan nykyhetken erityiseksi ja ongel-

malliseksi sekä haastavat arkiajattelua (Inayatullah, 1996, 22; Chermack, Lynham, Ruona, 

2001, 7; Rikkonen, 2005, 199; Schoemaker, 1993, 200). Skenaariot voivat kyseenalaistaa 

käsityksen yhdenlaisen tulevaisuuden muodostumisesta ja ihmisen voimattomuudesta tule-

vaisuuteen vaikuttamisessa (Mannermaa, 1991, 175). 

4.1.2 Delfoin kulku 

Päätin soveltaa tutkimuksessani Argumentoivaa Delfoita, joka on Osmo Kuusen kehittämä 

Delfoin versio. Kuusi määrittelee Argumentoivan Delfoin yhdeksi skenaarioita tuottavaksi 

menetelmäksi (Kuusi, 2013, 261). Argumentoivassa Delfoissa on tyypillisesti vähemmän 

asiantuntijoita kuin muissa Delfoin versioissa. Siinä pyritään kuitenkin käsittelemään sy-

vällisemmin tutkittavaa ongelmaa avaamalla niin sanottuja proxy-argumentteja. Proxy-ar-

gumentti on tosiasiaväitettä muistuttava väite, jolla ei ole totuusarvoa. Argumentoivassa 

Delfoissa tutkitaan, löytyykö mielipiteiden takaa mitään vai onko kyse esimerkiksi toi-
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veajattelusta tai yleisestä pessimismistä. Tämän vuoksi asiantuntijat haastatellaan Argu-

mentoivassa Delfoissa kaksi kertaa. (Kuusi, 1999; 2000; 2003; 2013; Linturi, Rubin, 2011, 

22) Tässä suhteessa Delfoi eroaakin useiden muiden tutkimusmenetelmien haastattelukäy-

tänteistä. 

Vaihe 1. 

Delfoi-tutkimuksessa asiantuntijapaneelin valinta on yksi sen onnistumisen kannalta ratkai-

sevimmista asioista (Gordon, 2009, 10; Powell, 2003). Paneelin koko voi vaihdella paljon-

kin. Delfoi-tutkimuksia on tehty 10 hengen ja tuhansien hengen paneeleilla. Koko riippuu 

ongelman laajuudesta ja käytössä olevista resursseista. (Mannermaa, 1991, 130; Gordon, 

2009, 7; Powell, 2003) Paneelin kokoa tärkeämpää on kuitenkin paneelin laatu (Powell, 

2003). Delfoi perustuu sille oletukselle, että asiantuntija pystyy tekemään tulevaisuudesta 

tarkempia arvioita kuin maallikko. Näin ollen suuren ihmisryhmän näkemysten demokraat-

tinen huomioonottaminen ajatellaan olevan epätarkempi, kuin tarkkaan valittujen asiantun-

tijoiden näkemys (Kuusi, 2013, 254). On tärkeää pyrkiä kokoamaan heterogeeninen pa-

neeli, jossa on monenlaista asiantuntemusta, ja jossa tutkimusongelman eri näkökulmat tu-

levat huomioiduksi. Nykyään paneeleihin haetaan myös tulevaisuutta toimeenpanevia päät-

täjiä ja muita asianosaisia asiantuntijoiden rinnalle. (Powell, 2003; Kyllönen, 2011; Kuusi, 

2013, 225) Kuusen (2013) mukaan tärkeää on rakentaa paneeli ryhmäksi, jossa ”erilaiset 

ihmiset ja näkökulmat katalysoivat keskustelua” (Kuusi, 2013, 225).  

Yhtä kriteeriä panelistien etsimiseen ei ole (Keeney, McKenna, 2006), mutta panelistien 

valinta täytyy olla jollain tavalla perusteltua. Yksi paljon käytetty tapa on etsiä sellaiset asi-

antuntijat, jotka kattavat sellaisen matriisin, joka ottaa huomioon tutkimusongelman osa-

alueet, ja jossa yhtenä ulottuvuutena ovat panelistien kompetenssit ja toisena heidän intres-

sinsä. (Kuusi, 2013, 255–256) Argumentoivassa Delfoissa asiantuntijoiden valinta on eri-

tyisen ratkaisevassa asemassa, sillä paneeli on pienempi verrattuna muihin Delfoin versioi-

hin (Kuusi, 2013, 251). 

Tässä tutkimuksessa käytin apuna asiantuntijavalinnassa MTT:n raportin Maatalouspoliit-

tisen toimintaympäristön ennakointi (2010) julkaisemaa taulukkoa, johon on luokiteltu 

maataloutta koskevat keskeisimmät muutostekijät. Muokkasin tätä MTT:n taulukkoa siten, 

että se soveltuu kuvaamaan mansikanviljelyä koskevia keskeisimpiä muutostekijöitä myös 

omassa tutkimuksessani (Kuvio 5). 
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Valitsin kymmenen asiantuntijaa siten, että heidän erityisosaamisensa edustaisivat mahdol-

lisimman monipuolisesti taulukossa mainittuja mansikanviljelyn tulevaisuuteen vaikuttavia 

muuttujia. Näiden asiantuntijoiden yhteystiedot olivat aika helposti löydettävissä Interne-

tistä. Soitin valitsemilleni asiantuntijoille ja pyysin heitä mukaan tutkimukseen. Yksi kiel-

täytyi siitä syystä, ettei kokenut olevansa mansikanviljelyyn perehtynyt asiantuntija. Valit-

sin hänen tilalleen toisen asiantuntijan ja pyysin häntä mukaan tutkimukseen. Hän suostui, 

ja näin minulla oli kymmenen asiantuntijaa mukana tutkimuksessa. 

Argumentoiva Delfoi alkaa asiantuntijoiden syvähaastattelulla. Tarkoituksena on löytää 

mielekkäitä kysymyksiä ja teesejä, joita sitten käsitellään Delfoi-prosessin aikana. (Kuusi, 

2013, 260) Pohdin, millaiset kysymykset olisivat sellaisia, jotka eivät ohjailisi asiantunti-

joiden vastauksia tai heijastelisi minun omia oletuksiani. Päätin lähteä liikkeelle eräistä tu-

levaisuudentutkimuksen keskeisimmistä käsitteistä: megatrendeistä ja heikoista signaa-

leista. 

Megatrendi on ilmiö tai kehityskulku, jolla voidaan havaita jo toteutuneen kehityksen pe-

rusteella tietty suunta ja jonka uskotaan todennäköisesti jatkuvan samansuuntaisena myös 

Kuvio 5. Mansikkatilan toimintaympäristön ennakointi MTT:n (2010) pohjalta 
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tulevaisuudessa (Mannermaa, 2004, 73; Kuusi, Kamppinen, 2002, 149; Rubin, 2016). Kä-

sitteen esitti John Naisbitt teoksessaan Megatrends, jossa hän tarkasteli Yhdysvalloissa ta-

pahtuvia suuria kehityskulkuja ja muutoksia (Rubin, 2016). Megatrendi koostuu erilaisista 

ilmiöistä, joista osa voi olla jopa sille vastakkaisia, negatrendejä. Mannermaa (2004) ver-

taa megatrendiä suureen jokeen, jonka pääsuunta on selvä, vaikka siinä voikin olla yllättä-

viä ”akanvirtoja”. Näin voidaan puhua esimerkiksi globaalista väestöräjähdyksestä, vaikka 

joissain maissa väkiluku on pysynyt ennallaan tai vähentynyt. Yrityksissä kartoitetaan me-

gatrendejä, jotta hahmotettaisiin, mitä olennaista yrityksen ympäristössä on tapahtumassa 

ja erotettaisiin suuret kehityslinjat kaiken muun informaation joukosta. (Mannermaa, 2004, 

73–75) 

Heikko signaali on muutoksen ensioire; ilmiö, jonka tapahtumisen todennäköisyys on ma-

tala, mutta jonka toteutumisen seuraukset olisivat todennäköisesti suuret (Rubin, 2016; 

Mannermaa, 2004, 113). Heikot signaalit ovat ongelmallisia jo määritelmänsä mukaan. 

Niitä on luonnehdittu naurettaviksi, oudoiksi, kummajaisiksi, hämmentäviksi ja provokatii-

visiksi. (Kuusi, Kamppinen, 2002, 153; Mannermaa, 2004, 117; Rubin, 2016) Heikoilla 

signaaleilla ei ole selvästi tunnistettavaa menneisyyttä eikä sen yhteyttä tulevaan tilantee-

seen voi näin ollen perustella. Yrityksissä heikkojen signaalien pohtimista voidaan pitää 

kannattavana, vaikka suurin osa heikoiksi signaaleiksi tulkituista ilmiöistä ei toteutuisi-

kaan. Heikkojen signaalien pohtimista yrityksissä voidaan pitää innovatiivisuuden perus-

edellytyksenä. (Mannermaa, 2004, 117–122) 

Päädyin lopulta neljään haastattelukysymykseen. Megatrendien ja heikkojen signaalien li-

säksi päätin kysyä uhkista ja mahdollisuuksista sekä niistä asioista, jotka todennäköisesti 

pysyvät ennallaan vielä seuraavat 15 vuotta. Ajattelin, että uhkia ja mahdollisuuksia saattaa 

olla helpompi löytää, koska ne ovat arkisempia sanoja ja helpompia liittää nykyhetkeen. 

Kuitenkin arvioidessaan uhkia ja mahdollisuuksia asiantuntijat tulevat myös osaltaan vas-

tanneeksi kysymykseen megatrendeistä ja heikoista signaaleista. Lähetin kaikille asiantun-

tijoille lyhyesti tietoa siitä, mitä megatrendit ja heikot signaalit ovat sekä ensimmäisen 

haastattelun kysymykset (LIITE 1.). Ensimmäisen haastattelun kysymykset olivat tällaiset: 

Mitkä asiat eivät todennäköisesti muutu mansikanviljelyssä vuoteen 2030 men-

nessä? 

Millaisia uhkia ja mahdollisuuksia mansikanviljelyllä on Suomessa? 

Mitkä ovat tämän hetken mansikanviljelyn megatrendit? 
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Mikä voisi olla jokin heikko signaali mansikanviljelyssä? 

Haastattelin kaikki asiantuntijat yhden viikon aikana. Haastatteluajat vaihtelivat noin 20 

minuutin ja 100 minuutin välillä. Yksi asiantuntijoista ei pystynyt antamaan haastattelua 

tuon viikon aikana, joten haastattelin yhteensä yhdeksää asiantuntijaa. Viimeisissä haastat-

teluissa alkoi kuitenkin nousta toistuvasti jo edellisissä haastatteluissa nousseet teemat, jo-

ten uskon, että tiedonkeruu oli saavuttamassa jo jonkinlaista kyllästymispistettä. Siksi en 

alkanut etsiä enää uutta asiantuntijaa tämän kymmenennen asiantuntijan tilalle.  

Nauhoitin ja litteroin haastattelut, jotta voisin löytää niistä keskeisimmät väitteet Delfoin 

argumentointivaiheeseen. Oma roolini argumenttien rakentamisessa oli haastava. Toisaalta 

Delfoita käsittelevässä kirjallisuudessa Delfoi manageria rohkaistaan innostamaan panelis-

teja keskustelemaan muun muassa muotoilemalla sellaisia väitteitä, jotka provosoisivat asi-

antuntijat ottamaan kantaa (Linturi, Rubin, 2011, 23). On myös ehdotettu, että Delfoi ma-

nageri yksinkertaistaisi tai kiteyttäisi asiantuntijoiden esittämiä väitteitä (Powell, 2003; 

Keeney, McKenna, 2006) tai jopa toisi tarkoituksellisesti keskusteluun epäselvyyksiä ja 

poikkeavia näkökulmia keskustelun katalysoimiseksi (Scheele, 1975, 44). Toisaalta Delfoi 

manageria varoitellaan muotoilemasta väitteitä huolimattomasti, sillä ne voivat jossain 

määrin ohjata asiantuntijoiden vastauksia (Gordon, 2009, 9). Delfoi pitää rakentaa syste-

maattisesti ja kurinalaisesti, jotta se ei heijastelisi Delfoi managerin omia oletuksia ja en-

nakkoluuloja (Powell, 2003). Delfoi managerin oma osuus prosessissa on ongelmallinen 

siksi, että toisaalla manageria kehotetaan olemaan aktiivinen prosessin ohjaaja, ja toisaalla 

varoitetaan puuttumasta liikaa Delfoin kulkuun.  

Päätin toimia siten, että otan Delfoi-prosessiin mukaan vain sellaisia ajatuksia, joita nousi 

esille haastatteluissa. Lisäksi noudatin Kuusen (2013) ajatusta siitä, että Delfoi-keskustelu 

pitäisi kohdistaa väitteisiin, jotka jakavat mielipiteitä (Kuusi, 2013, 263). Valitsin myös 

muutaman sellaisen yllättävän näkökulman, jonka vain yksittäinen asiantuntija nosti haas-
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tattelun aikana esille. Tällä tavalla kirjoitin 22 väitettä (LIITE 2.). Pyrin rakentamaan väit-

teet myös siten, että ne herättäisivät keskustelua. Kuviossa 5 havainnollistan sitä, miten 

Delfoi-väitteet rakentuivat asiantuntijoiden puheesta (asiantuntijoiden nimet on muutettu). 

 

Vaihe 2. 

Syötin kaikki 22 väitettä eDelfoi-ohjelmaan (www.edelfoi.fi). Ohjelmassa asiantuntijat 

pystyvät reaaliaikaisesti ottamaan kantaa ja keskustelemaan väitteistä keskenään. Pyysin 

arvioimaan kaikkia väitteitä niiden toteutumistodennäköisyyden perusteella. Joitakin väit-

teitä pyysin myös arvioimaan niiden toivottavuuden perusteella. Panelisteilla oli mahdolli-

suus myös kommentoida jokaista väitettä. Esimerkiksi kotimaista taimituotantoa koske-

vaan väitteen todennäköisyyttä arvioi yhteensä yhdeksän asiantuntijaa. Lisäksi viisi heistä 

kävi keskustelua kotimaisen taimituotannon mahdollisuuksista. (Ks. Taulukko 1) 

Kuvio 6. Delfoi-väitteiden muodostuminen asiatuntijalausuntojen pohjalta 
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Väite kotimaisesta taimituotannosta oli onnistuneesti rakennettu siinä mielessä, että se to-

dellakin jakoi mielipiteitä (stdDev 1,523) ja herätti jonkin verran keskustelua. Mielenkiin-

toista tässä tuloksessa on mielestäni se, että vaikka väite oli muotoiltu haastattelujen perus-

teella jopa aika kärjistäväksi, vastausten keskiarvo on silti vain lievästi negatiivinen (-

0,111), ja joku asiantuntijoista on arvioinut väitettä jopa melko todennäköiseksi (++). Tällä 

hetkellä ammattiviljelijöiden istuttamista mansikantaimista noin 80 % tuodaan ulkomailta 

(haastatteluaineisto; Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton kurssin luentomateriaali 2016), 

eikä kotimaista taimistoa käytännössä ole. Väitteessä ehdotin, että suurilla tiloilla olisi 

vuonna 2030 omat taimistonsa. Osa asiantuntijoista puuttui juuri tähän; omien taimien 

tuottaminen vaatii investointeja ja erityisosaamista, joten järkevämpää olisi, että marjatilat 

tuottavat marjaa ja taimistot taimia. Voi olla, että jos väite olisi koskenut vain kotimaista 

taimituotantoa, asiantuntijat olisivat arvioineet keskimäärin väitteen toteutumistodennäköi-

syyden positiiviseksi. 

 

Yritin soveltaa Olaf Helmerin ristivaikutusanalyysiä Delfoin toisessa kierroksessa. Tarkoi-

tuksenani oli selvittää, miten asiantuntijat ymmärtävät eri trendit ja tapahtumat suhteessa 

toisiinsa. Yleensä ristivaikutusanalyysissä todennäköisyydet ilmaistaan numeroilla ja kehi-

tyspolut lasketaan matemaattisesti. Ristivaikutusanalyysille onkin tehty joitakin tietoko-

nesovelluksia, jotka laskevat matemaattisesti eri tapahtumien riippuvuussuhteita kuvaavat 

A -0,111 

n 9 

Md +/- (0) 

min --- (-3) 

max ++ (2) 

stdDev 1,523 

Väite kotimaisesta taimituotannosta oli onnistuneesti rakennettu siinä mielessä, että se to-

A

n

Md

min

max

stdDev

Taulukko 1. Asiantuntijoiden arviot kotimaisesta taimituotannosta 
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kertoimet. (Kuusi, 1991, 538) En kuitenkaan onnistunut löytämään edullista tähän tutki-

mukseen sopivaa ristivaikutusohjelmaa. Lisäksi ajattelin, että puhtaasti matemaattinen oh-

jelma ei taida sopia yhdistettäväksi Argumetoivan Delfoin kanssa, koska asiantuntijoiden 

määrä ei ole riittävä luotettaviin kvantitatiivisiin laskelmiin. Argumentoiva Delfoi on en-

nen kaikkea vaihtoehtoisia skenaarioita tuottava menetelmä, joka keskittyy erilaisten tule-

vaisuudenkuvien, sekä niiden taustalla olevien tietojen selvittämiseen. Argumentoivan Del-

foin ja ristivaikutusanalyysin yhdistäminen sellaisinaan tarkoittaisi sitä, että ristivaikutus-

analyysin lähtöarvoina olisivat pienen asiantuntijajoukon subjektiiviset todennäköisyydet, 

mikä ei antaisi kovin luotettavaa lopputulosta. Pienetkin erot lähtöarvoissa voivat tuottaa 

huomattavasti toisistaan poikkeavia tulevaisuuspolkuja. 

 

Idea järjestelmällisestä tulevaisuusmuuttujien analysoimisesta suhteessa toisiinsa oli mi-

nusta kuitenkin hyvä. Ristivaikutusanalyysin rakenne pakottaa käymään läpi koko tulevai-

suusmuuttujien verkoston ja kiinnittämään huomiota syy- ja seuraussuhteisiin. Lähdin ke-

räämään Delfoi-prosessin aikana esiin nousseita tulevaisuusmuuttujia. Ristivaikutuskysy-

mysten määrä on n², missä n kuvaa tulevaisuusmuuttujien määrää. Mielestäni keskeisiä tu-

levaisuusmuuttujia prosessin aikana oli noussut noin 30. Tämä tarkoitti sitä, että arvioita-

vien riippuvuussuhteiden määrä olisi 900 (30² = 900). Jo yksistään ensimmäisen Delfoi-

kierroksen väitteiden ristivaikutusten arviointi tarkoittaisi 484 väitteen läpikäymistä. Kui-

tenkin suurella osalla näistä tulevaisuusmuuttujista ei ole mitään merkittävää riippuvuus-

suhdetta. Esimerkiksi sillä, tuotetaanko Suomessa mansikantaimia, ei ole mielestäni mer-

kittävää riippuvuussuhdetta sen kanssa, mistä työntekijät mansikkapelloille palkataan. Kä-

vin läpi ensimmäisen Delfoi-kierroksen 22 väitettä suhteensa toisiinsa (yhteensä 484 risti-

vaikutusta) ja valitsin niistä mielestäni olennaisimmat vuorovaikutussuhteet seuraavassa 

Delfoi-kierroksessa tarkasteltavaksi. 

