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1. JOHDANTO	

1.1. Suomalainen	sahateollisuus	

”Suomi	 oli	 1800-luvun	 alkupuolella	 ”Euroopan	 kerjäläinen”,	 yksi	 maanosan	

köyhimmistä	 maista,	 ja	 vielä	 1900-luvun	 alkaessakin	 selvästi	 maanosan	

köyhimpään	 puolikkaaseen	 kuuluva	 kansakunta.	 Puunjalostusteollisuuden	

johdolla	 edennyt	 teollistumis-	 ja	 uudenaikaistumisprosessi	 tuotti	 kuitenkin	

näkyviä	 tuloksia,	 ja	 lopultakin	 lyhyessä	 ajassa:	 Suomi	 kohosi	 vuosisadan	

jälkipuolella	 maanosansa	 ja	 samalla	 maailman	 vauraimpien	 valtioiden	

ryhmään.	 Sahateollisuus	 oli	 tässä	 suuressa	 murroksessa	 edelläkävijä	 ja	

pitkään	vaikuttava	voimatekijä.”		

Markku	 Kuisma	 (2011)	 kuvaa	 kirjassaan	 ’Saha	 –	 Tarina	 Suomen	

modernisaatiosta	 ja	 ihmisistä	 jotka	 sen	 tekivät’	 metsien	 kaupallisen	 ja	

teollisen	 hyödyntämisen	 keskeistä	 merkitystä	 Suomen	 nousulle	

hyvinvointivaltioksi	 ja	 liittymiselle	 osaksi	 kansainvälistä	 kaupankäyntiä	 ja	

maailmantaloutta.	Vaikka	Suomessa	onkin	vain	prosentti	maailman	metsistä	

ja	 vajaa	 promille	 maailman	 väestöstä,	 on	 maa	 onnistunut	 nousemaan	

puunjalostusalan	 yhdeksi	 globaaleista	 kärkimaista.	 Samaan	 aikaan,	

Euroopan	 metsäisin	 maa	 Suomi,	 on	 ehkä	 yhä	 riippuvaisempi	

metsävaroistaan	 ja	 siihen	 liittyvästä	 teollisuudesta,	 kuin	 mikään	 muu	

teollistunut	maa.	

Suomessa	 on	 sahattu	 1700-luvulta	 lähtien,	 mutta	 teolliseen	 mittakaavaan	

toiminta	 kasvoi	 1800-luvun	 puolivälissä	 sahaamisen	 vapauduttua	

sääntelystä	 ja	 siirryttyä	 vesisahoista	 höyrysahoihin.	 1900-luvun	

ensimmäisen	viiden	vuosikymmenen	aikana	85	prosenttia	Suomen	kaikista	
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vientituloista	 tuli	 metsistä,	 ennen	 muuta	 sahatavarasta.	 Vaikka	

sahateollisuuden	merkitys	onkin	muiden	 teollisuudenalojen	kuten	kemian-

ja	 autoteollisuuden	 kasvun	 myötä	 laskenut,	 ovat	 toistuvat	 puheet	

sahateollisuudesta	auringonlaskun	alana	olleet	 liioiteltuja.	Suomessa	 toimii	

edelleen	 lähes	 80	 teollista	 sahalaitosta	 sekä	 satoja	 pienempiä,	 paikallisesti	

toimivia	 sahausta	 harjoittavia	 yrityksiä.	 Sahalaitokset	 työllistävät	 suoraan	

noin	 6	 000	 henkilöä	 ja	 välillisesti	 18	000	 (Sahateollisuus	 ry,	 2022).	

Sahatavaraa	tuotetaan	Suomessa	vuosittain	lähes	12	miljoonaa	kuutiometriä	

ja	vuonna	2021	sahatavaran	ja	jatkojalosteiden	viennin	arvo	oli	2,8	miljardia	

euroa	 (Luke,	 2022).	 Sahatavara	 onkin	 Suomen	 neljänneksi	 tärkein	

vientiartikkeli	(Tulli,	2022).	

	

1.2. Tutkimuksen	tausta	

Suomi	on	maailman	seitsemänneksi	suurin	havusahatavaran	tuottaja,	mutta	

neljänneksi	 suurin	 viejä.	 Sahatavaraa	 viedään	 Suomesta	 yli	 60	 maahan.	