 

Ristivaikutusanalyysin periaatteen soveltaminen eDelfoi-ohjelmaan osoittautui kuitenkin 

hankalaksi. Ohjelmaan ei pystynyt kätevästi rakentamaan kyselyä, jossa jonkun tulevai-

suusmuuttujan vaikutuksia muihin tulevaisuusmuuttujiin voisi helposti kuvailla. En halun-

nut rakentaa myöskään sellaista kyselyä, joka olisi asiantuntijoiden näkökulmasta raskas ja 

aikaa vievä. Päätin rakentaa kyselyn siten, että siinä on kymmenen kohtaa, jossa jokaisessa 

oletetaan tietty tulevaisuusmuuttuja toteutuneeksi. Jokaisessa kohdassa piti myös valita tu-

levaisuusmuuttujalistasta kolme muuttujaa, joihin toteutuneeksi oletettu tulevaisuusmuut-

tuja vaikuttaisi eniten. Lisäksi rohkaisin asiantuntijoita lisäämään kommentteihin muita 
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seurauksia, jos oletettu tulevaisuusmuuttuja toteutuisi. Taulukossa 2 näkyy se kyselyn 

kohta, jossa oletetaan, että Suomeen leviää Euroopasta voimakkaita mansikantuholaisepi-

demioita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oletuksen ”Euroopasta leviää Suomeen voimakkaita mansikantuholaisepidemioita” sel-

keimpinä seurauksina nähtiin yksivuotisen viljelyn sekä tunnelien ja kasvihuoneiden li-

sääntyminen. Mielenkiintoista oli myös se, että suomalainen taimituotanto nähtiin todennä-

köisempänä seurauksena kuin kemiallisten torjunta-aineiden lisääntyminen.  

Mielestäni ristivaikutusanalyysi ei täysin onnistunut kahdessa asiassa. Ensinnäkin vain 

kymmeneen kohtaan puristettu kysely ei auttanut saamaan kokonaiskäsitystä muuttujien 

välisistä suhteista. Vastausten perusteella johdetut syy- ja seurauskuvioista monet olivat it-

sestäänselvyyksiä. Toiseksi, kyselypohjana oli monivalinta-alusta, jossa jokaiselle valitulle 

muuttujalle tuli sama arvo. Kun jokaista asiantuntijaa pyydettiin valitsemaan jollekin ta-

pahtumalle kolme tärkeintä seurausta, nämä seuraukset näkyivät samanarvoisina kyselyjen 

tuloksissa. Jollekin tapahtumalle saattoi olla vaikeaa valita kolmatta seurausta, mutta tulok-

sissa sekä tärkein että kolmanneksi tärkein seuraus näkyivät yhtä merkitsevinä. eDelfoi ei 

siis ollut täysin onnistunut pohja ristivaikutusanalyysin rakentamiselle. Tässä tutkimuk-

sessa ristivaikutusanalyysin tärkeä anti on kuitenkin se, että asiantuntijat kommentoivat ja 

argumentoivat jokaista väitettä. Toisaalta hyödyllistä oli myös se, että jouduin itse perehty-

mään aineistooni perusteellisesti. 

Taulukko 2. Ristivaikutusanalyysiä mansikan tuholaisista 
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Kokonaisuudessaan Delfoi-prosessin ensimmäinen haastattelu ja kyselykierrokset nostivat 

kuitenkin esille paljon mielenkiintoisia näkemyksiä. Lähes kaikki asiantuntijat olivat sitä 

mieltä, että mansikan kulutus tulee kasvamaan Suomessa. Tätä perusteltiin muun muassa 

sillä, että uusi viljelytekniikka tulee mahdollistamaan pidemmän, jopa ympärivuotisen man-

sikantuotannon. Kasvanut mansikan tuotanto voisi kasvattaa kysyntää samalla tavalla kuin 

kävi kurkulle ja tomaatille 1960–70 -luvuilla. Lisäksi lähiruokaa ja erityisesti terveellisiä 

elämäntapoja pidetään koko ajan kasvamassa olevina trendeinä, ja mansikan hyvistä ter-

veysvaikutuksista ollaan pian julkaisemassa myös uutta tutkimustulosta. Kotimaisen man-

sikan kulutus on ollut myös jo jonkin aikaa noususuhdanteessa. Toisaalta voidaan kysyä, 

missä määrin positiivinen arviointi mansikan kulutuksen suhteen on toiveajattelua. Olisi-

han mansikan kasvava kysyntä hieno asia kaikille haastattelemilleni asiantuntijoille. 

Yhdenmukaisuutta vastauksissa näkyi myös mansikanpoimijoiden suhteen. Työntekijöiden 

saatavuus nähtiin yhtenä merkittävämpänä mansikanviljelyn tulevaisuutta määrittelevänä 

tekijänä. Haastatteluissa ja kyselyissä kävi ilmi, että tällä hetkellä mansikanpoimijoista ei 

ole pulaa. Suurin osa mansikanpoimijoista tulee Suomeen Ukrainasta ja nykyään kasva-

vissa määrin myös Kaukoidästä. Tutkimukseni asiantuntijat olivat kuitenkin lähes yhtä 

mieltä siitä, että jos työntekijöiden tulo Suomen ulkopuolelta estyisi, mansikat jäisivät pel-

toon, sillä suomalaisia ei saa palkattua suurin määrin kausityöluontoiseen mansikanpoimin-

tatyöhön. Suomen mansikanviljely perustuu siis osaltaan sille, että ihmiset voivat liikkua 

vapaasti maasta toiseen ja että Suomen ja mansikanpoimijoiden lähtömaan välillä on riittä-

vän suuri elintasoero. Elintasoeron ei kuitenkaan uskottu häviävän seuraavien viidentoista 

vuoden aikana. 

Ilmastonmuutoksen tiedettiin vaikuttavan monella tapaa mansikanviljelyyn. Toisaalta il-

mastonmuutoksen vaikutukset mansikanviljelyn osalta tulevat vaikuttamaan erityisesti Vä-

limeren alueella ja Etelä-Euroopassa. On todennäköistä, että Välimeren mansikanviljely 

vähenee merkittävästi kuivuuden ja kuumuuden vuoksi. Suomessa ilmastonmuutos vaikut-

taa sen sijaan parinkymmenen vuoden aikasäteellä mansikanviljelyyn jopa positiivisesti. 

Kasvukausi pitenee ja lämpimämmät kesät mahdollistavat uudenlaisten lajikkeiden vilje-

lyn. Toisaalta leudommat talvet voivat aiheuttaa sen, että eurooppalaiset kasvitaudit leviä-

vät Suomeen. Se, mahdollistaisiko Suomen etulyöntiasema ilmastonmuutoksessa mansikan 

vientiä Suomesta Eurooppaan tai Venäjälle, jakoi asiantuntijoiden mielipiteitä aika jyr-

kästi.  
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Mansikan kasvitaudit ja tuholaiset nähtiin myös merkittävinä mutta myös hallittavissa ole-

vina riskeinä mansikanviljelyn tulevaisuuden kannalta. Kasvitauteja tulee etenkin Euroo-

pasta tuotujen mansikantaimien mukana. Noin 80 % viljelijöiden käyttämistä taimista tulee 

ulkomailta, pääasiassa Alankomaista. Osa taudeista on maahan jääviä, pysyviä tauteja. Li-

säksi torjunta-aineet muuttuvat koko ajan lievemmiksi, ja lievien torjunta-aineiden peräk-

käiskäyttö voi aiheuttaa uusien, torjunta-aineille resistenttien kantojen syntymisen. Ratkai-

suna olisi esimerkiksi kontrolloitu tunneli- ja kasvihuoneviljely tai kotimaisen puhtaan tai-

miaineksen tuottaminen. Molemmat vaatisivat kuitenkin jonkin verran investointeja. Tällä 

hetkellä edullisinta on ostaa taimet ulkomailta ja viljellä avomaalla.  

Mansikanpoimintarobottien yleistymistä vuoteen 2030 mennessä pidettiin keskimäärin 

epätodennäköisenä, mutta sen toteutumisen seuraukset nähtiin suurina. Tällä hetkellä suo-

malaisen mansikan hinnasta noin 70 % on työvoimakustannuksia. Robotiikka laskisi man-

sikan tuotantokustannuksia siinä määrin, että suomalainen mansikka voisi olla kilpailuky-

kyisempi esimerkiksi suomalaisen elintarviketeollisuuden näkökulmasta. Robotiikan yleis-

tyminen jakoi mielipiteitä. Toisaalta epäiltiin, että robotiikan hinta laskee, ja mansikanvil-

jelijä voisi investoida mansikanpoimintakoneeseen, aivan kuten viljanviljelijä investoi leik-

kuupuimuriin. Toisaalta kehityksen ei uskottu olevan niin nopeaa; sopeutuisiko muu vilje-

lytekniikka viidentoista vuoden aikana robotiikan vaatimiin muutoksiin? Entä haluaisiko 

kuluttaja ostaa robotin poimia mansikoita? 

Vaihe 3. 

Argumentoiva Delfoi on erityisesti skenaarioita tuottava menetelmä, sillä siinä tiedonkeruu 

kohdistuu enemmän vaihtoehtoihin, kuin yhteen todennäköisimpänä pidettyyn tulevaisuus-

polkuun. Lähdin rakentamaan keräämieni asiantuntijanäkemysten pohjalta skenaariotari-

noita. Skenaario-käsitteen toi tulevaisuudentutkimukseen Herman Kahn 1950-luvulla (Go-

det, 1993, 54; Rubin, 2015). Kahnille skenaario merkitsi vahvasti hypoteettista tapahtuma-

ketjua, jossa huomio on kiinnitetty päätöksentekoon ja syy- ja seuraussuhteisiin (Millett, 

2009, 62; Mannermaa, 1991, 146). Skenaario ei ole siis ennuste, vaan loogisesti etenevä 

luonnos johonkin tulevaisuuden tilaan. Onnistunut skenaario kuvaa uskottavan tuntuisesti 

ja nykyhetken tietoon perustuen tulevaisuuden mahdollisia tapahtumakulkuja sisällyttäen 

tarinaansa myös taloudellisia, teknologisia, poliittisia, sosiaalisia sekä kulttuurisia tekijöitä. 

(Chermack, Lynham, Ruona, 2001, 8; Mannermaa, 1991, 147; 1999, 57; 2000, 72; Godet, 
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1993, 54, 61; Borjeson, Höjer, Dreborg, Ekvall, Finnveden, 2006, 730; Meristö, 2013, 

179–180; Rubin, 2003, 901; 2015) 

Jotta saisin skenaariotarinoihin laajemman poliittisen, sosiaalisen ja taloudellisen näkökul-

man, hyödynsin skenaarioiden kirjoittamisessa Linturin ja Rubinin (2011) laatimista oppi-

misen tulevaisuus -skenaarioista joitakin näkökulmia tulevaisuusmaiseman ja laajemman 

kontekstin hahmottamiseen. Tulevaisuudentutkija Jim Dator kutsuu skenaarion rakennusta-

paa, jossa yleisiä arkkityyppi-skenaarioita täydennetään tiettyyn tarkoitukseen sopivaksi, 

nimellä incasting (Curry, Schultz, 2009, 55). Nämä oppimisen tulevaisuus -skenaariot eivät 

ole yleisiä arkkityyppi-skenaarioita vaan erityisesti koulun vaihtoehtoisia tulevaisuuksia 

kuvaavia skenaarioita. Niissä on kuitenkin laajempi yhteiskunnallinen näkökulma ja niissä 

tulevaisuuspolkuja on kuvailtu myös vuoteen 2030 asti. Näiden skenaarioiden vaikutus nä-

kyy etenkin kolmen rakentamani skenaarion (nro 2, 3 ja 4) ensimmäisessä kappaleessa. 

Delfoi prosessi tuotti haastatteluineen, kyselyineen ja keskusteluineen yhteensä reilun sata 

sivua materiaalia. Materiaalia pyörittelemällä, taulukoimalla ja luokittelemalla alkoi eri nä-

kemyksistä hahmottua erilaisia kokonaisuuksia. Skenaarioita rakennetaan yleensä kolmesta 

viiteen kappaletta (Mannermaa, 2000, 78; Chermack, Lynham, Ruona, 2001, 24; Rubin, 

2015). Tätä on perusteltu sillä, että kaksi skenaariota johtaa helposti dikotomiaan hyvän ja 

pahan välillä ja toisaalta viittä useampaa skenaariota alkaa olla jo vaikeampi hahmottaa ja 

hyödyntää (Mannermaa, 2000, 78; Rubin, 2015). Skenaarioiden hyödyntäminen tarkoittaa 

sitä, että niiden kuvaamia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia otetaan huomioon päätöksenteossa. 

Jotta skenaarioita voitaisiin hyödyntää päätöksenteossa, niiden on oltava riittävän uskotta-

via. Tulevaisuudentutkimus ei tavoittele kuitenkaan ”ikuisten totuuksien” vaatimaa uskot-

tavuutta. Skenaarioiden uskottavuudeksi riittää tekemiselle ja aikaansaamiselle välttämätön 

uskottavuus. (Meristö, 1991, 30) Onnistuneen skenaarion toteutumisen todennäköisyys voi 

olla myös hyvin pieni esimerkiksi silloin, kun skenaario kuvaa jotain huomattavan uhkaa-

vaa tai tavoiteltavaa tapahtumakulkua (Mannermaa, 1991, 150). Onnistunut skenaario pro-

vosoi keskustelua esimerkiksi ryhmän tavoitteista, minkä kautta se voi vaikuttaa päätök-

sentekoon (Chermack, van der Merwe, 2003, 447). 

Jotta skenaariot voisivat provosoida keskustelua, niiden on oltava myös jollain tapaa vai-

kuttavia. Skenaarioita käsittelevässä kirjallisuudessa nousee mielestäni usein esille erilaiset 

narratiiviset tai taiteelliset näkökulmat, joiden kautta skenaarioihin yritetään saada vaikut-

tavuutta. Esimerkiksi Rasmussenin (2005) mukaan skenaariotarinoiden pitää olla hyvin 
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kerrottuja, eläviä ja tunteisiin vetoavia tarinoita, joissa yhdistyy tuttuus ja outous. Skenaa-

riotarinoiden lukijan täytyy toisaalta tunnistaa itsensä tarinasta, jotta se herättäisi ajatuksia. 

Toisaalta tarinan pitäisi olla myös hieman outo ja epätavallinen, jotta se herättäisi uteliai-

suuden. (Rasmussen, 2005; katso myös Jarva, 2013) Mannermaan (1991) mukaan skenaa-

rioiden pitäisi olla ”olennaisia ja rohkeita ajatusluutumien murskaajia” (Mannermaa, 1999, 

190). Schoemaker (1993) korostaa myös skenaarioiden narratiivista piirrettä. Hän kuvaa 

miten skenaariotarinan yksityiskohdat tekevät itse asiassa skenaariotarinan tapahtumisen 

todennäköisyyden tilastollisesti pienemmäksi. Kuitenkin juuri nämä yksityiskohdat saavat 

paradoksaalisesti skenaariot vaikuttamaan uskottavammalta ja vaikuttavammalta. Skenaa-

rioihin täytyy pystyä jollain tapaa eläytymään. (Schoemaker, 1993, 201) Lähetin kirjoitta-

mani skenaariotarinaluonnokset asiantuntijoille etukäteen luettaviksi, jotta he voisivat 

kommentoida niitä viimeisessä haastattelussa. 

Viimeisessä Delfoi-haastattelussa tutkin löytyisikö asiantuntijoiden näkemysten takaa us-

kottavia perusteluita ja olinko ymmärtänyt oikein keräämäni materiaalin. Lisäksi pyysin 

asiantuntijoita kritisoimaan ja arvioimaan heille lähettämiäni skenaariotarinoita. Pyysin 

heitä myös esittämään täydentäviä näkökotia joihinkin skenaariotarinoiden osiin. Tämä 

haastattelukierros oli todella antoisa ja skenaarioita hiottiin paljon haastattelujen aikana. 

Palaute oli tarkkaa, ja onnistuin kaivamaan joidenkin epäselvyyksien taustalta myös todella 

päteviä perusteluita. 

Haastattelujen lopuksi pyysin asiantuntijoita arvioimaan, mikä skenaarioista on heidän 

mielestään kaikkein eniten ja vähiten uskottava. Mielenkiintoista oli se, miten paljon vas-

tauksissa oli hajontaa. Esimerkiksi skenaariot 1 ja 4 äänestettiin sekä eniten että vähiten us-

kottaviksi. Useampi asiantuntija luonnehti kaikkia skenaarioita periaatteessa mahdollisiksi 

ja uskottavan tuntuisiksi mutta samalla myös aika kärjistäviksi. 

Asiantuntijoiden kanssa käymäni dialogin pohjalta muokkasin neljä skenaariotarinaa lo-

pulta seuraavanlaisiksi: Pohjolan mansikka, Oma maa mansikka, Mansikanviljelyn suuri 

murros ja Kaikki maksaa mansikoita. 

1. Pohjolan mansikka 

On vuosi 2030. Mansikanviljely on Suomessa menestyvä ala. Suomessa on todella monen-

laisia, pieniä ja suuria mansikkatiloja. Paljon on tuoremarjavientiin keskittyviä tiloja, 

jotka kasvattavat mansikkaa tunneleissa. On myös mansikkatiloja, joissa tuotetaan mansik-

kaa kasvihuoneissa ympäri vuoden. On tiloja, jotka ovat profiloituneet korkeaan laatuun ja 
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luomumansikan tuotantoon. On avomaantuotantoa, hieman itsepoimintatiloja. Jotkut tilat 

tuottavat kuluttajalle pakastemarjaa, toiset innostavat asiakkaitaan oivalluksillaan sosiaa-

lisessa mediassa. On myös mansikkatiloja, jotka ovat erikoistuneet erityisesti eläkkeellä 

olevien ihmisten palveluun. Ympärivuotinen tarjonta on kasvattanut kysyntää, ja aivan ku-

ten kävi kurkulle ja tomaatille 1970-luvulla, mansikka nousi 2020-luvun lopulla ihmisten 

arkipöytään. 

Kotimarkkinat ovat vahvat ja useimmat kuluttajat valveutuneita ruuan alkuperän suhteen. 

Monet kuluttajat ovat tarkkoja ruokansa läpinäkyvyyden ja turvallisuuden suhteen ja osta-

vat mielellään jopa jonkun tarinan takana olevaa mansikkaa. On myös tietysti kuluttajia, 

jotka haluavat hankkia mansikkansa vain mahdollisimman helposti ja nopeasti. 

Suomalaiselle mansikalle on korkeasta hinnastaan huolimatta vahvat markkinat koti-

maassa. Suomalaisella mansikalla on terveen ja puhtaan marjan imago myös Euroopassa, 

jossa suomalaisen mansikan markkinat kasvavat vähitellen. Imagolla on myös totuuspoh-

jaa, sillä 2020-luvulla Euroopassa riehuneet kasvitautiepidemiat näkyivät kylmässä ja kau-

kaisessa Suomessa lievemmin. Lisäksi Etelä-Euroopan pakastemansikoista ihmisiin levin-

nyt A-hepatiitti sai valtavaa mediahuomiota, osaltaan suomalaisenkin mansikan eduksi. 

Vuoden 2020 tautiepidemiat kulkeutuivat Suomeenkin ulkomaalaisten tuontitaimien mu-

kana, joskin muutaman vuoden viiveellä. Se pakotti monet viljelijöistä siirtymään kontrol-

loituun tunneli- ja kasvihuoneviljelyyn. Suomessa mansikkatilojen fyysinen välimatka esti 

tautien nopean kulkeutumisen tilalta toiselle ja onneksi puhdasta peltoalaa oli vielä saata-

vissa saastuneiden alueiden tilalle. Näistä lähtökohdista myös kotimainen taimituotanto 

lähti hyvään nousuun. Puhdas viljely on todella tärkeää, jos haluaa menestyä. 

Pohjolan yöttömän yön puhdas ja makea mansikka alkaa olla vihdoinkin myös vientituote 

Euroopassa, Venäjällä ja pieninä määrinä jopa Aasiassa. Uusi pakkausteknologia mah-

dollistaa mansikan kuljettamisen myös kauemmaksi ostokykyisille asiakkaille. Suomea yri-

tetään brändätä uudeksi mansikan vientimaaksi Espanjan roolin heiketessä sääolosuhtei-

den muuttumisen, erityisesti veden puutteen, seurauksena. Onnistunut markkinointi onkin 

välttämätöntä, sillä suomalainen mansikka on kallista. 
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2. Oma maa mansikka 

Maailma koetaan yhä turvattomammaksi. Kansainvälinen terrorismi ulottautui myös Eu-

rooppaan ja terrori-iskujen välitön real-time uutisointi lisää turvattomuuden tuntua. Tur-

vallisuushakuiset eurooppalaiset ovat alkaneet kääntyä sisäänpäin. Rajoja kontrolloidaan 

tarkemmin, matkustamista vältetään, luotetaan vain omaan kulttuuriin ja vieraita pelätään. 

Ihmiset pyrkivät omavaraisuuteen mahdollisuuksiensa mukaan.  

2020-luvun puolessa välissä ukrainalaisten työntekijöiden saapuminen Suomeen katkesi 

yhtäkkisesti ja täysin. Aluksi ukrainalaista työvoimaa yritettiin paikata moldovalaisilla ja 

romanialaisilla, mutta heidänkin välittäminen Suomeen tyrehtyi aika pian. Valtiot kiristivät 

rajamuodollisuuksiaan ja etenkin ihmisten liikkuvuutta rajoitettiin merkittävästi. Suurilla 

mansikkatiloilla paljon mansikkaa jäi peltoon. Joku tila onnistui palkkaamaan suomalaisia 

työntekijöitä, toinen onnistui markkinoimaan satonsa itsepoimintamarjana. 

Vuonna 2030 mansikkatilat ovat pääasiassa itsepoimintatiloja. Mansikka korvaa monia 

tuontihedelmiä, joita ei enää tuoda Suomeen. Omavaraisuutta arvostetaan, ja ihmiset ovat 

oppineet taas pakastamaan. Monet mansikkatilat pyrkivät tuottamaan myös taimensa itse, 

toiset ostavat taimet suomalaiselta taimistolta. Joku isompi marjatila teki yhteistyösopi-

muksen elintarviketeollisuuden kanssa. Sopimuksen mukaan marjatila myy satonsa elintar-

viketeollisuudelle ja elintarviketeollisuus kantaa vastuun työntekijöiden etsimisestä man-

sikkapelloille. 

Kriisit aiheuttivat sen, että siitä selvinneet viljelijät tekevät toisaalta myös jonkin verran 

yhteistyötä keskenään. Tunnetaan solidaarisuutta toisia kohtaan ja halutaan puhaltaa yh-

teen hiileen. Kaiken kaikkiaan yhteiskunnassa on kuitenkin odottamisen ilmapiiri. Elä-

mässä on väliaikaisuuden ja kestämättömyyden tuntua. 

 

3. Mansikanviljelyn suuri murros 

Vuonna 2030 Euroopassa on uusi tasaisen kasvun ja kehityksen aika. Suomessa yhteiskun-

nallisena pohjavireenä on design-ekonomia; ihmisen sivistys, kulttuuri ja laaja-alainen hy-

vinvointi ovat keskiössä. Ihmiset matkustelevat paljon ja uusia keksintöjä syntyy jatkuvan 

ideoiden vaihtamisen seurauksena. Ilmastonmuutos on uusien innovaatioiden ja osallistu-

misen myötä saatu hallintaan. Keskinäisriippuvuus kasvaa ja Euroopassa vallitsee rauha. 
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Mansikanviljelyn rakennemurros alkoi ensimmäisten mansikanpoimintarobottien myötä. 

Satoa läpi vuorokauden korjaavat robotit alensivat merkittävästi mansikoiden tuotantokus-

tannuksia, ja myös suomalaista elintarviketeollisuutta alkoi kiinnostaa suomalainen man-

sikka. Tuli muitakin läpimurtoja, jotka tekivät mansikanviljelystä sekä vähemmän työvoi-

mavaltaista että miellyttävämpää. Robotteihin onnistuttiin muun muassa liittämään pai-

kannin, joka löytää mansikan tuholaispesäkkeet ja kohdistaa niihin täsmähoitonsa. Lisäksi 

istutukseen ja mansikan pakkaukseen keksittiin niihin soveltuvia koneita. Mansikkalajik-

keita pyritään jalostamaan vähälehtisemmiksi lajikkeiksi, joissa mansikat kypsyisivät 

kaikki samoihin aikoihin. Tämä helpottaisi robottien työskentelyä. Mansikkaa viljellään 

tunneleissa ja myös jossain määrin kasvihuoneissa läpi vuoden. 

Mansikan kulutus on Suomessa kaksinkertaistunut vuoteen 2015 verrattuna. On julkaistu 

paljon uutta tutkimustietoa mansikan hyvistä terveellisyysvaikutuksista ja mansikkaa myy-

dään kotimaisena superfoodina. Terveellisyys ja hyvinvointi ovat suuria trendejä. LED-va-

lotekniikka on tuonut myös uusia villityksiä. On valmistettu muun muassa erilaisia high 

tech -mansikkalajikkeita, joihin on erivärisillä LED-valoilla saatu erilaisia ominaisuuksia, 

kuten suuria määriä antioksidantteja. Mansikoita tuotetaan erivärisinä ja eri makuisina, 

joskin osa suurin osa kuluttajista haluaa mansikan edelleen punaisena. Lähes kaikki man-

sikan tuholaisiin ja sairauksiin liittyvä torjunta tehdään biologisin menetelmin. Geeni-

muuntelun hyväksyttävyydestä käydään kovaa keskustelua. Erityisesti harmaahomeen kes-

tävän lajikkeen viljelyä yritetään saada läpi. Uusi geeni- ja viljelyteknologia mahdollistaisi 

vaikka mitä, kunhan asenteet niitä kohtaan saataisiin vain sallivimmaksi. 

Vain pienemmät mansikkatilat viljelevät edelleen vanhoja ja perinteisiä lajikkeita. Tällai-

nen mansikka on aitoa käsin poimittua marjaa. Tällaisen mansikan hinnasta yli puolet on 

työvoimakustannuksia, mutta avomaan perinteisellä mansikalla on edelleen oma kuluttaja-

kuntansa. Avomaalla ruiskutukset ja tuholaistorjunnat hoitavat mansikkarivien yllä leijai-

levat dronet. Kaiken teknologian ja kaupungistumisen vastapainona myös itsepoimintaa 

harrastetaan tällaisilla tiloilla. Jotkut ihmiset haluavat enemmän kosketusta luontoon ja 

osallisuutta oman ruokansa tuotannossa. 

Suomessa on vahvuutena koulutetut ihmiset. Suomessa on korkea viljelytekninen osaami-

nen, ja kiinnostus siihen on jatkuvaa. Viljelijät ovat aktiivista väkeä ja matkustelevat pal-

jon. Viljelijät ovat myös yhä enemmän kielitaitoisia ja käyvät eri maissa oppimassa ja os-

tamassa uusia koneita ja laitteita. Uusimpana viljelijöiden mielenkiintona on Japani, jossa 
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on tehty merkittäviä oivalluksia mansikan nopeasta ja kustannustehokkaasta kasvattami-

sesta soluviljelmien kautta. Tällaista mansikkatulostinta on päästävä pian katsomaan. 

 

4. Kaikki maksaa mansikoita 

Vuoden 2030 yhteiskunta on voimakkaasti polarisoitunut. Rikkaat ja köyhät etääntyvät yhä 

kauemmaksi toisistaan ja markkinatalous ja tehokkuuden painottaminen ovat vallitsevia 

yhteiskunnallisia pohja-aaltoja. Osa ihmisistä energisoituu tämän seurauksena mutta toi-

set tipahtavat täysin kyydistä. Syntyy myös vastakulttuuria, yhteisöjä, jotka elävät vapaaeh-

toisesti yksinkertaista elämää. 

Eri kuluttajaryhmille myydään eri laatuista mansikkaa. Hinta on yleensä kaikkein ratkaise-

vin tekijä markkinoilla. Mansikanviljelijöistä pärjäävät he, jotka onnistuvat parhaiten vä-

hentämään tuotantokustannuksiaan. Mansikantaimet ostetaan Puolasta, josta niitä saa-

daan kaikkein edullisimmin. Monina vuosina taimien mukana tulee tauteja, joita on vaikea 

hallita kemiallisten torjunta-aineiden kieltojen vuoksi. Suomessa ei otettu Euroopan tau-

tiuhkaa vakavasti ja leudot talvet, laimeiden torjunta-aineiden peräkkäiskäyttö ja sopivat 

geenimutaatiot mahdollistivat erilaisten resistenttikantojen leviämisen Suomeen. Monen-

laisten tautien ja peltojen saastumisen vuoksi lähes joka puolella Suomea on siirrytty tun-

neleihin, irti maasta, puhtaisiin synteettisiin kasvualustoihin. Tämä kasvattaa kuitenkin jo 

ennestään liian korkeina pidettyjä mansikan tuotantokustannuksia. 

Rikkaalle väestölle tuottamiseen erikoistuneita mansikkatiloja on Suomessa vain muutama. 

Tällaiset mansikkatilat ovat ulkoistaneet markkinointinsa asiantuntijoille, jotka ovat luo-

neet näille tiloille vahvan brändin. 

Suomalaisen mansikan markkinat ovat kuitenkin lähinnä Suomessa. Etelä-Euroopassa on 

ilmaston lämpenemisen vuoksi mansikanviljely vähenemään päin, mutta suomalaisella 

mansikalla ei ole riittävästi mahdollisuuksia Euroopan markkinoilla korkeiden tuotanto-

kustannusten ja kaukaisen sijaintinsa vuoksi. Puola ja Ukraina menevät Suomen edelle 

sekä sijaintinsa että hintansa vuoksi. Pakastemansikkaa tuodaan edelleen Suomeen Aasi-

asta. Suomalaiset viljelijät ajavatkin muiden yrittäjien mukana työehtosopimusten ja mini-

mipalkan alasajoa, jotta korkeita työvoimakustannuksia voitaisiin leikata. Myös byrokra-

tian määrä turhauttaa viljelijöitä. Eurooppalaiset tukiehdot eivät ole aina järkeviä, sillä 

niissä ei ymmärretä eri maiden realiteetteja.  
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Suomalaisilla mansikkapelloilla on edelleen töissä ihmisiä Ukrainasta ja Kaukoidästä. 

Suomalaisia työttömiä ei juurikaan palkata, vaikka heitäkin riittäisi. Ukrainalaiset työnte-

kijät ovat viljelijän näkökulmasta motivoituneempia ja pystyvät tekemään pidempää päivää 

pelloilla. Tämä herättää jonkun verran pahennusta suomalaisten työttömien keskuudessa.  

Mansikkatiloille on vaikea saada jatkajia. Mansikanviljelijöiden lapset näkevät, että man-

sikkatyö on rankkaa, kesällä kokopäiväistä työtä, jossa joutuu reagoimaan ja olemaan 

valppaana jatkuvasti. Kilpailu on kovaa ja sadon onnistuminen epävarmaa. 

4.1.3 Delfoin tulosten arviointia 

Delfoi-tutkimuksen kuvataan sitä käsittelevän kirjallisuuden perusteella olevan noin vuo-

den kestävä prosessi. Huolellinen Delfoin toteuttaminen vaatiikin paljon valmistelua ja 

tarkkoja tulosten analyysivaiheita. Tässä tutkimuksessa tärkeimpänä tavoitteenani on de-

monstroida Delfoi-menetelmän ja teknisen tulevaisuudentutkimuksen yhdistämistä huma-

nistiseen tulevaisuudentutkimukseen sekä tulevaisuudentutkimuksen mahdollisuuksia yri-

tyskasvatuksessa. Tässä tutkimuksessa kuvattu Delfoi-prosessi ei siis vastaa sitä laajuutta 

ja syvyyttä, mihin Delfoi-prosessin kautta voi olla mahdollista päästä. Toteutin Delfoi-pro-

sessin vain yhden kuukauden aikana. Pohdin seuraavaksi tämän Delfoi-tutkimuksen luotet-

tavuutta. 

Asiantuntijoiden valintaa pidetään keskeisenä tekijänä Delfoin onnistumisen kannalta 

(Gordon, 2009, 7). Myös Delfoin etenemisen kannalta asiantuntijoiden sitoutuminen pro-

sessiin on välttämätöntä (vrt. Kuusi, 2013, 249; Powell, 2003). Delfoin käyttäjän on löy-

dettävä jokin keino asiantuntijoiden motivoimiseksi koko pitkän tutkimuksen ajaksi. Mie-

lestäni asiantuntijavalinta on yksi tämän tutkimuksen vahvin kohta. Asiantuntijat edustivat 

monipuolisesti eri asiantuntemusta, jonka seurauksena Delfoissa käsiteltiin monipuolisesti 

eri asioita. Mukana oli muun muassa mansikanviljelijöitä, järjestöjen edustajia, tutkijoita, 

kaupan- sekä kuluttajatrendien asiantuntijoita. Yhtä asiantuntijaa lukuun ottamatta kaikki 

mukaan lähteneet (9 henkilöä) jatkoivat prosessin loppuun saakka. 

Delfoi-prosessissa on tärkeää, että asiantuntijoiden käsityksiä ei hyväksytä sellaisinaan, 

vaan käsitysten pohjaksi on kyettävä esittämään perusteluja (Kaivo-oja, Kuusi, 1997). Del-

foissa lähdetään siitä ajatuksesta, että jos asiantuntijalla on muista paljon poikkeavia arvi-

oita, syy voi olla siinä, että hänellä on sellaista tietoa, jota muilla ei ole. Toinen syy voi 
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olla, että hän tietää asiasta vähemmän kuin muut. (Mannermaa, 1991, 130) Delfoi-proses-

sissa puututaan erityisesti sellaisiin tietoihin, jotka poikkeavat keskiarvosta, ja pyritään löy-

tämään, mitä niiden tietojen takana on. Käyttämässäni eDelfoi-ohjelmassa on mielestäni 

sellainen puute, että asiantuntijoiden kannanotot ovat myös Delfoi managerille anonyy-

mejä, jolloin yksittäisten asiantuntijoiden kannanottoihin ei pääse tarttumaan. Mahdolli-

suus poikkeavien kannanottojen tarkempaan selvittämiseen olisi saattanut syventää Delfoin 

analyysia. Toisaalta moni poikkeavampi kannanotto nousi esille myös haastatteluiden ai-

kana, jolloin pyysin asiantuntijoita myös avaamaan tarkemmin kannanottojaan. 

Tässä tutkimuksessa Delfoihin liitettävät analyysimenetelmät on toteutettu aika pintapuoli-

sesti. Kuvailin aiemmin (luvut 4.1.1 ja 4.1.2) sitä, miksi valitsin ristivaikutusanalyysin yh-

deksi Delfoihin liitettäväksi analyysimenetelmäksi ja millaisia vaikeuksia sen toteuttami-

sessa oli. Jälkikäteen arvioituna olisi ollut ehkä hyödyllisempää tiedon keräämisen kan-

nalta käyttää ristivaikutusanalyysin tilalla jotain sellaista menetelmää, joka olisi syventänyt 

ensimmäisen Delfoi-kierroksen aikana löytyneitä ideoita. Kaiken kaikkiaan tiedonkeruu-

vaihe olisi voinut olla syvällisempää. Tässä tutkimuksessa Delfoin viimeinen haastattelu 

kompensoi kuitenkin monia analyysi- ja tiedonkeruuvaiheen heikkouksia, koska monet sel-

laiset syy- ja seuraussuhteet, joihin en tullut kiinnittäneeksi huomiota skenaarioita kirjoitta-

essani, tulivat haastattelujen aikana moneen kertaan korjatuksi.  

Tapion (2002) mukaan Delfoi-tutkimusta havainnollistavien skenaarioiden valinta on kriit-

tinen vaihe tutkimuksessa. Pahimmassa tapauksessa tutkija ei onnistu analysoimaan mate-

riaaliaan oikein ja tekee skenaariot omien subjektiivisten näkemystensä pohjalta. (Tapio, 

2002, 83–101) Toisaalta subjektiivinen ja intuitiivinen työskentely on tunnustettu olevan 

osa Delfoi-tutkimusta (Linstone, Turoff, 1975, 229; Kuusi, 1996, 8-16). Vaikka skenaario-

tarinat perustuvatkin niille rakennuspalikoille, joita Delfoi-kierrosten aikana nousi esille, 

tarinan lopullinen juoni on kuitenkin niiden kirjoittajan subjektiivisen valinnan ja ajattelun 

tulos. Uskottavuuden ja luotettavuuden lisäämiseksi olen pyrkinyt selostamaan avoimesti 

Delfoi-prosessin aikana tekemäni valinnat. Skenaarioiden uskottavuuden ja luotettavuuden 

parantamiseksi on myös tärkeää, että ne altistetaan lopuksi vielä asiantuntijoiden kommen-

teille. Skenaarioiden hiominen yhdessä asiantuntijoiden kanssa oli tässä tutkimuksessa to-

della antoisa vaihe. Skenaariot herättivät paljon keskustelua, ja melkein kaikki haastattelut 

venyivät yli tunnin mittaiseksi. Kaikkein uskottavimpina skenaarioina pidettiin skenaa-
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rioita 3 ja 4. Vähiten kannatusta sai skenaario 2. Mielenkiintoista oli se, miten paljon asian-

tuntijoiden arviot eri skenaarioiden todennäköisyyksistä vaihtelivat. Kaikki skenaariot oli-

vat ainakin yhden asiantuntijan mielestä uskottavan tuntuisia ja loogisesti koherentteja. 