Viennin	 osuus	 tuotannosta	 on	 noin	 75	 prosenttia	 ja	 yhteenlaskettu	

vuotuinen	 arvo	 yli	 2	 miljardia	 euroa	 (Sahateollisuus,	 2022).	 	 Suomalaiset	

sahat	ovat	osa	globaalia	toimintaympäristöä,	jonka	liikkeet	vaikuttavat	joko	

suoraan	 tai	 välillisesti	 niin	 tuotteiden	 kysyntään	 kuin	 hintaankin	 ja	 sitä	

kautta	 teollisuudenalan	 kannattavuuteen,	 toimintaedellytyksiin,	 metsistä	

hankittavan	 raaka-aineen	 hintaan,	 suomalaisten	 työllisyyteen,	 Suomen	

bruttokansantuotteeseen	ja	yhteiskunnan	hyvinvointiin.		

Globaalit	 toimintaympäristön	 muutokset,	 niin	 positiiviset	 kuin	

negatiivisetkin,	 ovat	 vaikuttaneet	 sahatavaran	 kysyntään	 ja	 hintaan	 aina	

siitä	lähtien,	kun	vientitoiminta	alkoi.	Esimerkiksi	1950-luvun	alussa	Korean	

sota	 heijastui	 Suomen	 sahatavaran	 kysyntään	 kaksinkertaistaen	

sahatavaran	 ja	 sitä	 myöden	 myös	 tukin	 hinnan	 (Halme,	 1955).	 Erilaiset	

globaalit	 kriisit	 heijastuvat	 perinteisesti	 etenkin	 öljyn	 hintaan,	 mutta	

tarkasteltaessa	IMF:n	globaalia	riski-indeksitaulukkoa	(Caldara	&	Iacoviello,	

2019),	merkillepantavaa	on,	että	riski-indeksikäyrän	noustessa	myös		
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suomalaisen	 sahatavaran	 vientimäärä-	 ja	 ennen	 kaikkea	

vientihintatilastoissa	on	havaittavissa	samankaltaista	liikehdintää.	

Sahateollisuus	 on	 suhdanneherkkä	 ala,	 jonka	 syklisyydestä	 on	 yllättävällä	

tarkkuudella	 kyetty	 jo	 1900-luvun	 alussa	 piirtämään	 oheinen	 skenaario.	

Nousut	 ja	 laskut	 ovat	 olleet	 usein	 äkillisiä,	 jyrkkiä	 ja	 monesti	

ennakoimattomiakin.		

	

Kuva	1.	Sahateollisuuden	syklit.	(Timber	Trades	Journal	1973).	

2000-luvulla	 voidaan	 nähdä	 kolme	 merkittävämpää	 heilahdusta.	 2000-

luvun	 alkupuolella,	 vuoden	 2006	 lopussa,	 globaali	 sahatavaramarkkina	

näytti	 ensimmäisiä	 nousun	 merkkejä	 ja	 koko	 seuraavan	 vuoden	 ajan	

markkina	 kuumeni	 kiihtyen	 lopulta	 hallitsemattomasti	

ylitarjontatilanteeseen,	 joka	 päättyi	 lähes	 täydelliseen	 äkkijarrutukseen	

vuoden	2007-2008	taitteessa.	Proaktiivisuuden	sijaan	toiminta	markkinoilla	

oli	reaktiivista	ja	lopun	hallitsematon	ja	nousuvauhtia	vastannut	romahdus	

	 	



	

	 7	

	

jätti	 pysyviä	 seurauksia	 kenttään.	 Konkurssien	 ohella	 nähtiin	

konsolidaatioita	sekä	taloudellisesti	raskaita	vuosia	kaikille	toimijoille.		

Kesti	useamman	vuoden,	ennen	kuin	markkina	osoitti	elpymisen	merkkejä.	

Vuonna	 2011	 nähtiin	 uusi,	 joskin	 lyhyehköksi	 jäänyt	 positiivinen	 jakso,	

jonka	aikana	niin	vientimäärät	kuin	hinnatkin	kääntyivät	nousuun.	Liikkeet	

olivat	 tällä	 kertaa	 loivempia,	 eikä	 tuon	 ajanjakson	 tuloksenteolla	 ollut	

kovinkaan	kauaskantoisia	vaikutuksia.	