4.2 Humanistinen tulevaisuus 

Tulevaisuutta koskevaa tietoa on myös muualla kuin asiantuntijoiden arvioissa yleisestä 

kehityksestä. Yksittäisten ihmisten tulevaisuustieto kätkeytyy aikomuksiin, mahdollisuuk-

siin, unelmiin, toiveisiin ja pelkoihin (Rubin, 2016; Bell, 1997, 174). Humanistisessa tule-

vaisuudentutkimuksessa tällaista tulevaisuustietoa etsitään esimerkiksi hermeneuttisilla 

menetelmillä. Hermeneuttisilla menetelmillä pyritään ymmärtämään ja ottamaan huomioon 

tasa-arvoisesti eri ihmisten toiveita ja käsityksiä tulevaisuudesta. Hermeneuttinen tulevai-

suudentutkimus on myös osallistavaa, ja se saattaa myös pyrkiä edesauttamaan ”parem-

man” tulevaisuuden muodostumista. (ks. Esim. Rubin, 1995, 9; 2014; Inayatullah, 1990, 

115–128; Mannermaa, 1991, 23–28; Masini, 1993, 45–46) ”Parempi” tulevaisuus joiden-

kin yksittäisten ihmisten näkökulmasta määräytyy subjektiivisten arvojen ja näkemysten 

kautta. Siksi arvot ja arvokeskustelu ovat yksi keskeinen osa humanistista tulevaisuuden-

tutkimusta. (Masini, 1993, 45–46) 

Tässä tutkimuksessa humanistisen tulevaisuudentutkimuksen tavoitteena on tuottaa norma-

tiivisia skenaarioita, jotka kuvaavat Yrjänän mansikkatilan näkökulmasta haluttuja ja tavoi-

teltavia tulevaisuudentiloja. (vrt. Mannermaa, 1991, 155–156; 1999, 58; Rubin, 2015) 

Tässä tutkimuksessa normatiiviset skenaariot toimivat Yrjänän mansikkatilan tavoiteske-

naarioina (vrt. Mannermaa, 1999, 58), joita voidaan peilata luvussa 4.2 esiteltyihin ympä-

ristöskenaarioihin. 

4.2.1 Autoetnografinen tulevaisuusverstas 

Perustin tämän tutkimuksen humanistisen tulevaisuudentutkimuksen osuuden aika pitkälle 

Robert Jungkin tulevaisuusverstaan (Zukunftswerkstatt) ideaan perustuen. Jungk oli itäval-

talainen humanistinen tulevaisuudentutkija, joka uskoi, että vaihtoehtoihin ja mahdolli-

suuksiin perustuvaa tulevaisuussuuntautunutta ajattelua on mahdollista oppia (Masini, 

1993, 14). Jungk määritteli tulevaisuusverstaat erityisesti ”ruohonjuuritason” tulevaisuu-

dentutkimusmenetelmäksi, jonka tarkoituksena on ”demokratisoida tulevaisuus”. Jungk ha-

lusi korostaa, että tulevaisuus kuuluu kaikille, ja että yksittäisten ihmisten olisi huomattava 
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se, että he ovat kykeneviä vaikuttamaan omaan tulevaisuuteensa. Jungkin tulevaisuusvers-

taissa tarkoituksena on aktivoida erityisesti ne ihmiset, joiden tulevaisuudesta on kyse. 

(Hietanen, 2009, 9; Jungk, Müllert, 1987, 13; Rubin, 2016) 

Tulevaisuusverstaan teemana on tyypillisesti jokin paikallinen tai alueellinen kysymyksen-

asettelu, joka koskettaa siihen osallistuvia henkilöitä. Osallistumaan yhteen verstaiseen eh-

dotetaan noin 15–20 henkilön ryhmää. (Jungk, Müllert, 1987, 11, 56; Vaara, 1990, 156) 

Verstaiden kesto vaihtelee kuukauden päivistä jopa muutamaan tuntiin (Jungk, Müllert, 

1987, 60; Vaara, 1990, 151; Rubin, 2016). Tulevaisuusverstas on vaihe vaiheelta etenevä 

yhteistoiminnallinen työkalu, jossa kartoitetaan nykyhetken olosuhteita, keksitään uusia 

ideoita ja näkökulmia sekä hahmotellaan yhteisiä päämääriä. Tulevaisuusverstaat ovat siten 

osaltaan myös tulevaisuuden tekemistä ja tulevaisuuden tekemiseen kannustamista. Tule-

vaisuusverstaassa on tyypillisesti kolme varsinaista vaihetta: ongelma-, mielikuvitus- ja to-

dellistamisvaihe. (Hietanen, 2009, 9-10; Vaara, 1990, 148–151; Jungk, Müllert, 1987, 58, 

97; Nurmela, 2013, 213–215) 

Ongelmavaiheessa määritellään mahdollisimman monipuolisesti verstaassa käsiteltävä on-

gelma ja lähtötilanne. Lähdetään liikkeelle erityisesti asioista, joihin ollaan tyytymättömiä. 

Kaikki mahdolliset tyytymättömyyden aiheet yritetään tuoda tässä vaiheessa esiin. (Hieta-

nen, 2009, 9; Nurmela, 2013, 214–215; Jungk, Müllert, 1987, 64). Ongelmavaihe on koko 

tulevaisuusverstaan perusta, koska siinä pyritään löytämään samalla halutun tulevaisuuden 

kannalta olennaisimmat kysymyksenasettelut (Vaara, 1990, 150–151). Ongelmien keruun 

jälkeen ongelmia ryhmitellään, ja niille pyritään löytämään keskeisimmät yläkäsitteet. Sa-

malla ryhmän yhteinen käsitys ongelma-alueesta lisääntyy. (Jungk, Müllert, 1987, 66–70; 

Vaara, 1990, 150–151; Nurmela, 2013, 214–215) 

Mielikuvitusvaihe aloitetaan kääntämällä ongelmavaiheen lopussa muotoillut ydinongelmat 

myönteisiksi lauseiksi. Sen jälkeen ryhdytään ideoimaan, miten tällaiseen toivetilaan olisi 

mahdollista päästä. (Jungk, Müllert, 1987, 77; Vaara, 1990, 151; Nurmela, 2013, 214–215) 

Tulevaisuusverstaan ohjaajan tärkein tehtävä on puututtava ”negatiivisiin” ja ”lannistaviin” 

ilmaisuihin, ja pyrittävä innostamaan osallistujia miettimään mahdollisimman monenlaisia 

mahdollisuuksia (Jungk, Müllert, 1987, 82; Nurmela, 2013, 214). Tämän vaiheen tuloksena 

voi olla esimerkiksi jokin ”utooppinen” kuva jostain halutusta tulevaisuuden tilasta (Vaara, 

1990, 151). 
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Vasta todellistamisvaiheessa ryhmä arvioi kriittisesti mielikuvitusvaiheissa kerättyjä aja-

tuksia. Esiin tulleista ideoista nostetaan ryhmän näkökulmasta toteuttamiskelpoisia ajatuk-

sia. Tämän jälkeen keskustellaan menettelytavoista ja mahdollisesti toteutettavasta suunni-

telmasta. (Jungk, Müllert, 1987, 86–87) Toteuttamiskelpoisten hanke-ehdotusten ohella on 

tärkeää, että osallistujat tuntevat, että heidän ajatuksensa ovat tärkeitä ja että he voivat vai-

kuttaa tulevaisuuteensa (Jungk, Müllert, 1987, 7; Inayatullah, 1998, 29; Rubin, 2016). 

Tulevaisuusverstaita voidaan käyttää myös skenaarioita tuottavana menetelmänä (Rubin, 

2015). Jungkin tulevaisuusverstasta voidaan pitää filosofiselta taustaltaan hermeneuttisena 

(Seppälä, 2013), jolloin myös menetelmän kautta laaditut skenaariot ovat hermeneuttisia, 

avoimen subjektiivisia ja persoonallisesti laadittuja tulevaisuustarinoita (Seppälä, 1985, 

83–84). Hermeneuttisessa tutkimuksessa tutkittavaa asiaa lähestytään persoonallisen koke-

muksen kautta, mikä voi avata mahdollisuuksia asian syvällisemmälle ymmärtämiselle 

(Moustakas, 1990). Hermeneuttista lähestymistapaa voidaan pitää perusteltuna suunnitte-

lua ja päätöksentekoa tavoittelevassa tutkimuksessa (jota myös tulevaisuudentutkimus 

edustaa), sillä todellisessa päätöksenteossa ihmisten kokema todellisuus vaikuttaa lopulta 

syntyvään päätökseen. Persoonallisen kautta nousee syvempi ymmärrys asioista sekä tarve 

toimia. (Sneck, 2013, 66) 

Hermeneuttinen skenaario on laatijansa luovuuden tulos ja saattaa perustua henkilökohtai-

siin elämänkokemuksiin, toiveisiin ja pettymyksiin. Hermeneuttista skenaariotarinaa ei voi 

yleistää muita ihmisiä koskeviksi tarinoiksi, vaan kaksi hermeneuttisen skenaarion kirjoit-

tajaa voi kirjoittaa samasta aiheesta ja lähtökohdista hyvinkin erilaisia tarinoita. (Seppälä, 

1985, 83–84) Hermeneuttiset skenaariot ovat henkilökohtaisia tulevaisuustarinoita. Ryh-

mässä rakennetuissa hermeneuttisissa skenaarioissa olennainen elementti on myös ryhmän 

yhteinen oppiminen (Chermack, van der Merwe, 2003, 447; Meristö, 1991), joka puoles-

taan voi vaikuttaa ryhmän käyttäytymiseen ja näin ollen myös tulevaisuuteen (Curry, 

Schultz, 2009, 37). Skenaariotyöskentely ja konstruktiivinen oppiminen ovatkin ainakin 

teoreettisesti yhteydessä keskenään, sillä skenaariotyöskentelyssä maailma täytyy ikään 

kuin yhdessä ”rakentaa” uudelleen (Chermack, van der Merwe, 2003; Vervoort, Bendor, 

Kelliher, Strik, Helfgott, 2015, 64). Syvällisempi oppiminen vaatii persoonallista ja henki-

lökohtaista lähestymistapaa, jolloin hermeneuttinen ote on nähdäkseni perusteltua. 

Oppimiselementin kautta tulevaisuudentutkimuksesta tulee myös tulevaisuuden tekemistä 

ja tulevaisuuden luotaamista. Toiminnallisessa tulevaisuudentutkimuksessa on tavallisesti 
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hyödynnetty toimintatutkimuksen periaatteita (Sneck, 2013, 188). Tässä tutkimuksessa ku-

vaan tulevaisuusverstaan kulkua kuitenkin enemmän autoetnografiaan pohjautuvilla ta-

voilla, koska tutkimukseni kohteena on minulle jo entuudestaan tuttu ympäristö ja olen 

myös itse osa tutkimaani ympäristöä. Kuitenkin myös etnografisia menetelmiä on käytetty 

osana esimerkiksi erilaisia kehittämishankkeita, jolloin etnografia lähenee toimintatutki-

muksen periaatteita (Hämeenaho, Koskinen-Koivisto, 2014, 21; Haanpää, Hakkarainen, 

Carcia-Rosell, 2014, 287, 303). Etnografinen ote sopii tähän humanistiseen tulevaisuuden-

tutkimukseen myös siksi, että etnografian filosofinen perusta on hermeneutiikassa (Hä-

meenaho, Koskinen-Koivisto, 2014, 14) aivan kuten tulevaisuusverstaankin perusta. 

Etnografia on kulttuurin systemaattista tarkkailua ja analyysiä, kulttuurin merkityksien tul-

kintaa ja kulttuurin kokonaisvaltaista kuvailua (Marttila, 2014, 362–363; Hämeenaho; Kos-

kinen-Koivisto, 2014, 8; Kotilainen, 2014, 155). Etnografista otetta voidaan hyödyntää tut-

kimuksessa, kun tutkimuksessa halutaan nostaa esille kulttuurisia ilmiöitä sekä sitä, mitä 

ne merkitsevät yksilöille ja yhteisöille. Etnografinen tutkimus tapahtuu kentällä ja tieto ke-

rätään osallistumisen ja vuorovaikutuksen kautta. (Hämeenaho, Koskinen-Koivisto, 2014, 

7-10) Vakiintuneita tutkimusmenetelmiä ei etnografiassa ole, joten etnografi on itse omine 

havaintoineen, tulkintoineen ja kysymystenasetteluineen oman tutkimuksensa tärkein tutki-

musväline (Fingerroos, Jouhki, 2014, 84). Etnografista otetta voidaan käyttää silloin, kun 

halutaan saada parempi kulttuurinen ymmärtämys jostain asiasta (Chang, 2008, 49). Hu-

manistisen tulevaisuudentutkimuksen kannalta kulttuurinen ymmärtämys on olennaista, 

sillä hyvä ja toivottava tulevaisuus määräytyy kulttuuristen arvojen ja asenteiden kautta. 

Autoetnografia erottuu etnografiasta tutkimuskohteensa puolesta. Autoetnografi tutkii it-

selle jo tuttua aihetta. Autoetnografiassa tutkija ei ainoastaan mene kentälle, vaan kuuluu 

itse tutkimaansa kulttuuriin ja on sen aktiivinen toimija. Omia kokemuksia ja henkilökoh-

taisia tarinoita ei suljeta autoetnografiassa tutkimuksen ulkopuolelle, vaan ne kuuluvat 

olennaisena osana tutkimukseen. (Hämeenaho, Koskinen-Koivisto, 2014, 20; Chang, 2008, 

49–50; Figerroos, Jouhki, 2014, 91; Marttila, 2014, 380–381) Autoetnografian tulkinnan ja 

analysoinnin kohde on kuitenkin kulttuuri, joten henkilökohtaiset tarinat tulee nähdä osana 

suurempaa tarinaa ja kulttuuria. Kulttuurisen analyysin tekeminen perustuu sille, että itsen 

ajatellaan kuuluvan osaksi kulttuurista yhteisöä. (Chang, 2014, 21–26, 43–49, 125) 

Etnografisessa kenttätyössä tutkija on osa tutkittavaa ympäristöä. Se, mitä tutkija näkee ja 

ymmärtää, riippuu siitä, missä hän on ja kuka hän on tutkittavassa ympäristössä (Ehn, 
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2014, 73). Autoetnografin voidaan katsoa olevan etuoikeutettu siinä mielessä, että hän on 

tutkimusympäristössään ”sisäpiiriläinen” ja hänellä on kokonaisvaltainen ja sisäinen näke-

mys tutkittavasta kohteestaan. Hän voi tunnistaa nopeasti keskeisiä asioita ja ristiriitaisuuk-

sia tutussa ympäristössä. (Chang, 2008, 52; Kotilainen, 2014, 175) Toisaalta ”sisäpiiriläi-

syys” voi aiheuttaa sen, että tutkija ei osaa kiinnittää huomiota ilmiöihin, jotka ovat hänelle 

itselle liian tuttuja. Tutkijan oma kulttuurisidonnaisuus saattaa estää huomaamasta joitakin 

tutkimuksen kannalta oleellisia seikkoja. (Kotilainen, 2014, 175; Marttila, 2014, 382)  

Autoetnografia sopii tämän humanistisen tulevaisuudentutkimuksen osaksi, koska olen itse 

osa tutkimaani ympäristöä. Autoetnografia mahdollistaa myös sen, että voin hyödyntää tut-

kimuksessa myös sellaista tietoa, joka jäisi monen muun tieteellisen paradigman ulkopuo-

lelle. Tällainen tieto on esimerkiksi vaikutelmia, kuulopuheita, tapoja, käytäntöjä ja sana-

tonta viestintää (Koskinen, 2014, 128–130; Hämeenaho, Koskinen-Koivisto, 2014, 14; 

Heiskanen, 2014, 122; Aromaa, Tiili, 2014, 260–264). Joskus tällainen tieto voi olla olen-

naisempaa tutkimuksen kysymyksenasettelun kannalta kuin esimerkiksi julkiset asiakirjat. 

Puhutaan hedelmällisestä tiedosta, jota luotettavuuden lisäksi arvioidaan sen käyttökelpoi-

suuden kannalta (Fingerroos, Jouhki, 2014, 103). Monenlaisen tiedon huomioinnin perus-

teena voidaan pitää sellaisen tiedon tuottamista, joka olisi paikallisesti mahdollisimman so-

velluskelpoista (Koskinen, 2014, 128–130). 

Etnografinen tutkimus ei pyri yleistyksiin vaan suhteutuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että tut-

kittava ilmiö kuvaillaan suhteessa tiettyihin tutkimuskysymyksiin ja tiettyyn kontekstiin. 

(Fingerroos, Jouhki, 2014, 103) Etnografinen tutkimus ei tuota koskaan kattavaa tai tyhjen-

tävää vastausta. Ymmärtäminen on aina osittaista ja tulkinnallista, ja aina löytyy tilaa vaih-

toehtoisille tulkinnoille. Tutkimuksessa esille nousevat merkitykset ja tulkinnat ovat kon-

tekstisidonnaisia, jolloin merkityksellistä ei ole ainoastaan se, mitä tiedämme, vaan myös 

se, missä ja milloin tiedämme. (Marcus, 2014, 42; Fingerroos, Jouhki, 2014, 102–104; Hä-

meenaho, Koskinen-Koivisto, 2014, 14, 20–21, 27; Marttila, 2014, 387; Heiskanen, 2014, 

124–125; Komulainen, 2014, 251) Etnografista tutkimusta tulee käsitellä kriittisesti ja ym-

märtää, että valitut aineistonkeruumenetelmät, välineet sekä tutkijan persoona vaikuttavat 

siihen, millaista aineistoa saadaan (Hämeenaho, Koskinen-Koivisto, 2014, 10, 16; Finger-

roos, Jouhki, 2014, 104). 
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4.2.2 Tulevaisuusverstaan kulku 

Tutkijan rooli 

Tämä tutkimus sai alkunsa siitä, että halusin soveltaa joitakin tulevaisuudentutkimuksen 

menetelmiä pro gradu-tutkielmassani. Yrjänän mansikkatila oli yksi luonnollinen vaihto-

ehto, koska se oli minulle entuudestaan tuttu yritys. Humanistisen tulevaisuudentutkimuk-

sen soveltamisessa halusin valita sellaiset menetelmät, jotka parhaiten sopisivat tutkimuk-

seeni ja toisaalta tutkimuskontekstiin juuri minun toteuttamanani. Tavoitteenani on havain-

nollistaa humanistista tulevaisuudentutkimusta selkeällä tavalla. Käsitykseni on, että Jung-

kin ja Müllertin (1987) tulevaisuusverstas humanistisena ja osallistavana menetelmänä so-

veltuisi tähän tarkoitukseen hyvin. 