Useiden	vaikeiden	tai	tyydyttävien	vuosien	jälkeen	kesä	2020	toi	mukanaan	

tilanteen,	 jonka	 myötä	 markkinat	 lähtivät	 nousuun.	 Kysynnän	 kiihtyessä	

globaalit	 sahatavarahinnatkin	 lähtivät	 lopulta	 kehittymään	 suotuisasti	 ja	

poikkeuksellinen	 kysyntätilanne	 on	 jatkunut	 markkinoilla	 aina	 tämän	

tutkimuksen	 tekohetkeen	 saakka.	 Asiantuntijat	 eivät	 osaa	 sanoa,	 milloin	

tilanteeseen	tulee	käänne,	tai	sitä,	mitkä	asiat	voisivat	ennakoida	markkinan	

hidastumista.	

Äkillisillä	 ja	 voimakkailla	 muutoksilla	 on	 pääomavaltaisessa	 ja	

yhteiskunnallisesti	merkittävässä	sahausliiketoiminnassa	usein	huomattavia	

vaikutuksia.	 Suoraan	 ja	 välillinen	 työllistävyys,	 verokertymä,	 vientitulot	 ja	

kantorahatulot	 heijastelevat	 vahvasti	 vientipainotteisen	 alan	 suhdanteita.	

Heilahtelut	vaikuttavat	myös	teollisuuden	käyttämän	raaka-aineen	hintaan,	

joka	tosin	reagoi	aina	viiveellä	sahatavaran	hinnan	ja	kysynnän	muutoksiin.	

Nopeat	syklit	heijastuvat	 toimialan	kannattavuuteen	myös	tätä	kautta,	sillä	

raaka-aine	 saatetaan	 ostaa	 pystyvarastoon	 jopa	 lähes	 vuotta	 ennen	 sen	

korjuuta	 ja	 käyttöä,	 täysin	 eri	 vaiheessa	 globaalien	 sahatavarahintojen	

muodostumisen	kanssa.		

	

1.3. Kirjallisuuskatsaus	

Ihmisen	 tarve	 tietää	 tulevasta	 on	 ikiaikainen	 ja	 inhimillinen	 ominaisuus.	

Tulevaisuudesta	voidaan	kuitenkin	parhaassakin	tapauksessa	esittää	vain		
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odotuksia	 ja	 potentiaalisia	 tapahtumakulkuja,	 ei	 tiedon	 määritelmän	

mukaisia	 tietona	 pidettäviä	 seikkoja.	 Tulevaisuudentutkimusta	 voidaankin	

tehdä	vain	olemassa	olevan	tiedon	ja	kokemuksen	sekä	oletusten	ja	ilmassa	

olevien	 merkkien	 –	 ei	 tiedon	 valossa	 (Malaska	 2003,	 2013;	 Malaska	 &	

Holstius	 2009).	 Tulevaisuustietoisuus	 osana	 tulevaisuusajattelua	 on	

kuitenkin	kasvattanut	merkitystään	yhteiskunnassa.	Kaiken	päätöksenteon	

voidaan	 sanoa	 olevan	 tulevaisuuteen	 suuntautuvaa	 ja	 esimerkiksi	

ilmastonmuutoksen	 torjumisen	 keinoihin	 liittyen	 päättäjillä	 on	mielessään	

jokin	 ajatus	 siitä,	 mitä	 erilaisilla	 toimilla	 pyritään	 välttämään	 ja	 mitä	

tavoittelemaan.	 Tulevaisuustietoisuudella	 ei	 ole	 teoreettista	 viitekehystä,	

vaan	se	on	aktiivista	toimintaa,	jossa	menneisyyden	ja	nykyisyyden	välisten	

suhteiden	 tarkastelun	 avulla	 muodostetaan	 käsitys	 asioiden	 ja	 toimien	

merkityksistä	 (Rubin,	 2002).	 Vanhan	 sanonnan	 mukaan	 historia	 auttaa	

ymmärtämään	nykyhetkeä	ja	tarkastelemaan	myös	tulevaisuutta.	

Onko	 tulevaisuutta	 sitten	 tarpeellista	 lähteä	 tutkimaan	 tai	 kartoittamaan?	

Mikäli	tulevaisuuteen	ei	ole	tarkoitus	pyrkiä	vaikuttamaan,	vastaus	lienee	ei.	