Tulevaisuusverstaan suunnittelun ja toteuttamisen lisäksi osallistun myös itse sen herättä-

miin keskusteluihin. Yhtenä Yrjänän mansikkatilan jäsenenä haluan myös itse olla mukana 

vaikuttamassa siihen, millaiseksi Yrjänän mansikkatilan haluttu tulevaisuudenkuva muo-

toutuu. Toivon myös, että yhteinen keskustelu herättäisi Yrjänän mansikkatilan jäsenissä 

innostusta ja yhteistä osallistumista tilan kehittämiseksi yhdessä valittuun ja haluttuun 

suuntaan. Minä näen Yrjänän mansikkatilalla paljon mahdollisuuksia ja potentiaalia, jos ne 

vain ensin huomataan, ja niihin päätetään yhdessä tarttua. 

Yrjänän mansikkatilalla on monta jäsentä. Olen muutaman vuoden ajan huolehtinut tilan 

työntekijöistä, mutta viljelyyn ja kaupankäyntiin olen puuttunut todella vähän. Pystyn vai-

kuttamaan siis vain rajallisesti tilalla tehtäviin päätöksiin. Olen silti varma siitä, että pie-

nehkössä perheyrityksessä oma innostukseni vaikuttaa muihin tilan jäseniin ja näin ollen 

myös päätöksentekoon. Toisaalta innostukseni vaikuttaa myös siihen, mitä näen ja mitä 

kirjoitan. 

Ongelmavaihe 

Yrjänän mansikkatilalla ei ole vielä totuttu pitkän tähtäimen suunnitteluun. Usein tilalla 

tehtävät päätökset liittyvät tulevaan sesonkiaikaan, ja päätöksenteko on ollut vanhempien 

vastuulla. Perheyrityksessä yritys elää perheen elämäntilanteen mukaan. Kasvavassa per-

heessä monenlaiselle työlle löytyy tekijänsä. Toisaalta perhetilanne on vuosi vuodelta eri-

lainen, mikä vaikeuttaa pitkän tähtäimen suunnittelua. Tulevaisuusverstaalle oli vaikea löy-

tää yhteistä aikaa. Perheen jäsenet ovat aika harvoin paikalla siten, että heidät voisi kaikki 
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saada yhden pöydän ääreen. Onnistuin joululoman ansioista saamaan yhteensä noin kaksi 

tuntia yhteistä aikaa kahdelle eri päivälle ripoteltuna tulevaisuusverstasta varten. 

Järjestin tulevaisuusverstaan pöydän ääreen siten, että jokaiselle osallistujalle oli kasa 

muistilappuja ja kynä. Nostin ison fläppitaulun pöydän eteen ja huoneen toiseen päähän 

laitoin tietokoneen kuvaamaan tilannetta oman muistini tueksi. Pyysin aluksi tulevaisuus-

verstaan ongelmavaiheen mukaisesti kaikkia kirjoittamaan muistilappuihin asioita, jotka 

ovat heidän mielestään tällä hetkellä ”pielessä” Yrjänän mansikkatilalla, asioita, joihin on 

tyytymätön, jotka harmittavat tai hidastavat. Vastauksia tuli vähitellen ja kirjasin ne kaik-

kien nähtäville fläppitaululle. Kun taulu alkoi olla täynnä ja uusia ajatuksia ei enää nous-

sut, äänestimme, mitkä näistä ongelmista olisivat keskeisimpiä ongelmia. Tämä tehtiin pis-

teäänestyksenä siten, että jokainen sai valita yhteensä viisi ongelmaa, jolloin jokainen 

näistä ongelmista sai yhden pisteen. Alkoi hahmottua keskeisimpinä pidettyjä ongelmakoh-

tia, mikä herätti myös jonkin verran keskustelua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulevaisuusverstaan ongelmavaiheen tavoitteena on se, että ryhmän yhteinen käsitys on-

gelma-alueesta lisääntyy (Jungk, Müllert, 1987, 66–70; Vaara, 1990, 150–151; Nurmela, 

2013, 214–215). Myös ryhmän yhteisessä skenaarionrakennuksessa on tärkeää, että ryh-

män jäsenet jakavat ja vakiinnuttavat aluksi ympäristöä koskevat oletukset (Rasmussen, 

2005). Vaikuttavien skenaarioiden rakentaminen alkaa päätöksentekijöiden mielenmallien 

kartoittamisesta (Inayatullah, 2009, 77). Skenaarioiden havainnollistama tulevaisuustieto 

Kuvio 7. Mansikkatilan ongelmakohdat tulevaisuusverstaan pohjalta 
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on riittämätöntä, ellei se ole päätöksentekijöiden mielenmallien mukaista tai pysty vaikut-

tamaan niihin. Tämä johtuu siitä, että mielenmallit määräävät sen, miten maailma on 

meille ymmärrettävissä, ja näin ollen myös sen, mihin sitoudumme ja mitä päätöksiä 

teemme (Chermack, van der Merwe, 2003, 445–448; Meristö, 1991, 28). 

Yrjänän mansikkatilan keskeisimmiksi ongelmiksi ymmärrettiin yhteiseen strategiaan ja 

suunnitelmallisuuteen liittyvät asiat. Kysymys siitä, onko Yrjänän mansikkatila ”harrastus 

vai liiketoiminta” nousi aika vahvasti esille. Tällaisia ajatuksia saattoi herättää jo pelkäs-

tään tämä uusi tilanne, ”kokoustaminen”. Vanhemmilleni Yrjänän mansikkatila on ollut si-

vuelinkeino ja pienimuotoinen liiketoiminta. Itselleni ja sisaruksilleni tilalla kasvaneina 

mansikkatila on mieluummin elämäntapa, jota värittää lähinnä sateiset rikkaruohojen kit-

kentätalkoot ja aurinkoiset päivät mansikkamaalla venäläisten ja ukrainalaisten mansikan-

poimijoiden iloisessa seurassa. Mietin, minkä verran tämä uusi tilanne ohjasi keskustelua. 

Se seikka, että kävimme ensimmäistä kertaa järjestäytyneesti läpi mansikkatilan ongelmia 

ja kehittämiskohteita, saattoi myös vaikuttaa siihen, että suunnitelmallisuuden huomattiin 

puuttuvan. Tarvitsiko Yrjänän mansikkatila järjestäytymistä vai oliko se vain minun toi-

veeni, joka nousi tilanteen vuoksi esille? Toisaalta keskustelu ei olisi lähtenyt liikkeelle, 

ellei sama toive olisi piillyt muissakin. 

Sitä seikkaa, että työnjakoa ei ole Yrjänän mansikkatilalla sen tarkemmin määritelty, nousi 

verstaassa yhdeksi ongelmakohdaksi. Useimmiten uusiin tilanteisiin on reagoitu sitä mukaa 

kun niitä on tullut. Verstaassa nousi kuitenkin selkeästi toive siitä, että ”ajelehtimisen” si-

jaan olisi mielekästä, jos tekemisellä olisi jokin tavoite ja suunta. Tällaisten huolten taus-

talla saattaa olla se, että Yrjänän perhe on kasvanut pisteeseen, jossa puolet perheen lap-

sista on muuttanut tai alkaa olla muuttamassa pois kotoa ja etsimässä paikkaa itselle. Pa-

laanko kotiin töihin kesäksi vai etsinkö kesätyöpaikan muualta? Mitä muut päättävät 

tehdä? Epävarmuus omista ja muiden perheenjäsenten tulevaisuuden toiveista ja suunnitel-

mista saa Yrjänän mansikkatilan ”ajelehtimaan”. Työnjako olisi hyvä, mutta silti varmuu-

della ei haluta luvata seuraavan vuoden työpanosta. Millaisen arvon ja hyödyn itse kukakin 

arvottaa mansikkatyöhön, vaikuttaa siihen, palaako takaisin pellolle kesäisin. Luulen, että 

myös vanhempien intoon laajentaa tilaa vaikuttaa se, miten perheen lapset tulevat osallistu-

maan. 

Ilmeisesti toivottava tulevaisuus nähtiin poispäin harrastuksesta, kohti sellaista liiketoimin-

taa, jolla on selkeä strategia, johto ja työnjako. Tällainen suuntaus tulevaisuudelle nähtiin 
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jopa itsestään selvästi toivottavana. Yksimielisyys tilan kehittämisestä on tietenkin innosta-

vaa, mutta myös aika rohkea linjanveto. Tämän hetken Yrjänän mansikkatila on sivuelin-

keino ja niin vanhemmilla kuin perheen lapsilla on hyvin erilaiset kiinnostuksen kohteet, 

työ- ja opiskelupaikat. Liiketoimintaa kohti siirtyminen toisi uusia ja erilaisia työtehtäviä, 

mikä mahdollistaisi useammalle ihmiselle työtä. Samalla se myös velvoittaisi perheen jäse-

niä osallistumaan tilan töihin. Yrjänän mansikkatilalta puuttuu tieto siitä, kuinka vahvasti 

itse kukakin olisi valmis sitoutumaan tilan kehittämiseen. 

Tulevaisuustieto piilee muun muassa aikomuksissa (Bell, 1997a, 174–179). Tällaista tule-

vaisuustietoa arvioidaan mahdollisuusarvojen mukaan (Niiniluoto, 2013, 23–24). Aiko-

mukset tulevaisuuden suhteen voivat olla eri vahvuisia. Mielestäni aikomuksen vahvuuteen 

vaikuttaa tavoitteen haluttavuuden lisäksi ne keinot, joilla haluttuun tulevaisuuteen voisi 

päästä. Jos keinot Yrjänän mansikkatilan tavoitteisiin pääsemiseksi sopivat myös perheen 

jäsenten henkilökohtaisiin suunnitelmiin sekä työ- ja opiskelupaikkojen rinnalle, mahdolli-

suusarvo halutun tulevaisuudentilan toteutumiseksi kasvaa. Mielikuvitusvaiheen tehtävänä 

on herättää keskustelua sopivien keinojen löytämiseksi.   

Mielikuvitusvaihe 

Mielikuvitusvaiheessa käänsin aluksi Jüngkin tulevaisuusverstaan idean mukaisesti eniten 

kannatusta saaneet ongelmat positiivisiksi. Muotoilin positiivisiksi käännetyistä ongelmista 

lauseita, jotka liitettiin vuoteen 2030. Rakensin yhteensä viisi lausetta, jotka kuuluivat seu-

raavasti: 

1. Vuonna 2030 Yrjänän mansikkatilalla on selkeä työnjako 

2. Vuonna 2030 Yrjänän mansikkatilalla on toimiva strategia ja johtaminen 

3. Vuonna 2030 Yrjänän mansikkatilalla taloudellinen toiminta on suunniteltua 

4. Vuonna 2030 Yrjänän mansikkatilalla on toimiva ja tehokas markkinointi ja paljon 

asiakkaita 

5. Vuonna 2030 Yrjänän mansikkatilalla on mukava tehdä töitä 

Tehtävänä oli miettiä jokaisen lauseen kohdalla, millä keinoilla tuohon tavoitetilaan voitai-

siin päästä vuoteen 2030 mennessä. Tämä toteutettiin samalla periaatteella kuin ongelma-

vaihekin. Keräsin ideoita ja ideoin myös itse keinoja eri tavoitetiloihin pääsemiseksi ja lo-

puksi äänestimme pisteäänestyksellä siitä, mitkä ideat olisivat Yrjänän mansikkatilan näkö-

kulmasta parhaita ja toteuttamiskelpoisimpia.  
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Työnjaon selkeyttämiseksi nousi muutamia ajatuksia. Yksi keino olisi, että Yrjänän man-

sikkatilasta tehtäisiin osakeyhtiö, jossa jokaisella osakkaalla olisi oma selkeä vastuualu-

eensa. Ehdotettiin myös, että Yrjänän mansikkatilalla olisi kokoaikainen johtaja tai johto-

kunta, joka huolehtisi tehtävien jakamisesta. Ehkä eniten innostusta herättävä ajatus oli 

kuitenkin se, että strateginen suunnittelu otettaisiin tavaksi Yrjänän mansikkatilalle. Tämä 

voisi olla esimerkiksi joka kolmas vuosi toteutettava keskustelu, jossa jaettaisiin vastuualu-

eet ja työtehtävät seuraavan kolmen vuoden ajalle. 

Markkinoinnin parantamiseksi ehdotettiin muun muassa yhteistyötä muiden yrittäjien 

kanssa ja tilan ulkopuolisten asiantuntijoiden palkkaamista. Ideoitiin myös mahdollisuuk-

sia jalostettujen tuotteiden verkkokaupasta ja somen hyödyntämisestä. Selvää oli se, että 

pieneltä paikkakunnalta pitäisi pystyä markkinoimaan ja toimittamaan mansikkaa myös 

kauemmaksi. Voisiko Tavastkengältä viedä Venäjän Pietariin mansikkaa? Se edellyttäisi 

kuitenkin sen, että vuonna 2014 alkaneista Venäjän pakotteista päästäisiin eroon. 

Työssä viihtyminen ja jaksaminen paranisivat keskustelujen mukaan jo sillä, että työtehtä-

vät ja työajat olisivat jaettu Yrjänän mansikkatilalla selkeästi. Myös hyvä yhteishenki kaik-

kien työntekijöiden kanssa nähtiin tärkeänä kuten myös se, että kaikille työntekijöille riit-

täisi hyvät majoitustilat. Työhön toivottiin myös innostavaa ja idearikasta johtamista ja kai-

kelle työlle työtä vastaavaa palkkaa. Ideoita kerääntyi aika yleisellä tasolla, mikä johtui 

luultavasti kireästä aikataulusta. Toisaalta ensimmäinen alustava yhteinen mielenmalli ha-

luttavasta tulevaisuudesta alkoi selkeästi hahmottua esille. 

Humanistisessa tulevaisuudentutkimuksessa ja tavoitekeskustelussa arvoilla on tärkeä 

osuus. Haluttava tulevaisuus määräytyy arvojen ja arvostusten mukaan, sillä ilman arvoja 

toteutuvalla tulevaisuudella ei olisi mitään väliä. (Kamppinen, Malaska, Kuusi, 2003, 38) 

Yritystoiminnassa yksi tärkeä arvo on se, että yritys on kannattava, sillä ilman sitä yritys ei 

voi olla olemassa. Tässä tulevaisuusverstaassa Yrjänän mansikkatilan kasvaminen ja kan-

nattavuus näyttäytyi kyseenalaistamattomana arvona. Yrityksen kasvamista on mahdollista 

pitää itseisarvona, mutta toisaalta voidaan myös ajatella, että yrityksen kasvaminen on väli-

nearvo, jonka taustalla on monia muita arvoja. Yrityksen kasvaminen mahdollistaa esimer-

kiksi itsensä työllistämisen, työpaikkojen tarjoamisen, erilaisten palveluiden tarjoamisen 

tai parempien työolosuhteiden rakentamisen itselle ja työntekijöille. Rubinin (2015) mu-

kaan normatiivisten skenaarioiden rakentamisessa tärkeä anti on se, että ne nostavat arvot 

ja arvokeskustelun skenaariotyöskentelyn osaksi (Rubin, 2015). Yhtenä Yrjänän perheen ja 
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mansikkatilan jäsenenä sanoisin, että Yrjänän mansikkatilalla arvostetaan tekemistä ja 

eteenpäin pyrkivää asennetta. Yksi syy sille, että vanhempamme perustivat mansikkatilan, 

oli se, että lapset oppisivat tekemään töitä. Yrjänän mansikkatila on ollut tähän asti yhtei-

nen harrastus, joka on yhdistänyt perheen kesäisin. Yrjänän mansikkatila on myös tarjon-

nut kesätyöpaikkoja paikallisille nuorille, ja nykyään kasvavissa määrin venäläisille ja uk-

rainalaisille työntekijöille. Uskoisin, että itsensä työllistäminen ja yhdessä tekeminen pysy-

vät jatkossakin tärkeinä arvona Yrjänän mansikkatilalla. 

Toteuttamisvaihe 

Toteuttamisvaiheessa päätin Jungkin ohjeista poiketen rakentaa konkreettisten suunnitel-

mien sijaan vaihtoehtoisia tulevaisuustarinoita eli skenaarioita Yrjänän mansikkatilasta. 

Skenaariot ovat normatiivisia tavoiteskenaarioita ja ne on kirjoitettu hermeneuttisella ot-

teella pohjautuen tulkintaani ja ymmärrykseeni tulevaisuusverstaan herättämistä keskuste-

luista (kappale 4.2.1). 

Skenaarioiden kirjoittamisessa olen noudattanut Rasmussenin (2005) ohjetta siitä, että on-

nistuneen skenaarion olisi hyvä olla kohdeyleisön näkökulmasta relevantti. Tällöin skenaa-

rioiden taustalla olevien ideoiden on oltava yhdenmukaisia asianomaisten tarpeiden ja mie-

lenmallien kanssa. Autenttisessa skenaariotarinassa olennaista on myös se, että tarinassa 

käytetty kieli on relevanttia asianomaisille. (Rasmussen, 2005; Jarva, 2013, 158) Vaikka 

uskon tuntevani näiden skenaariotarinoiden kohdeyleisön aika hyvin, en voi silti väittää 

tuntevani jokaisen mielenmalleja tulevaisuuden suhteen tarpeeksi tarkasti. Osittain yhdessä 

rakentamamme skenaariot joka perustuvat tämän hetken käsityksille yrityksen mahdolli-

suuksista, tavoitteista, tahdosta ja potentiaalista.  

Mannermaan mukaan normatiiviset skenaariot voivat parhaimmillaan kyseenalaistaa käsi-

tyksen yhdenlaisen tulevaisuuden muodostumisesta ja ihmisen voimattomuudesta tulevai-

suuteensa vaikuttamisessa (Mannermaa, 1991, 175). Normatiiviset skenaariot voivat olla 

tarkoituksella hieman kärjistäviä ja ”utopistisia” tulevaisuustarinoita. Skenaariotarinoihin 

täytyy pystyä eläytymään ja niissä täytyy olla kohdeyleisön näkökulmasta jotain tuttua 

(Rasmussen, 2005; Jarva, 2013, 158), mutta samalla skenaarioiden tulisi olla ”olennaisia ja 

rohkeita ajatusluutumien murskaajia” (Mannermaa, 1999, 190). Rakensimme osittain yh-

dessä kaksi skenaariotarinaa, jotka muodostuivat lopulta tällaisiksi: 
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1. Yrjänän Osakeyhtiö 

Vuonna 2030 Yrjänän mansikkatila on osakeyhtiö. Mansikkatilalla ei ole yhtään vakituista 

viljelijää, vaan tila perustuu erilaisten työyksiköiden yhteistyöhön. Työyksiköt on jaettu 

osaamisen ja kiinnostuksen perusteella. Yksi yksikkö vastaa markkinoinnista, toinen seson-

kiajasta, kolmas viljelystä, neljäs työntekijöistä ja niin edelleen. Työyksiköt toimivat kohta-

laisen itsenäisesti, mutta joka vuosi kokoonnutaan yhteen tarkistamaan yhteistä strategiaa. 

Työyksiköt mahdollistavat sen, että kaikilla osakkailla on aikaa myös omalle työlle tai 

opiskelulle. Osakkaiden tiedot ja taidot muualta työelämästä tukevat myös mansikanvilje-

lyä, joka on osakkaille ikään kuin harrastus ja liiketoiminta yhdessä. Siinä, missä yhden 

yksikön työsarka päättyy, alkaa seuraavan yksikön työ. Esimerkiksi markkinointiyksikkö 

tekee vähän töitä ympäri vuoden, ja työntekijöistä vastaava yksikkö tekee ainoastaan hei-

näkuussa täysipäiväistä työtä. 