Tulevaisuustietoisuudella	 tarkoitetaan	 yrityksellä	 tai	 yksilöllä	 olevaa	

kapasiteettia	 pohtia	 tulevia	 seurauksia,	 mahdollisuutta	 vaikuttaa	

tapahtumien	 kulkuun,	 avointa	 vaihtoehtojen	 arviointia,	 ongelmien	

lähestymistä	 holistisesta	 ja	 systeemisestä	 näkökulmasta	 ja	 halua	 tavoitella	

parempaa	 tulevaisuutta	 ei	 vain	 itsen	 vaan	 myös	 muiden	 kannalta	

(Ahvenharju	 et	 al.,	 2018).	 Tulevaisuustietoisuuden	 tavoitteena	 on	

lähtökohtaisesti	 siis	ollut	varautua	 tulevaan,	 ei	 vain	oletusten	 tasolla,	 vaan	

sitä	 voidaan	 käyttää	 myös	 työkaluna.	 	 Ennakoinnillakaan	 tulevaisuutta	 ei	

voida	 toki	 täysin	 hallita,	 mutta	 sen	 avulla	 voidaan	 pyrkiä	 vahvistamaan	

toivottuja	 ja	 pienentämään	 epätoivottuja	 tulevaisuuden	 kehityskulkuja.	

Ennakoinnin	 kannalta	 oleellista	 on	 ymmärtää,	 mihin	 asioihin	 halutaan	 ja	

voidaan	 vaikuttaa,	 ja	 miten	 yllättävät	 muutokset	 vaikuttavat	

tapahtumakulkuihin	(Bell,	2003).			

Ennakointi	tieteenalana	kerää	saman	sateenvarjon	alle	kaikki	tämän	hetken	

jälkeen	tulevaan	aikaan	liittyvät	tietämisen	tavat.	Riel	Millerin	(2018)		
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editoima	 ”Transforming	 the	 future”	 esittelee	 erilaisia	 tapoja	 lähestyä	

tulevaisuutta.	 Tulevaisuuksien	 avartamisen	 eli	 tulevaisuuskuvien	

vaihtoehtojen	 kasvattamisen	 ja	 tulevaisuusoletusten	 haastamisen	 lisäksi	

tulevaisuutta	 voidaan	 suunnitella.	 Toivottavista	 tulevaisuuksista	 ja	 niiden	

saavuttamisen	keinoista	keskustelemisessa	visiointi	on	keskeisessä	roolissa.	

Kolmas,	 ehkä	 yleisin	 tapa	 on	 nykyisten	 kehityskulkujen	 tunnistaminen	 ja	

niiden	 pohjalta	 skenaarioiden	 rakentaminen.	 Tällöin	 valmistaudutaan	 jo	

tuleviin	 muutoksiin.	 Tulevaisuuteen	 varautuvassa	 lähestymistavassa	

havainnoidaan	toimintaympäristöä	ja	siinä	tapahtuvia	muutoksia	ja	pyritään	

ottamaan	 havaitut	 seikat,	 kuten	 heikot	 signaalit	 osaksi	 tulevaisuustyötä.	

Täydellisten	 tulevaisuuskuvien	 luominen	 historiaan	 nojautumalla	 on	

kuitenkin	 mahdotonta.	 Tulevaisuus	 ei	 koskaan	 toistu	 historian	 kaltaisena,	

sillä	muutos	ja	uudistuminen	on	jatkuvaa.		(Miller,	2018).		

Venäläisamerikkalainen	yritysjohtaja	ja	soveltava	matemaatikko	Igor	Ansoff	

kehitti	 1970-luvulla	 heikon	 signaalin	 käsitteen	 strategiantutkimustyönsä	

ohessa.	Ansoffin	teorian	pohjalla	olivat	myrskyisän	ympäristön,	strategisen	

epäjatkuvuuden	 ja	 strategisen	 yllätyksen	 konseptit.	 Strategisella	

epäjatkuvuudella	 Ansoff	 tarkoitti	 tulevaisuuden	 poikkeavuutta	 menneistä	

tapahtumista.	Periaatteessa	tällaisia	poikkeamia	voitaisiin	hänen	mukaansa	

ennustaa,	 mutta	 hyvin	 usein	 tässä	 kuitenkin	 epäonnistutaan	 ja	 yritykset	

päätyvät	strategisiin	yllätyksiin	ja	vieraisiin,	jopa	uhkaaviin	tilanteisiin.	Hän	

käsitteellisti	 heikot	 signaalit	 ensimmäisiksi	 vihjeiksi	 tulevista	 strategisista	

poikkeamista	ja	kuvaili	niitä	epäkypsiksi	varoitusmerkeiksi.	Heikot	signaalit	

saattoivat	 Ansoffin	 mukaan	 olla	 joko	 uhkaavia	 varoitusmerkkejä	 tai	

myönteisiä	 mahdollisuuksia,	 mutta	 ilmaantuessaan	 yleensä	 aina	

epämääräisiä.	 Ajan	 merkitys	 on	 oleellinen	 tekijä,	 sillä	 ajan	 kuluessa	 tieto	

lisääntyy	 ja	samalla	kirkastuu	myös	ymmärrys	heikon	signaalin	 luonteesta,	

tarvittavista	toimista	ja	vaikutuksista.	(Holopainen	&	Toivonen,	2021)	