Yrjänän osakeyhtiö on hyvin organisoitu ja koordinoitu, mikä mahdollistaa myös tilan kas-

vamisen. Vaikka varsinainen sesonkiaika velvoittaa vain muutaman työyksikön töihin, mel-

kein kaikilla osakkailla tulee vietettyä sesonkiaikaa tilalla. ”Muurahaiskeon” vilinää on 

mukava seurata, asukkaita, työntekijöitä, asiakkaita… Työ on kokonaisuudessaan innosta-

vaa ja laajentamispyrkimykset pitävät mielen aina virkeänä. 

2. Yrjänän viisikko 

Vuonna 2030 Yrjänän mansikkatila on tehokkaasti toimiva ja kannattava, vähän keskiko-

koista suurempi mansikkatila. Eevan ja Samulin lisäksi tilan töihin on sitoutunut kolme Yr-

jänän perheen lapsista. Yrityksestä on karsittu kaikki ylimääräinen pois ja keskitytty muu-

tamiin varmoihin tuotteisiin. Näin yrittäjillä on aikaa myös muihin asioihin, ja mansikka-

tila on heille yhteinen ja innostava sivuelinkeino. 

Vastuualueet on jaettu selkeästi viiden vakituisen yrittäjän kesken. Kuitenkin yhteisen inno-

voinnin ja ideoiden keruun vuoksi viisikko kerääntyy säännöllisesti yhteen jakamaan tieto-

jaan ja ajatuksiaan. Ideointiin osallistuu satunnaisesti myös muut perheenjäsenet tarjoten 

uutta näkökulmaa omasta opiskelu- ja työkokemuksestaan käsin.  

Yrjänän mansikkatila perustuu kolmeen markkinapilariin; Venäjän vientiin, jalostettujen 

tuotteiden verkkokauppaan ja yhteistyöhön paikallisen elintarviketeollisuuden kanssa. Yksi 

Yrjänän perheen lapsista vastaa mansikan viennistä Pietariin, toinen koordinoi verkko-
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kauppaa ja kolmas hoitaa sopimuksia elintarviketeollisuuden kanssa. Eeva ja Samuli huo-

lehtivat mansikan sesonkiajasta ja palkkaavat töihin paikallisten nuorten, omien lapsien ja 

lapsenlapsien lisäksi tutuksi tulleita vakiotyöntekijöitä Venäjältä ja Ukrainasta.  

Yrjänän mansikkatila on yrittäjien näkökulmasta vaihtelua muuhun työhön ja samalla mer-

kittävä sivutulolähde. Yhdessä tekemistä pidetään myös innostavana. Yrittäjille on myös 

tärkeää omien lasten opettaminen työntekoon sekä hyvän ja luotettavan työpaikan tarjoa-

minen tutuille ukrainalaisille ja venäläisille työntekijöille.  

4.2.3 Tulevaisuusverstaan tulosten arviointia 

Hermeneuttinen tulevaisuudentutkimus on osallistavaa tutkimusta. Siinä tulevaisuustiedon 

nähdään olevan yksittäisten ihmisten aikomuksissa, mahdollisuuksissa ja toiveissa. Herme-

neuttisen tutkimuksen tuottama tieto pitää ymmärtää tulkintana. Tämän tutkimuksen koh-

dalla hermeneuttisen tutkimuksen tuottama tieto pitää ymmärtää ensisijaisesti minun tul-

kintanani Yrjänän mansikkatilan jäsenten tulevaisuudentoiveista. 

Hermeneuttinen tulevaisuudentutkimus on myös tulevaisuusajattelun oppimista ja sitä 

kautta tulevaisuuteen vaikuttamista ja tulevaisuuden tekemistä. Tulevaisuusajattelu pitkän 

ajan päähän on aika vaikeaa ja sitä täytyy opetella. Tulevaisuusverstaan tuottama keskus-

telu kertoi alkuvaiheessa ymmärtääkseni erityisesti nykyhetkestä ja nykyhetken muutostoi-

veista. Esimerkiksi toive siitä, että Yrjänän mansikkatila olisi vuonna 2030 strategisesti toi-

miva yritys, heijastelee tällä hetkellä koettuja Yrjänän mansikkatilan ongelmakohtia. Tule-

vaisuusajattelussa pitää kuitenkin ajatella tämän hetken yli ja jossain määrin irrottautua ny-

kyhetkestä. Vuosi 2030 on nykyhetkestä katsottuna 13 vuoden kuluttua. 13 vuoteen mah-

tuu yksittäisen ihmisen osalta niin paljon epävarmuuksia, mielen muutoksia ja sattumia, 

että myöskään kokonaisuutena Yrjänän mansikkatilasta on vaikea saada otetta. 

Tulevaisuusverstaan tuomat keskustelut herättivät yhteisössä innostusta. Puhuttiin siitä, 

että on tärkeää tehdä suunnitelmia ja tavoitteita sekä jakaa työtehtäviä. Tulkitsen keskuste-

luja niin, että Yrjänän mansikkatilalla työn mielekkyys on jossain yhdessä tekemisen ja 

menestymisen välimaastossa. Näkisin siis, että ”parempi” tai toivottu tulevaisuuden man-

sikkatila on sellainen, jossa on mukava työskennellä toisten kanssa, ja joka on yhtä aikaa 

myös kannattava yritys. Skenaariotarinoiden pohjalla on idea järjestäytyneestä yhdessä te-

kemisestä sekä mansikkatilan menestymisestä. Tällainen keskustelujen aikana yhdessä 
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opittu käsitys ”hyvästä” ja mahdollisesti saavutettavissa olevasta tulevaisuudesta oli innos-

tavaa. 

Tulevaisuuden tekemiseen kannustaminen on yksi humanistisen ja hermeneuttisen tulevai-

suudentutkimuksen tavoitteista. Yhdessä rakennettujen skenaarioiden tärkeä elementti on 

ryhmän yhteinen oppiminen ja innostuminen, mikä voi vaikuttaa ryhmän käyttäytymiseen 

ja näin myös tulevaisuuteen (Chermack, van der Merwe, 2003, 447; Meristö, 1991; Curry, 

Schultz, 2009, 37). Tärkeää on myös se, uskotaanko mahdollisuuksiin. Yrittämiseen ja te-

kemiseen riittää se, että mahdollisuuden toteutumiseen liitetään tarpeeksi korkea subjektii-

vinen todennäköisyys. Jos innostus säilyisi ja vaikuttaisi Yrjänän mansikkatilan jäsenten 

tekemisiin, sillä olisi varmasti vaikutusta Yrjänän mansikkatilan tulevaisuuteen. 

4.3 Teknisen ja humanistisen tulevaisuustutkimuksen vertailua 

Teknisen ja humanistisen tulevaisuudentutkimuksen tuottamat skenaariot ovat hyvin erilai-

sia. Tekniset ympäristöskenaariot perustuivat kymmenen asiantuntijan mielipiteisiin man-

sikanviljelyn kehityksestä vuoteen 2030 mennessä. Humanistiset tavoiteskenaariot perus-

tuivat taas tulkintoihini siitä, millaisia yhteisiä toiveita ja tavoitteita Yrjänän mansikkati-

lalla on. 

Nähdäkseni tekninen ja humanistinen tulevaisuudentutkimus tukee toinen toistaan, ja toi-

saalta toinen tutkimus ilman toista jää hieman keskeneräiseksi. Teknisen tulevaisuudentut-

kimuksen etuihin kuuluu se, että tutkimus tuo esiin mahdollisia yleisiä kehityspolkuja, tu-

levaisuuteen jatkuvia trendejä, uhkia ja mahdollisuuksia. Se auttaa selvittämään laajemmin 

sitä, millaisia mahdollisia kehityskulkuja on olemassa. Teknisen tulevaisuudentutkimuksen 

heikkous taas on se, että yksittäisen ihmisen se olettaa ”virtaavan” yleisten trendien mu-

kana. Esimerkiksi Yrjänän mansikkatila ajautuisi passiivisesti kohti jotain vaihtoehtoista 

tulevaisuutta. Tällöin Yrjänän mansikkatila yksittäisenä yrityksenä näyttäytyy voimatto-

mana ja kykenemättömänä vaikuttamaan omaan tulevaisuuteensa. 

Humanistinen tulevaisuudentutkimus antaa ikään kuin päätösvallan tulevaisuudesta yksi-

löille. Siinä halutaan aktivoida tavalliset ihmiset ottamaan vastuuta tulevaisuudestaan. Hu-

manistisen tulevaisuudentutkimuksen etuihin kuuluu se, että se antaa keinoja etsiä ryhmän 

yhteisiä tavoitteita ja toiveita sekä kannustaa yksittäisiä ihmisiä tekemään tulevaisuutta. 

Humanistisen tulevaisuudentutkimuksen heikkous on taas se, että siinä periaatteessa mitä 
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tahansa subjektiivisesti saavutettavana nähtyä tavoitetta voidaan pitää mahdollisena. Ulko-

maailman realiteetit voidaan periaatteessa sivuuttaa, kun keskitytään vain omiin uskomuk-

siin perustuviin mahdollisuuksiin. 

Roy Amaran tulevaisuudentutkimuksen lähtökohdat ovat selkeästi eri tavoin painottuneet 

humanistisessa ja teknisessä tulevaisuudentutkimuksessa. Amaran peruslähtökohdat ovat 

seuraavat:  

1. Tulevaisuus ei ole ennakoitavissa 

2. Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty 

3. Tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa teoilla ja valinnoilla (Mannermaa, 1991, 

16). 

Teknisessä tulevaisuudentutkimuksessa myönnetään, että tulevaisuus ei ole ennakoitavissa. 

Kuitenkin tekninen tulevaisuudentutkimus pyrkii ennakoimaan mahdollisia tulevaisuuspol-

kuja mahdollisimman tarkasti. Humanistinen tulevaisuudentutkimus suhtautuu ennakoi-

mattomuuteen vakavammin, eikä siinä lähdetä edes etsimään mitään tulevaisuuteen vaikut-

tavia yleisiä kehityksiä. Molemmissa tulevaisuudentutkimuksen suuntauksissa tulevai-

suutta ei nähdä ennalta määrättynä. Tekninen tulevaisuudentutkimus keskittyy moniin 

vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin. Humanistisessa tulevaisuudentutkimuksessa tulevaisuuden 

vaihtoehtoja on kuitenkin vähemmän. Siinä hahmotetaan jokin suunta, jota kohti sitten py-

ritään. Viimeinen peruslähtökohta, ”tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa teoilla ja valin-

noilla”, on ydinasiaa humanistisessa tulevaisuudentutkimuksessa, kun taas teknisessä tämä 

kohta saa pienemmän painoarvon. 

Käsitykseni on, että humanistinen ja tekninen tulevaisuudentutkimus ovat vahvimmillaan 

yhdessä kuin erikseen. Peilaamalla näiden tutkimusten tuloksia toisiinsa voi saada laajem-

man kuvan mahdollisesta ja haluttavasta tulevaisuudesta. Teknisen tulevaisuudentutkimuk-

sen tuottaman ympäristöskenaariot voivat olla tuomassa rajoja ja mittasuhteita humanisti-

sen tulevaisuudentutkimuksen tavoiteskenaarioihin. Toisaalta tavoiteskenaarioilla voidaan 

haastaa ympäristöskenaarioita, eihän mitään tulevaisuuden tilaa ole kiveen hakattu, ja si-

sukkaalla sekä kollektiivisella työllä tulevaisuuden suuntaa on mahdollista muuttaa. Kat-

sonkin, että tulevaisuuden tarkastelu on kokonaisvaltaisempaa, kun siinä hyödynnetään 

sekä humanistista että teknistä tulevaisuudentutkimusta.  
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4.3.1 Strategisia linjauksia skenaarioita yhdistämällä 

Teknisen ja humanistisen tulevaisuudentutkimuksen integrointia voitaisiin vielä syventää 

tekemällä humanististen tavoiteskenaarioiden ja teknisten ympäristöskenaarioiden vertai-

luun perustuvia strategioita eli toimintasuunnitelmia. Mannermaa määrittelee strategiat toi-

mintaympäristöskenaarioiden (eli tutkivien tai ekstrapolatiivisten skenaarioiden) ja tavoit-

teiden (eli tavoite- tai normatiivisten skenaarioiden) yhteen saattamisena ja siitä seuraavina 

johtopäätöksinä (Mannermaa, 1999, 59). Strategian rakentaminen tapahtuu siten, että jo-

kaiselle skenaariolle rakennetaan aluksi oma strategia, joka sopii juuri sen skenaarion olo-

suhteisiin. Sitten pyritään löytämään ydinstrategia käymällä kaikki strategiset linjaukset 

läpi jokaisen skenaarion näkökulmasta. Voidaan arvioida, millaisia seurauksia milläkin 

strategisella linjauksella olisi kussakin skenaariossa.  

Vahva strateginen linjaus on sellainen, joka toimii vähintään tyydyttävästi kaikissa skenaa-

rioissa. Valikoiva strateginen linjaus on vahva yhdessä skenaariossa, mutta heikko jossain 

toisessa skenaariossa. Väistyvä strateginen linjaus puolestaan toimii hyvin vain siinä ske-

naariossa, jota varten se on tehty. Tällaisen arvioinnin perusteella skenaarioryhmä voi arvi-

oida, millaisiin strategisiin linjauksiin halutaan sitoutua. Se ei ole kuitenkaan aivan yksi-

selitteistä, vaan riippuu esimerkiksi ryhmän riskinottohalusta, millaiseen linjaukseen pää-

dytään. Skenaarioryhmän jäsenet voivat antaa myös itse kukin erilaisia subjektiivisia to-

dennäköisyyksiä eri skenaarioiden toteutumiselle. (Mannermaa, 1999, 101–103; 2000, 81–

82; Perrottet, 1998, 124, 132–133; Borjeson, Höjer, Derborg, Ekvall, Finnveden, 2006, 

728) Yleensä skenaarioissa ei ilmoiteta arvioita niiden toteutumisen todennäköisyyksistä 

muun muassa siitä syystä, että strategisessa suunnittelussa otettaisiin huomioon myös vä-

hemmän todennäköisiä mahdollisuuksia. Eri tutkijat ovat tästä asiasta kuitenkin eri mieltä. 

(Millett, 2009, 61–65) 

Hahmottelen tähän lopuksi lyhyen esimerkin siitä, miten Yrjänän mansikkatila voisi näiden 

skenaarioiden avulla etsiä omaa strategiaansa. Lähden liikkeelle siitä oletuksesta, että Yrjä-

nän mansikkatilalla halutaan kasvaa ja menestyä siten, että yhteistyö on mukavaa ja toimi-

vaa eikä kenenkään työmäärä kasva liian raskaaksi.  

1. Pohjolan mansikka -skenaario 

Tässä skenaariossa mansikalle on paljon kysyntää. Kuitenkin imago ja mainonta ovat erit-

täin tärkeitä, ja etenkin suomalaiset arvostavat paikallista, turvallista ja ”tarinan takana” 

olevaa ruokaa. Kuitenkin myös vienti Eurooppaan ja Venäjälle onnistuu. Mansikanviljelijä 
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voi harrastaa monenlaista oheistoimintaa viljelyn lomassa. Puhdas viljely ja peltojen suo-

jaaminen saastumiselta on tärkeää. 

Pohjolan mansikka -skenaario on ihanteellinen skenaario suhteessa Yrjänän mansikkatilan 

omiin toiveisiin. Omiin tavoitteisiin pyrkiminen olisi tässä skenaariossa myötätuuleen kul-

kemista. Skenaario antaa kuitenkin vihjeitä siihen, mihin asioihin pitäisi keskittyä nyt, että 

yritys menestyisi parhaiten tämän skenaarion maalaamassa tulevaisuudenkuvassa. Strategi-

nen linjaus voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen: 

Linjaus 1. Kasvatetaan tilan kokoa mahdollisimman nopeasti, jotta mansikan kasvavaan 

kysyntään voidaan vastata ja volyymiä riittäisi myös aukeaville vientimarkkinoille. Aletaan 

panostaa enemmän imagoon, mainontaan ja tilan tarinan rakentamiseen. Jaetaan työtehtä-

viä reilusti - monenlainen oheistoiminta voi olla kannattavaa. 

2. Oma Maa Mansikka -skenaario 

Tämä skenaario maalaa tulevaisuutta, jossa pelko lisääntyy ja valtiot sulkevat rajojaan. 

Mansikanviljelyn kannalta suurin katastrofi on ulkomaalaisten työntekijöiden saannin kat-

keaminen, minkä seurauksena suurimman osan mansikoista poimivat asiakkaat itse. Toi-

saalta mansikka korvaa joitakin tuontihedelmiä, ja omavaraisuus ja pakastaminen ovat taas 

muodissa. 

Jos mansikanviljely olisi Yrjänän mansikkatilan jäsenten ainoa toimeentulo, Oma Maa 

Mansikka -skenaarion tulevaisuus voisi olla aika vaikea. Jos mansikoita ei saisi poimittua 

ylös pellosta, ne jäisivät todennäköisesti sinne. Tavastkengän ja lähialueen väestönkehitys 

ei anna toiveita sille, että paikallisia itsepoimijoita riittäisi poimimaan pellot tyhjiksi. Tä-

hän tulevaisuuteen valmistautumattomana, Yrjänän mansikkatila jouduttaisiin joko aja-

maan alas, pienentämään sen tuotantoa huomattavasti tai muuttamaan lähemmäksi asutus-

keskuksia. 

Linjaus 2: Kasvun täytyy tapahtua kestävästi ja lainaa uusien koneiden hankkimista varten 

täytyy ottaa erittäin hillitysti, mieluummin ei ollenkaan. Aletaan etsiä ulkomaalaisten rin-

nalle suomalaisia mansikanpoimijoita, ja yritetään saada heidät sitoutumaan kesätyöhön. 

Panostetaan enemmän itsepoimintaan ja maatilamatkailuun. Mansikanviljelyn ei kannata 

olla ainoa toimeentulo Yrjänän mansikkatilan jäsenille. 

3. Mansikanviljelyn Suuri Murros -skenaario 
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Tässä skenaariossa mansikanviljely kehittyy voimakkaasti. On mansikanpoimintarobotteja 

ja monenlaisia muita keksintöjä. Myös mansikan kulutus on kasvanut kaksinkertaiseksi. 

Mansikanviljelijät ovat hyvin kouluttautuneita. 

Jos Yrjänän mansikkatila kasvaisi hitaasti, sillä ei olisi todennäköisesti varaa investoida 

uusiin laitteisiin ja se jäisi kehityksen kelkasta nopeasti. Mansikanpoimintarobotti olisi var-

masti kallis, mutta se myös laskisi tuotantokustannuksia, mikä auttaisi menestymään kil-

pailussa markkinoilla. Kasvulle on mahdollisuuksia, mutta täytyy pysyä ajan hermoilla.  