Nykyisessä	informaatiotulvassa	heikkojen	signaalien	on	oltava	äänekkäitä	ja	

selkeitä,	jotta	yritykset	lähtevät	rakentamaan	niiden	varaan	tulevaisuuttaan	

tai	esimerkiksi	investointejaan	(Saul,	2006).	Ajatus	on	ristiriidassa	Ansoffin		
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näkemyksen	 kanssa	 heikoista	 signaaleista.	 Yritysjohdon	 kiinnittäessä	

huomiota	 esimerkiksi	 raaka-aineiden	 hintojen	 tai	 toimitusketjun	

kustannusten	 nousuun	 ei	 voida	 enää	 puhua	 heikoista	 signaaleista,	 vaan	

yritystoimintaan	kuuluvien	muuttuvien	kustannusten	vaihtelusta.	Vahvojen	

signaalien	 havainnointi	 ei	 enää	 palvele	 tulevaisuuteen	 varautumista.	 Saul	

esittää	 yhdeksi	 syyksi	 heikkojen	 signaalien	 sivuttamiselle	 juuri	 niiden	

hienovaraisuuden	 tai	 kehittymättömyyden.	 Varhaiset	 merkit	 jäävät	

huomaamatta	informaatiovirrasta	ja	toisaalta	työ	itsessään	on	niin	vaativaa,	

ettei	 sen	 ulkopuolisten,	 usein	 vasta	 kypsymässä	 olevien	 seikkojen	

huomioinnille	jää	kapasiteettia.	Seidlin	(2004)	mukaan	heikot	signaalit	eivät	

ole	 ilmiöitä,	 jotka	 vain	 odottavat	 havaitsemistaan,	 vaan	 pikemminkin	 kyse	

on	 yksilöiden	 erilaisista	 kyvyistä	 havaita	 asioita	 ja	 omasta	 kognitiivisista	

lähtökohdistaan	käsitteellistää	 tulkintaansa.	 	 Jotta	ympäristön	 ja	heikkojen	

signaalien	 havainnointi	 mahdollistuisi,	 tutkimus	 esittääkin	 jaetun	

johtajuuden	 mallia	 tehokkaampana	 vaihtoehtona	 hierarkkiselle	

johtamismallille	 (Digital	 Commons,	 2003;	 Lakomski,	 2005).	 Jaetun	

johtajuuden	 mallissa	 johtamistehtävät	 jaetaan	 osiin	 useille	 henkilöille	

päävastuun	 säilyessä	 kuitenkin	 varsinaisella	 johtajalla.	 Hyödyntämällä	

erilaisten	 ihmisten	 taitoja	 ja	 vahvuuksia	 toimintaympäristöstäkin	 saadaan	

monipuolisemmin	tietoa	ja	viitteitä	mahdollisista	heikoista	signaaleista.	

Tulevaisuuteen	 suuntautuvan	 skenaariotyöskentelyn	 avulla	 yrityksen	 on	

mahdollista	 saavuttaa	 kilpailuetua,	 kasvattaa	 tai	 säilyttää	

markkinaosuuttaan,	 mutta	 myös	 suojata	 liiketoimintaansa.	

Skenaariotyöskentelyn	 tavoite	 on	 hankkia	 tietoa	 toimintaympäristöstä	 ja	

saavuttaa	 sen	 avulla	 ymmärrys	 tapahtumille	 ja	 niiden	 seurauksille.	

Skenaarioiden	avulla	voidaan	luoda	vaihtoehtoisia	strategioita	tulevaisuutta	

varten	(Uphill,	2016).	Strategian	tehtävänä	on	varmistaa	yrityksen	menestys	

tulevaisuudessa	ja	strateginen	johtaminen	onkin	tulevaisuusorientoitunutta	

työtä,	 jonka	 avulla	 yritys	 ohjaa	 toimintaansa	 kohti	 haluttuja	 tavoitteita	

(Harisalo,	 2009).	 Vaaditaan	 kuitenkin	 myös	 aktiivista	 päätöksentekoa	 ja	

reagointia,	jotta	tällä	työllä	saavutetaan	sillä	tavoiteltavaa	hyötyä.	
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Skenaariotyöskentelylle	ja	ennakoinnille	tulisi	varata	yrityksissä	aikaa	ja	se	

tulee	 erottaa	 operatiivisesta	 johtamisesta,	 jossa	 reagoidaan	 selkeisiin	 ja	

akuutteihin	 impulsseihin.	 Tulevaisuuskuvien	 arviointi	 jää	 yrityksissä	

kuitenkin	 usein	 taka-alalle,	 sillä	 hyvinä	 aikoina	 sitä	 ei	 koeta	 tarpeelliseksi,	

kun	 taas	 huonoina	 aikoina	 ollaan	 jo	 myöhässä	 tai	 resurssit	 ovat	 liian	

vähäiset	 (Mannermaa,	 1999).	 Toimintaympäristön	 kehityksen	

ennakoinnissa	 tulevaisuudentutkimus	 on	 merkittävässä	 roolissa.	

Tulevaisuudentutkimus	 ei	 ole	 ennustamista	 eikä	 tarjoa	 varmoja	 totuuksia	

tulevaisuuden	 toimintaympäristöstä,	 vaan	 ohjaa	 yrityksiä	 ennakoimaan	

edessä	olevia	muutoksia.	Tutkimukseen	nojaamalla	yritysten	on	mahdollista	

luoda	 erilaisia	 malleja	 ja	 skenaarioita,	 rakentaa	 työkaluja	 nykyhetkessä	

tehtävään	 päätöksentekoon	 sekä	 tutkia	mahdollisia	 tulevaisuudennäkymiä	

ja	haastaa	perinteistä	ajattelua	(Uphill,	2016).		

	

1.4. Tutkimuksen	tavoite	ja	rajaukset	

Globaalin	 sahatavaramarkkinan	 kysynnän	 ja	 hinnan	 heilahteluihin	

vaikuttavat	 useat	 seikat	 aina	 muiden	 raaka-aineiden	 hinnankehityksestä	

vientimaiden	poliittisiin	päätöksiin,	 rahamarkkinoiden	kulkuun,	 trendeihin	

ja	arvoihin	sekä	yllättäviin	tapahtumiin,	villeihin	kortteihin.	Vaikka	muuttuja	

olisikin	 etäällä	 itse	 sahatavaramarkkinasta,	 on	 mahdollista,	 että	 sen	

seurauksena	 muodostuu	 tapahtumasarja,	 joka	 vaikuttaa	 välillisesti	 myös	

sahatavaran	 kysyntään	 ja	 hintaan.	 Nopea	 reagointi	 tämän	 kaltaisiin	

muutoksiin	 tai	 kehityskulkuihin	 mahdollistaisi	 suhdanteiden	

hyödyntämisen	 yritystoiminnassa.	 Toisaalta	 hidas	 reagointi	

ennusmerkkeihin	 saattaa	 jättää	 yrityksen	 takamatkalle	 tai	 pahimmillaan	

johtaa	jopa	suuriin	vaikeuksiin.	

Tämän	 kollektiivisena	 tapaustutkimuksena	 toteutettavan	 tutkimuksen	

tavoitteena	 on	 pyrkiä	 tunnistamaan	 sellaisia	 globaaleja	 signaaleja,	 joita	

tulkitsemalla	voidaan	ennakoida	globaalin	sahatavaramarkkinan	liikkeitä		
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lyhyellä	aikavälillä.	 	Pyrkimyksenä	on	retrospektiivisesti	 löytää	mahdollisia	

tapahtumakulkuja	 tai	 tapahtumia,	 jotka	 ovat	 laukaisseet	 tai	 olleet	

taustavaikuttimena	 markkinoiden	 kehitykselle	 –	 sahatavaran	 kysynnän	

ja/tai	hinnanmuutokselle.		

Tutkimuksen	tavoitteena	on	tarjota	suomalaiselle	sahateollisuudelle	keinoja	

tulevaisuuden	 tapahtumakulkujen	 havainnointiin	 ja	 signaaleiden	

tunnistamiseen	 sekä	 sen	 myötä	 siirtymiseen	 toiminnassaan	 reagoinnista	

ennakointiin.	

Tämä	työn	tutkimuskysymys	on:	

	

Onko	 tunnistettavissa	 keskenään	 samankaltaisia	 signaaleja	 tai	

tapahtumasarjoja,	 joilla	 on	 ollut	 yhteneviä	 vaikutuksia	 globaaliin	

sahatavaramarkkinan	kehitykseen	2000-luvulla?	