Linjaus 3: Kasvatetaan tilan kokoa, kouluttaudutaan ja verkostoidutaan muiden mansikan-

viljelijöiden kanssa. Liikevaihto täytyy kasvattaa niin suureksi, että on mahdollista inves-

toida uuteen tuotantoteknologiaan. Jotta kehityksen mukana pysyttäisiin, on tärkeää panos-

taa siihen, että Yrjänän mansikkatilan jäseniltä löytyisi yhdessä riittävästi tietoa ja asian-

tuntemusta. 

4. Kaikki Maksaa Mansikoita -skenaario 

Kaikki Maksaa Mansikoita -skenaariossa erityisesti edullinen mansikka menee kaupaksi. 

Mansikanviljelijöitä turhauttaa peltojen saastuminen, taudit, korkeat tuotantokustannukset, 

byrokratia, tukiehdot ja kova kilpailu. Mansikanviljelyä ei nähdä kovin kannattavana suh-

teessa työn määrään. Suomessa on muutama mansikkatila, joka keskittyy rikkaan väestön 

palvelemiseen. 

Linjaus 4: Jatketaan samaan malliin kuin tähän asti. Yritetään pitää omat asiakkaat ja pide-

tään mansikan hinta tasaisesti samana. Kasvetaan kysynnän mukaan ja jaetaan työtehtäviä 

siten, että työmäärä säilyy sopivana. 
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Kuvio 8. Strategisten linjausten sovittaminen eri skenaarioihin 

Peilaamalla jokaista strategista linjausta jokaiseen skenaarioon voidaan pohtia sitä, millai-

nen strateginen linjaus olisi kestävin erilaiset tulevaisuuden uhkat ja mahdollisuudet huo-

mioiden. Yllä oleva kuva kertoo siitä, miten eri skenaarioita varten tehdyt linjaukset sopisi-

vat kaikkiin muihin skenaarioihin. Tässä esimerkissä strateginen linjaus 1 olisi paras mah-

dollinen linjaus, sillä sitä linjausta noudattamalla päästäisiin jokaisessa skenaarion maala-

massa tulevaisuuskuvassa hyvään tai vähintään kohtalaiseen lopputulokseen.  

Strategian etsiminen skenaarioiden avulla on yksi tapa hyödyntää kahden erilaisen tulevai-

suudentutkimuksen tuloksia. Tällä tavalla tutkimukseen voidaan saada mukaan molemmat 

näkökulmat täydentämään toisiaan; yksi tulevaisuudentutkimuksen näkökulma jää vajaaksi 

ilman toista näkökulmaa. Näkökulmien yhdistäminen strategiaksi on taas jo lähempänä 

päätöksentekoa ja tekemistä eli lähempänä sitä, mihin tulevaisuudentutkimus pyrkii. Tässä 

tutkimuksessa seuraava askel olisi strategioista keskusteleminen ja niiden hiominen, mutta 

jätän sen jo tämän tutkimuksen ulkopuolelle.  
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5. TUTKIMUKSEN POHDINTAA 

Tässä tutkielmassa tärkeimpänä tavoitteenani on demonstroida Delfoi-menetelmän ja tek-

nisen tulevaisuudentutkimuksen yhdistämistä humanistiseen tulevaisuudentutkimukseen 

sekä tulevaisuudentutkimuksen mahdollisuuksia yrittäjyyskasvatuksessa. Seuraavassa poh-

din tutkielmani tulevaisuudentutkimusta laajemmin. Godetin mukaan (Godet, 2000, 7; vii-

tattu sivulla metodix, 25.11.17) laadullisesti hyvän tulevaisuudentutkimuksen on täytettävä 

viisi vaatimusta, jotka hän esittää seuraavasti: 

1. Tulevaisuudentutkimuksen on oltava tieteellisesti merkityksellistä. 

2. Tulevaisuudentutkimuksen on oltava johdonmukaista. 

3. Tulevaisuudentutkimuksen on oltava tieteellisesti uskottavaa. 

4. Tulevaisuudentutkimuksen on oltava avointa. 

5. Lisäksi tulevaisuuksientutkimuksessa on osattava kysyä oikeat kysymykset, jotta 

tutkittava tilanne avautuisi tutkijalle mahdollisimman laaja-alaisesti. (metodix) 

Tieteellisesti merkityksellisyys (relevanssivaatimus) 

Tämän tutkimuksen yhteydessä näkisin merkityksellisyyden tarkoittavan sitä, miten tämä 

tutkimus vaikuttaa Yrjänän mansikkatilalla tehtäviin päätöksiin. Tulevaisuudentutkimuk-

sissa haasteena on usein se, että tutkimuksessa hankittu tulevaisuustieto jää irralliseksi eikä 

sitä käytetä konkreettisesti käytännössä esimerkiksi päätöksenteossa (metodix). Tulevai-

suustieto, joka esitetään skenaarion muodossa, pitäisi olla sillä tavalla esitettynä, että se 

saisi aikaan toimintaa. Rasmussen (2005) kuvaa, kuinka skenaariotarinoiden pitää tasapai-

noilla kahden voiman, tuttuuden (identification) ja lumoamisen (fascination), välillä. Ske-

naariotarinoiden lukijoiden tulee toisaalta tunnistaa itsensä tarinasta, mutta tarinan täytyy 

myös lumota olemalla hieman outo tai epätavallinen. Jos itseään ei voi tunnistaa tarinasta, 

tarina voi herättää uteliaisuutta, mutta se ei silti provosoi toimintaan. Myöskään tuttu tarina 

ilman mitään epätavallista tai outoa ei herätä ihmisten uteliaisuutta, eikä näinollen vaikuta 

ihmisten toimintaan. (Rasmussen, 2005) 

Delfoi-menetelmän tuottamat neljä tulevaisuusskenaariota herättivät Yrjänän mansikkati-

lalla aika lailla keskustelua ja joitakin ideoita otettiin vastaan. Erityisesti positiivisina pide-

tyt skenaariot, ”Pohjolan mansikka” ja ”Mansikanviljelyn suuri murros”, saivat kaikupoh-

jaa. Näistä skenaarioista poimittiin muun muassa idea tilan tarinan ja imagon rakentami-

sesta. Lisäksi nämä tarinat vahvistivat näkemystä siitä, että mansikanviljelyllä voisi olla tu-

levaisuutta, ja että tilan kasvulle voisi löytyä mahdollisuuksia. Minuun nämä skenaariot 
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vaikuttivat eniten siten, että syntyi halu ottaa enemmän selvää mansikanviljelystä ja pysyä 

”ajan hermoilla” mansikanviljelyyn liittyvissä asioissa. 

Tulevaisuusverstaassa käydyt keskustelut herättivät innostusta Yrjänän mansikkatilalla, 

mistä lähti käyntiin itseään ruokkiva innostuksen kierre. Osa keskusteluista johti myös 

konkreettisiin suunnitelmiin ja kevättalvella 2017 pidimme vielä toisen tulevaisuusvers-

taan, jossa pohdimme tulevaa kesää. Keväällä 2017 istutimme enemmän mansikoita kuin 

koskaan ja syksyllä kokonaissato oli yli kaksinkertainen edelliskesään verrattuna. Oma in-

nostukseni mansikkatilan kehittämiseen kasvoi tämän projektin myötä valtavasti. Huo-

maan, että myös muut perheenjäsenet ovat vähintään yhtä innostuneita. Jopa venäläiset ja 

ukrainalaiset mansikanpoimijamme olivat innostuneita ja jakoivat ideoita ja kokemuksiaan 

toisilta tiloilta, joissa he olivat olleet töissä. Koska mansikkatyö on sesonkityötä, uskoisin 

pystyväni osallistumaan töihin tulevaisuudessa muun työn ja opiskelun ohella. Olen myös 

päättänyt hankkia lisää koulutusta mansikanviljelyyn liittyen. 

Skenaariot vaikuttivat minuun myös siten, että ne laajensivat käsitystäni ja mielikuvitustani 

mahdollisista mansikanviljelyn tulevaisuuksista. En sanoisi, että uskoisin yhteen skenaari-

oon enemmän kuin toiseen. Enneminkin suhtaudun skenaarioiden maalaamiin mahdolli-

suuksiin ja riskeihin hypoteettisina tulevaisuuksina. Yhtenä skenaarioiden tehtävänä pide-

tään sitä, että se tekee lukijalleen ”muiston tulevaisuudesta”. Kun on enemmän muistoja 

tulevaisuudesta, voi olla myös enemmän vaihtoehtoisia aikomuksia, kuten ”jos X tapahtuu, 

teen Y”. Näin skenaariot voivat laajentaa mielenmalleja tulevaisuuden suhteen. (Cher-

mack, van der Merwe, 2003, 457; Rasmussen, 2005) Oma kokemukseni skenaariotyösken-

telystä on vahvasti tämän suuntainen. Sen lisäksi että tulevaisuudentutkimus itsessään li-

säsi tietoa tutkittavasta aiheesta, sain monenlaisia muistoja tulevaisuudesta sekä pohdin 

omia toimintatapojani suhteessa näihin muistoihin. 

Tulevaisuudentutkimuksen tulosten merkityksellisyys on vahvasti aikaan sidottua. Voi hy-

vinkin olla, että muutaman vuoden kuluttua tämän tutkimuksen tulokset ovat jo vanhentu-

neita. Tästä syystä katsoisin, että merkityksellinen tulevaisuudentutkimus on erityisesti jat-

kuva prosessi, jossa vuorottelevat jatkuva arviointi, tilanteiden analyysi ja päätöksenteko. 

Koen kuitenkin, että tämä tulevaisuudentutkimus oli monessa mielessä merkityksellinen 

Yrjänän mansikkatilan kannalta. Erityisesti se auttoi hahmottamaan ”tulevaisuusavaruu-

den” reunoja antamalla Yrjänän mansikkatilalle yhteisen suunnan, yhteisen innostuksen 

kehittää tilaa.  
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Johdonmukaisuus (koherenssivaatimus) 

Näkisin, että johdonmukaisuutta tulevaisuudentutkimukseen tuo ennen kaikkea valitut me-

netelmät. Menetelmät tuovat tutkimukseen kurinalaisuutta ja askel askeleelta etenevän to-

teutustavan. Lisäksi valitun menetelmän on oltava johdonmukainen tutkimusongelman 

suhteen. Tulevaisuudentutkimuksessa skenaarioiden tiedonkeruumenetelmät ovat aina jos-

sain määrin epätäydellisiä. Valo luo varjoja; yksi menetelmä valaisee tiettyjä asioita, mutta 

rajaa samalla ulkopuolelle toisia. (Godet, 1993, 44, 47) Tästä hyvänä esimerkkinä on Cur-

ryn ja Schultzin tutkimus (2009), jossa he vertasivat neljää eri skenaarioiden rakentami-

sessa käytettävää metodia. Tutkimuksessa käytettiin yhtä dataa, jota sitten käsiteltiin näillä 

neljällä eri metodilla. Tarkoituksena oli saada selville, tuottavatko eri metodit erilaisia ske-

naarioita. Tutkimuksessa kävi ilmi, että sen lisäksi, että eri metodeilla tuotetut skenaariot 

olivat hyvin erilaisia, metodit tuottivat myös erilaisia keskusteluja ja ”energiaa” skenaarion 

rakennusryhmässä. (Curry, Schultz, 2009) 

Harkitsin pitkään eri menetelmien välillä. Pohdin muun muassa evoluutioteoria-metodia 

(Pantzar, 2013) ja systeemimetodologioita. Näissä molemmissa organisaatioita tarkastel-

laan systeemeinä, joiden pohjalta arvioidaan muutosmahdollisuuksia. Kuitenkin systeemi-

metodologiat ovat aika vahvasti kiinni tässä hetkessä ja tämän hetken ongelmissa, ja niissä 

ongelma-alue täytyy rajata systeemin sisälle. Tästä syystä arvioin Delfoi-menetelmän tähän 

tutkimukseen paremmin soveltuvaksi. Delfoi-menetelmä antaa tilaa oivalluksille ja uusille, 

systeemin ulkopuolelle jääville ajatuksille. Delfoi-menetelmä itsessään rajoittaa vain vähän 

kerättävän aineiston laatua. Lisäksi Delfoi-menetelmä hyödyntää erittäin johdonmukaisella 

ja tarkoituksenmukaisella tavalla asiantuntijoiden tietoa ja kerätty aineisto altistetaan jatku-

vasti asiantuntijoiden arvioitavaksi. Tämä sopi minulle erityisen hyvin myös siksi, että 

Delfoi-managerin ei tarvitse itse olla tutkittavasta aiheesta asiantuntija. Delfoi soveltuu 

näin ollen hyvin laajojen ja monimutkaisten kysymysten tarkasteluun. Erityisesti Argumen-

toiva Delfoi soveltui parhaiten tämän laajuisen tutkimuksen menetelmäksi.  

Tulevaisuusverstaan vaihtoehtona pohdin muun muassa tulevaisuustaulukko-menetelmää 

(mm. Nurmela, 2013; Seppälä, 2013). Tulevaisuustaulukko on myös paljon käytetty mene-

telmä, mutta sitä on arvosteltu myös aika mekaaniseksi ja yksinkertaistavaksi (Mannermaa, 

2000, 86). Lisäksi tulevaisuustaulukon ja tulevaisuusverstaan vertailuissa verstasta on pi-

detty innostavampana ja toimintaan kannustavampana menetelmänä (Nurmela, 2013, 215). 
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Halusin valita nimenomaan innostavan ja käytännönläheisen menetelmän Yrjänän mansik-

katilalla toteutettavaksi. Ymmärsin, että innostava ja ”energisoiva” menetelmä herättää 

enemmän keskustelua, joka puolestaan johtaa todennäköisemmin konkreettisiin suunnitel-

miin ja tulevaisuuden tekemiseen. 

Pyrin johdonmukaisuuteen menetelmien valinnassa. Lisäksi pyrin käyttämään menetelmiä 

johdonmukaisella tavalla. Joissakin tutkimuksen vaiheissa jouduin muokkaamaan menetel-

mää siten, että se olisi koko tutkimuksen kannalta johdonmukaisempi. Esimerkiksi ristivai-

kutusanalyysiä jouduin soveltamaan siten, että se soveltuisi paremmin kvalitatiivisen tutki-

muksen analysointiin. Tiukasti matemaattisessa analyysimallissa pidättäytyminen olisi joh-

tanut aika epäintuitiivisiin tuloksiin, jolloin tuloksia olisi ollut vaikeampi hyödyntää Del-

foin seuraavassa vaiheessa. Myös tulevaisuusverstasta sovelsin siten, että pystyin esittä-

mään siitä saadut tulokset skenaarioiden muodossa. Skenaarioiden kirjoittaminen oli tässä 

tutkimuksessa tarkoituksenmukaista, jotta humanistista ja teknistä tulevaisuudentutkimusta 

päästiin vertailemaan keskenään. 

Tieteellinen uskottavuus (vakuuttavuusvaatimus) 

Tulevaisuudentutkimuksessa tulosten uskottavuudeksi riittää tekemiselle ja aikaansaami-

selle välttämätön uskottavuus. Tulevaisuudentutkimuksessa ei lähdetä etsimään niin sanot-

tuja ”ikuisia totuuksia” ja tulevaisuudentutkimuksen tulosten uskottavuus on aina hyvin ai-

kaan sidottua. (Meristö, 1991, 30) Vaikka tulosten uskottavuutta voidaan arvioida hyvinkin 

subjektiivisesti, itse tutkimus täytyy olla tieteellisesti uskottavasti ja vakuuttavasti toteu-

tettu. 

Pohdin seuraavaksi Delfoi-projektin uskottavuutta. Vaikka Delfoi on systemaattisesti ja 

kurinalaisesti etenevä menetelmä, siihen kuuluu jonkin verran subjektiivista ja intuitiivista 

työskentelyä. Pohdin Delfoi-projektin aikana omaa rooliani erityisesti siitä näkökulmasta, 

kuinka onnistuisin parhaiten vilkastuttamaan keskustelua ja olemaan samanaikaisesti mah-

dollisimman neutraali ja johdattelematon. Pyrin siihen, että lähtisin liikkeelle mahdollisim-

man tyhjältä pöydältä; uhkista ja mahdollisuuksista. Keskustelun edetessä ohjasin kuiten-

kin prosessia aktiivisesti tuomalla keskusteluun sellaisia seikkoja, joita muut asiantuntijat 

olivat tuoneet esille, ja jotka näyttäytyivät minulle epäselvyyksinä tai poikkeavina näkö-

kohtina. Delfoi-managerin rooli on aika haastava, sillä roolissa on oltava yhtä aikaa sekä 

keskustelun katalysoija (Linturi, Rubin, 2011, 23; Powell, 2003; Keeney, McKenna, 2006) 

että varottava tuomasta siihen omia näkemyksiä ja oletuksia (Gordon, 2009, 9; Powell, 
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2003). Toisaalta uskoisin, että Delfoin useat kierrokset korjasivat ja muokkasivat edellisten 

kierrosten näkemyksiä ja täydensivät aina edellisiä haastattelukertoja. 

Tiedonkeruun luotettavuutta lisää nähdäkseni se, että viimeisiä haastatteluja tehdessäni al-

koi haastatteluissa nousta jatkuvasti samat teemat esille. Yhdeksän asiantuntijan joukko oli 

tämän tutkimuksen kannalta riittävän suuri joukko, sillä tiedonkeruu alkoi saavuttaa jon-

kinlaista kyllästymispistettä. Tämä on huomionarvoista myös siksi, että tutkimukseen osal-

listuvat asiantuntijat edustivat hyvin erilaisten sektoreiden asiantuntemusta. Näin ollen kat-

soisinkin, että jos tämä tutkimus toistettaisiin eri asiantuntijoiden kanssa, esille nousisi sa-

manlaisia teemoja mansikanviljelyn tulevaisuuteen liittyen. 

Koin, että ristivaikutusanalyysin uskottavuus kärsi hieman siitä syystä, että en täysin onnis-

tunut mallintamaan sitä eDelfoi-alustalle. Oikeaoppisesti toteutettuna minun olisi pitänyt 

lähettää jokaiselle asiantuntijalle 900 ristivaikutuskysymystä, joista osa olisi ollut loogi-

sesti epäjohdonmukaisia. Koska pelkäsin menettäväni asiantuntijat asettamalla heidät täl-

laisen tehtävän eteen, poimin ristivaikutuskysymyksistä mielestäni olennaisimmat kysy-

myksenasettelut ja mallinsin ne eDelfoi-alustalle. Minulta jäi kuitenkin huomaamatta se 

seikka, että ohjelma näytti asiantuntijoiden valinnat samanarvoisina (esimerkiksi valinta: 

valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme keskeisintä seurausta sille, että mansikanpoimijoi-

den tulo Suomeen estyisi), jolloin todennäköisimpiä syy- ja seuraussuhteita ei voitu tulok-

sista lähteä arvioimaan. Tilannetta korjasi kuitenkin se, että asiantuntijat kommentoivat ja 

argumentoivat jokaista kysymystä, jolloin ristivaikutusanalyysi toimi kuitenkin jossain 

määrin tiedon syventäjänä. 