Apututkimuskysymyksen	 tarkoituksena	 on	 syventää	 ymmärrystä	

toimintaympäristöstä	 ja	 muutosten	 vaikutusmekanismeista.	

Apututkimuskysymys	on:	

Ovatko	vaikutukset	olleet	suoria	vai	välillisiä?	

Tutkimus	 on	 rajattu	 ajallisesti	 2000-luvulle	 ja	 koskemaan	 koko	

metsäteollisuuden	 sijaan	 sahatavaran	 vientiä.	 Tutkimus	 keskittyy	 kolmeen	

ajanjaksoon:	 Toimintaympäristö	 2000-luvun	 alkupuolella,	

toimintaympäristö	 2007–2011	 ja	 toimintaympäristö	 vuosina	 2011–2020.	

Sahatavaran	 hinnan	 ja	 vientimäärien	 lisäksi	 olisi	 kiinnostavaa	 tutkia	

suhdanteiden	 vaikutusta	 sahojen	 kannattavuuteen,	 mutta	 tältä	 osin	

tutkimusta	 on	 rajattu.	 Toinen	 kiinnostava	 tutkimuskohde	 on	 sahojen	

strategiatyöskentely	 ja	 ennakointi.	 Myös	 tämä	 aihe	 on	 rajattu	 tämän	

tutkimuksen	ulkopuolelle.		
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1.5. Keskeiset	käsitteet	

Globaalilla	 sahatavaramarkkinalla	 tarkoitetaan	 tässä	 tutkimuksessa	 kuusi-	

ja	 mäntysahatavaralla	 käytävää	 kansainvälistä	 kauppaa.	 Globaali	

sahatavaramarkkina	 koostuu	 sekä	 tuottajamaiden	 viennistä	 että	

kotimarkkinoista.	 Globaalin	 sahatavaramarkkinan	 toimijoita	 ovat	

sahatavaran	 valmistajat,	 maahantuojat,	 jälleenmyyjät	 sekä	 valmistajien	

suorat,	sahatavaraa	käyttävät	loppuasiakkaat.	Kyseessä	on	lähes	täydellisen	

kilpailun	markkina,	sillä	sahatavaramarkkinoilla	on	paljon	ostajia	ja	myyjiä,	

tuotteet	 ovat	 homogeenisiä	 ja	 markkinoille	 on	 vapaa	 pääsy.	 Tässä	

tutkimuksessa	 globaalia	 sahatavaramarkkinaa	 tarkastellaan	 kansallisesta	

näkökulmasta,	ei	yksittäisen	yrityksen	lähtökohdista.	

	
Kuva	2.	Puumateriaalien	pääkauppavirrat.	(FAO,	2021)	

	

Makroympäristö	 tarkoittaa	 sitä	 kontekstia,	 ulkoista	 toimintaympäristöä,	

jossa	yritys	toimii.	Se	koostuu	erilaisista	tekijöistä,	joihin	yrityksellä	ei	ole		
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suoraa	 hallintaa,	 mutta	 jotka	 tarjoavat	 yritykselle	 uhkia,	 mahdollisuuksia,	

haasteita	 ja	 rajoitteita.	 Markoympäristöllä	 voi	 olla	 suora	 tai	 epäsuora	

vaikutus	 yrityksen	 toimintaan.	 	 Tästä	 syystä	 jatkuva	 tiedonkeruu	

makroympäristöstä	 ja	 sen	 muutoksista	 on	 välttämätöntä	 yrityksen	

johtamisen,	 päätöksenteon	 ja	 menestyksen	 kannalta.	 Makroympäristön	

osatekijöitä	 kuvataan	 tässä	 tutkimuksessa	 myöhemmin	 PESTEL-analyysin	

avulla,	jossa	yrityksen	toimintaympäristöön	vaikuttavina	yhteiskunnallisina	

voimina	 nähdään	 poliittiset,	 taloudelliset,	 sosiaaliset,	 teknologiset,	

ympäristöön	liittyvät	ja	lainsäädännölliset	tekijät.	