Delfoin tuloksista rakennettujen skenaarioiden uskottavuutta halusin parantaa siten, että 

luetutin ne vielä jokaisella asiantuntijoilla ja muokkasin niistä löytyviä epäjohdonmukai-

suuksia palautteen perusteella. Ymmärtääkseni skenaarioiden uskottavuutta lisää se, että 

jokainen skenaario arvoitiin ainakin yhden asiantuntijan kohdalla kaikkein uskottavim-

maksi. 

Delfoi-tutkimuksen lukijan on aina tiedostettava se, että Delfoi perustuu sille olettamuk-

selle, että asiantuntijat kykenevät esittämään tarkempia arvioita tulevaisuudesta. Kuitenkin, 

vaikka Delfoihin osallistuneiden asiantuntijoiden asiantuntemus on epäilemättä rikasta, 

heidän havaintonsa voivat silti olla epämääräisesti suodattuneita ja kannanotot erehtyväisiä 
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ja jopa harhaanjohtavia. Delfoin tuottama ”tieto” täytyy nähdä asiantuntijoiden mielipi-

teenä ja skenaarioksi jalostettuna näkemyksenä tulevaisuudesta. (Kaivo-oja, Kuusi, 1997; 

Powell, 2003; Mannermaa, 2004, 42; Gordon, 2009, 10; Linturi, Rubin, 2011, 23) 

Tulevaisuusverstas oli tässä tutkimuksessa minun tutkijanasemani vuoksi autoetnografi-

sesti toteutettu. Näin tulevaisuusverstaan uskottavuutta arvioidessa tunnustetaan tilanteen 

subjektiivisuus. Tulevaisuusverstas menetelmänä tuo tutkimustilanteelle rajat ja rungon, 

mutta minä keräsin tietoa verstaaseen itse osallistumalla, havainnoimalla ja tulkitsemalla. 

Tällainen menettelytapa on perusteltua, sillä havaitsemaani innostusta ei olisi ehkä voitu 

havaita minkään muun menetelmän tai ulkopuolisen tarkkailijan avulla, sillä innostuksen 

ilmaiseminen on niin tilanne- ja yksilökohtaista. Tutun ympäristön vuoksi minun oli mah-

dollista ymmärtää syvällisemmin tulevaisuusverstaan aikana tapahtuvaa sanatonta viestin-

tää ja tapojen ja käytänteiden takana piileviä asioita. Uskottavuuden vuoksi olen pyrkinyt 

kuitenkin kuvaamaan avoimesti tilanteen kannalta olennaisimmat asiat. Joka tapauksessa 

on hyväksyttävä se, että saatu tieto on hyvin tulkinnallista ja siihen vaikuttaa vahvasti mi-

nun persoonani. Autoetnografisen tutkimuksen uskottavuuden arviointi jää aina paljolti lu-

kijan vastuulle. 

Avoimuus (tieteellinen läpinäkyvyys) 

Tässä tutkimuksessa olen selostanut tutkimuksen eri vaiheet erityisen huolellisesti siitä 

syystä, että koko tutkielman tavoitteena on havainnollistaa tulevaisuudentutkimuksen me-

netelmiä. Koska tulevaisuudentutkimuksen tulokset ovat ”perusteltuja näkemyksiä tulevai-

suudesta”, on luonnollista, että tulee olla avoin sen suhteen, miten näkemys on hankittu. 

Tutkimuksen avoimuus ja uskottavuus ovat vahvasti yhteydessä keskenään. 

Oikeat kysymykset, laaja-alaisuus 

Tulevaisuudentutkimuksessa on osattava kysyä oikeat kysymykset, jotta tutkittava tilanne 

avautuisi tutkijalle mahdollisimman laaja-alaisesti. Laaja-alaisuuteen olen pyrkinyt hyö-

dyntämällä tulevaisuudentutkimuksessa sekä teknistä että humanistista ajattelutapaa. Jär-

keilyni perustuu sille olettamukselle, että Yrjänän mansikkatilan tulevaisuus perustuu yhtä 

lailla sille, miten mansikanviljely kehittyy yleisesti (tekninen tulevaisuudentutkimus) että 

sille, millaisia tavoitteita Yrjänän mansikkatilalla asetetaan tilalle (humanistinen tulevai-

suudentutkimus). Nähdäkseni nämä ajattelutavat eivät ole ollenkaan toisiaan poissulkevia 

ajattelutapoja, vaan ne tuovat nimenomaan tutkimukseen enemmän syvyyttä, näkökulmia 

ja laaja-alaisuutta.  
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Skenaariot osoittautuivat hyväksi sillaksi teknisen ja humanistisen tulevaisuudentutkimuk-

sen tulosten välille. Ymmärtääkseni skenaariot ovat ainoa tulevaisuudentutkimuksessa käy-

tetty menetelmä, jota voidaan käyttää eri tulevaisuudentutkimuksen suuntauksissa (Sep-

pälä, 1985, 92). Lisäksi humanistisia ja teknisiä skenaarioita, tavoite- ja ympäristöskenaa-

rioita, voidaan liittää yhteen esimerkiksi strategiakeskusteluissa (Mannermaa, 1999, 59). 

Tavoite- ja ympäristöskenaarioiden yhteensovittaminen pakottaa pohtimaan omien tavoit-

teiden ja ympäristön asettamien realiteettien suhdetta. Tätä kautta voidaan myös löytää 

keskeisiä kysymyksiä tulevaisuuden suhteen, kuten kuinka hyvin omat tavoitteet ovat lin-

jassa muuttuvan ympäristön kanssa tai millaiset tavoitteet olisivat kestäviä mahdollisim-

man monessa mahdollisessa tulevaisuudessa. 

Tähän tutkimukseen vielä syventäviä näkökohtia voisi tuoda tulevaisuudentutkimuksen 

kriittinen suuntaus. Kriittisessä tulevaisuudentutkimuksessa kyseenalaistetaan niitä oletuk-

sia ja alkuasetelmia, joista tulevaisuudentutkimus alkaa (Rubin, 1995, 9; 2014; Inayatullah, 

1990, 115–128). Kriittisesti voidaan pohtia esimerkiksi edistyskäsityksiä tai valta-asetel-

mia; mitä on edistys, kuka päättää ”toivottavan tulevaisuuden”? Kriittinen tulevaisuuden-

tutkimus tekee nykyhetken erityiseksi ja ongelmalliseksi (Inayatullah, 1990, 128). Tämän 

tutkimuksen kohdalla kriittinen tulevaisuudentutkimus voisi olla esimerkiksi eettisten ky-

symysten pohdintaa siitä tosiasiasta, että Suomessa mansikanpoimijoiden hyvä saatavuus 

perustuu suuriin elintasoeroihin Suomen ja mansikanpoimijoiden kotimaan välillä.  
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6. TULEVAISUUDENTUTKIMUS OSANA YRITTÄJYYSKASVA-

TUSTA 

Tulevaisuudentutkimus on päätöksentekoa tukeva tiede, sillä päätöksiä tulevaisuudesta on 

sitä parempi tehdä, mitä enemmän on perusteltuja näkemyksiä tulevaisuudesta. Yrityksistä 

todellisia menestyjiä ovat ne yritykset, jotka eivät ainoastaan sopeudu tapahtuviin muutok-

siin, vaan arvioivat tulevaisuuden mahdollisia kehitysnäkymiä ja varautuvat niihin etukä-

teen. Menestyvällä yrittäjällä on näkemyksiä siitä, mitä ovat tulevaisuuden mahdollisuudet 

ja millaisia riskejä kannattaa ottaa. Moni tulevaisuudentutkimuksen menetelmä on tehty ni-

menomaan yritysmaailmaa varten, riskien laskelmointiin ja innovointiin. (Mannermaa, 

2000, 9; Ristimäki, 2004) 

Opetussuunnitelman (2014) mukaisesti yrittäjyyskasvatus rohkaisee oppilaita suhtautu-

maan muutoksiin avoimesti, joustavasti ja luovasti (OPS, 2014, 23–24). Tulevaisuudentut-

kimus tarjoaa monenlaisia menetelmiä, joilla voi saada otteen tulevaisuuden muutoksista 

sekä näkökulmia eri muutosten käsittelemiseen. Tässä tutkielmassa olen havainnollistanut 

joitakin tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä, joita voitaisiin myös soveltaa yrittäjyyskas-

vatuksessa esimerkiksi lasten ja nuorten, tai jopa korkeakouluopiskelijoiden kanssa toteu-

tettavissa projekteissa. Esimerkiksi Delfoi ja tulevaisuusverstas voisivat toimia hyvänä 

pohjana eri projekteissa yrittäjyyskasvatuksessa. 

Parhaimmillaan yrittäjyyskasvatuksen nähdään asenteisiin vaikuttamisen kautta ehkäisevän 

syrjäytymistä ja tukevan elinikäistä oppimista ja tulevaisuuden mahdollisuuksien näke-

mistä (OPS, 2014; EDU, 2017). Myös tulevaisuudentutkimus parhaimmillaan valaa uskoa 

tulevaisuuteen ja maalaa tulevaisuuden erilaisina mahdollisina vaihtoehtoina, joihin itse 

kukin voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Minulle tämän tutkielman tulevaisuudentutki-

mus mansikanviljelystä antoi tietoa erilaisista mahdollisuuksista sekä intoa lähteä kokeile-

maan mansikanviljelyyn liittyviä asioita. Tällaiset kokemukset ovat yrittäjyyskasvatusta 

parhaimmillaan. 
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LIITE 1. 

Mansikanviljely Suomessa vuonna 2030 

 

Ensimmäisen haastattelun runko 

 Mitkä asiat eivät todennäköisesti muutu mansikanviljelyssä vuoteen 2030 mennessä? 

 Millaisia uhkia ja mahdollisuuksia mansikanviljelyllä on Suomessa? 

 Mitkä ovat tämän hetken mansikanviljelyn megatrendit? 

 Mikä voisi olla jokin heikko signaali mansikanviljelyssä? 

 

 

 



LIITE 2. 

eDelfoi - Mansikanviljely Suomessa vuonna 2030 

 

Asiantuntijat arvioivat alla olevia väitteitä niiden todennäköisyyden ja toisinaan myös niiden 

toivottavuuden puolesta. Lisäksi he lisäsivät kommentteja tai argumentteja väitteen puolesta tai sitä 

vastaan ja ottivat kantaa toisten asiantuntijoiden argumentteihin. Viimeinen kohta on yhteenvetoa. 

 

eDelfoin väitteet: 

1. Klusteriajattelu 

Vuonna 2030 prosessimarjaa tuottavat mansikkatilat ja elintarviketeollisuus toimivat kiinteässä 

symbioosissa, jossa elintarviketeollisuus takaa mansikkatilalle koneet, työntekijät ja 

pakkausmateriaalit. Mansikkatilat puolestaan sitoutuvat turvaamaan elintarviketeollisuuden raaka-

aineen saatavuuden. 

2. Ylituotanto 

Markkinoille tulee lajike, joka kaksinkertaistaa mansikantaimen satomäärän. Ylituotannon 

seurauksena mansikan hinta romahtaa ja vain suurimmat mansikkatilat pystyvät jatkamaan 

toimintaansa Suomessa. 

3. Vienti Eurooppaan kasvaa 

Vuoteen 2030 mennessä ilmastonmuutos on aiheuttanut sen, että Espanjassa ja Välimeren alueella 

kärsitään kuivuudesta ja korkeista lämpötiloista. Etelä- ja Keski-Euroopan mansikantuotanto on 

laskenut rajusti. Suomessa ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat lievempiä, eivätkä ne ole 

toistaiseksi vaikuttaneet mansikanviljelyyn sitä rajoittavalla tavalla; kesät ovat hieman 

lämpimämpiä, mutta vedestä ei ole puutetta. Erityisesti tuoremarjaa viedään Euroopan 

markkinoille. 

4. Kotimainen taimituotanto 

Vuonna 2030 suurimmilla suomalaisilla mansikkatiloilla on omaa taimituotantoa. Hollannista ja 

Espanjasta Suomeen tuodut taimet toivat mukanaan tauteja siinä määrin, että yksi suomalainen 

marjatila päätti kokeilla tuottaa taimia itse. Kokeilu osoittautui onnistuneeksi, ja muutkin marjatilat 

innostuivat tuottamaan taimensa itse. 

5. Yksivuotinen viljely 

Vuonna 2030 Suomessa on siirrytty laajalti yksivuotiseen viljelyyn. Syynä ovat satoisammat 

lajikkeet ja talvivaurioriskien eliminoiminen. 

6. Suomalaiset pelloille töihin 

Suomessa tapahtuu voimakas yhteiskunnallinen kahtiajakautuminen: köyhät köyhtyvät, rikkaat 

rikastuvat. Valtiolla ei ole varaa maksaa enää työttömyyskorvauksia. Vuonna 2030 

mansikanpoimintatyö alkaa taas kiinnostaa erityisesti suomalaisia pitkäaikaistyöttömiä. 

 

 



LIITE 2. 

7. Työehtosopimusten alasajo 

Vuonna 2030 Suomessa on luovuttu toimialakohtaisista työehtosopimuksista ja 

työvoimapolitiikassa siirrytään paikalliseen sopimiseen. Mansikkatiloille se merkitsee 

työvoimakustannusten vähenemistä, ja työntekijät tulevat mansikkatiloille maista, joissa on alhaisin 

elintaso. 

8. Muuttovirta etelään jatkuu 

Mansikkatilat siirtyvät markkinoiden mukana kohti Etelä-Suomea. Vuonna 2030 Suonenjokea 

lukuun ottamatta erityisesti tuoremansikkaa tuottavat mansikkatilat sijaitsevat Etelä-Suomessa. 

9. Mansikan kulutus kaksinkertaistuu 

Vuonna 2030 mansikan kulutus Suomessa on kaksinkertaistunut nykypäivään verrattuna. Syynä on 

tuoremarjan ajallisesti pidempi saatavuus sekä lähiruuan ja terveellisten elämäntapojen kasvava 

arvostus. 

10. Soluviljelmät ja Plant Factorit 

Vuonna 2030 osa Suomen elintarviketeollisuudessa käytettävästä mansikasta tuotetaan 

soluviljelmien kautta (katso linkki) tai Japanista Suomeen tulluissa Plant Factoreissa, joissa 

yksivuotiset taimet tuottavat tehokkaasti laboratorio-oloissa mansikkaa: led-valaistuksessa, juuret 

kiertävässä vesiliuoksessa. 

11. Tunnelit ja kasvihuoneet 

Vuonna 2030 valtaosa Suomen mansikoissa viljellään tunneleissa ja kasvihuoneissa. Näin taudit ja 

tuholaiset saadaan kuriin Suomessa, mansikoiden kauppakestävyys paranee ja mansikat ovat 

suojassa sään vaihteluilta. 

12. Kuluttajien arvot 

Vuonna 2030 helppous, nopeus ja vaivattomuus leimaavat kuluttajakäyttäytymistä Suomessa. 

Mansikkaa halutaan ostaa kerta-annoksina, mahdollisimman valmiina. Kotitalouksissa mansikkaa 

ei varastoida suuria määriä pakkaseen ja itsepoimintaa ei harrasteta käytännössä lainkaan. 

13. Mansikkatilojen jakautuminen 

Vuonna 2030 mansikkatilat ovat erikoistuneet Suomessa joko elintarviketeollisuudelle tuotettavan 

bulkkimarjan tai tuoremarjana myytävän Premium-marjan tuotantoon. 

14. Luomumansikka 

Vuonna 2030 luomumansikan ja tavanomaisen mansikan välinen raja on himmentynyt 

tiukentuneiden kemiallisia torjunta-aineita koskevan lainsäädännön sekä tehokkaiden biologisten 

torjuntamenetelmien kehittämisen vuoksi. 

15. Markkinointi 

Vuonna 2030 on tavanomaista, että mansikan markkinointi ja viljely ovat eriytyneitä toisistaan. 

Mansikkatiloja, joissa viljelijä hoitaa itse sekä mansikan viljelyn että mansikoiden markkinoinnin, 

on harvassa. 
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16. Mansikkaa läpi vuoden 

Vuonna 2030 tuoremansikkaa tuotetaan Suomessa jossain määrin läpi vuoden. Pääsesonki ajoittuu 

kuitenkin edelleen heinä-elokuuhun. 

17. Robotit 

Vuonna 2030 Suomen isoimmilla mansikkatiloilla mansikoita poimivat robotit. Katso video. 

18. Ukrainalaiset poimivat mansikat edelleen 

Vuonna 2030 tämän hetken status quo vain jatkuu; edelleen Suomen ja Ukrainan välinen 

elintasoero on korkea ja edelleen ukrainalaiset pystyvät hankkimaan työluvat ja viisumit 

kohtalaisen helposti. Ukrainalaiset ovat suurin kansallisuusryhmä, joka on töissä Suomen 

mansikkapelloilla. 

19. Yhteistyö mansikanviljelijöiden kesken 

Vuonna 2030 Suomen mansikanviljelijät tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Hintapolitiikasta 

päätetään yhteisesti, ja ylituotanto vedetään jatkotuotantoon tai pakasteeseen, jotta mansikan hinta 

saadaan pidettyä riittävänä ja viljely kannattavana. Viljelijät tekevät myös yhteisiä konehankintoja 

ja pitävät yhdessä mansikan alkuperäväärennökset kurissa. 

20. Ruokamatkailu 

Vuonna 2030 ruokamatkailu on merkittävä lisä joidenkin mansikanviljelijöiden toimeentulossa. 

Mansikkatiloille tulee matkailijoita sekä kotimaasta että ulkomailta. 

21. Vientiä Venäjälle 

Vuoteen 2030 mennessä on päästy jo irti Venäjä-pakotteista. Suomalaiselle tuore- ja 

pakastemansikalle avautuu merkittäviä markkinoita erityisesti Pietarin ja Moskovan alueilta. 

22. Ammattitaito 

Vuonna 2030 suomalaisten osaaminen mansikanviljelyyn liittyvissä asioissa on maailman huippua. 

Suomessa kehitetään mitä erilaisimpia lajikkeita. Myös led-valojen käyttöön liittyvä osaaminen on 

tuonut Suomessa joitakin mansikan viljelyyn liittyviä läpimurtoja. 

23. Yhteenvetoa 

Mitkä asiat ovat mielestänne mansikanviljelyn tulevaisuutta ratkaisevimmin määrääviä tekijöitä? 

Järjestä alla olevat tekijät siten, että ylimmäiseksi tulee mansikanviljelyn tulevaisuuden suhteen 

merkittävin muuttuja. 

1. TYÖNTEKIJÖIDEN SAATAVUUS 

2. MANSIKAN KULUTUS KOTIMAASSA 

3. MANSIKAN TAUDIT JA TUHOLAISET 

4. KILPAILU 

5. SÄÄOLOSUHTEET 

6. VILJELYTEKNIIKAN JA LAJIKKEIDEN KEHITTYMINEN 