Heikko	 signaali	 voidaan	kuvata	aikaiseksi	 informaatioksi,	 ideaksi,	 trendiksi	

tai	ensioireeksi	tulevasta	muutoksesta	tai	asiasta,	 joka	saattaa	myöhemmin	

osoittautua	merkittäväksi	 liiketoiminnan	 tai	 sen	 ympäristön	 kannalta	 (MG	

Taylor	Corporation,	2002).	Koska	heikot	signaalit	ovat	usein	vastaanottajan	

näkökulmasta	 uusia	 tai	 yllättäviä,	 on	 niiden	 tunnistaminen	 ja	 muista	

indikaatioista	 eristäminen	 usein	 vaikeaa.	 Bryan	 Coffman	 (MG	 Taylor	

Corporation,	 2002)	 huomauttaa,	 että	 juuri	 tästä	 syystä	 heikot	 signaalit	 tai	

niiden	 havaitsijat	 voivat	 joutua	 väheksynnän	 kohteeksi.	 Usein	 heikkoja	

signaaleja	 kuvataan	 ilmiöksi	 tai	 tapahtumakuluksi,	 jota	 ei	 ole	 osattu	

ennakoida,	 mutta	 joka	 voidaan	 nähdä	 jonkin	 ilmiön	 tai	 tapahtuman	

ensimmäisenä	merkkinä.	Rossel	(2009)	muistuttaa,	ettei	heikko	signaali	ole	

suoranainen	varoitusmerkki,	vaan	parhaimmillaan	sarja	havaintoja	asioista,	

prosesseja	 tai	 tapahtumia,	 jotka	 saattavat	 merkitä	 mahdollista	 muutosta	

tulevaisuudessa.		

Heikkoja	signaaleja	voidaan	tunnistaa	toimintaympäristöä	tarkasteltaessa	ja	

käyttää	 apuna	 tulevaisuuden	 ennustamisessa	 sekä	 siihen	 varautumisessa.		

Heikko	 signaali	 on	 jo	 tapahtunut	 asia,	 joka	 voidaan	 tulkita	 merkiksi	

suuremmasta	muutoksesta.		
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Siinä	voidaan	nähdä	olevan	kolme	osaa:	

1) Itse	asia	

2) Asiasta	kertova	signaali	kuten	uutinen,	tapahtuma,	kuva	tai	tuote	

3) Tulkinta	 eli	 se,	 miten	 signaali	 ymmärretään	 ja	 miten	 siihen	

reagoidaan	

Heikko	 signaali	 on	 vastaanottajalleen	 usein	 täysin	 uusi	 ja	 yllättävä.	 Se	 voi	

haastaa	 vastaanottajan	 oletuksia	 nykyisyydestä,	 jonka	 vuoksi	 se	 on	 myös	

helppo	ohittaa.	Heikko	signaali	voi	olla	tapahtuma	tai	 tapahtumasarja,	 joka	

ei	 itsessään	 ole	 välttämättä	 välittömästi	 merkityksellinen,	 vaan	 kehittyy	

sellaiseksi	viiveellä	(Hiltunen,	2008;	Kamppinen	et	al.,	2002).	

Yrityksellä	on	Ansoffin	mukaan	kaksi	mahdollista	tapaa	reagoida	heikkoihin	

signaaleihin.	 Ne	 voivat	 joko	 muuttaa	 yrityksen	 suhdetta	 ympäristöön	 tai	

muuttaa	 yrityksen	 sisäistä	 dynamiikkaa	 ja	 rakennetta.	 Molempiin	 voidaan	

soveltaa	kolmea	vaikuttavuudeltaan	erilaista	strategiaa:	Yritys	voi	vahvistaa	

ymmärrystään	ja	tietoisuuttaan,	yritys	voi	lisätä	joustavuuttaan	tai	yritys	voi	

hyökätä	 mahdollisuutta	 tai	 uhkaa	 vastaan.	 Näitä	 kaikkia	 tapoja	 yhdistäen	

yritys	 voi	 valmistautua	 ja	 olla	 valmis	 reagoimaan	 nopeasti,	 mikäli	

ennustettu	tapahtuma	käynnistyy.	(Holopainen	&	Toivonen,	2021)	

Heikkojen	 signaalien	 havainnointi	 vaatii	 luovuutta.	 Jotta	 heikkojen	

signaalien	voidaan	katsoa	vaikuttavan	 tulevaisuuteen,	 tulee	niiden	 läpäistä	

kolme	 suodatinta:	 valvontasuodatin,	 mentaalisuodatin	 ja	 valtasuodatin.	

Ensimmäisen	 suodattimen,	 valvontasuodattimen,	 läpäistäkseen	 yhden	 tai	

useamman	 henkilön	 on	 havaittava	 orastava	 signaali.	 Mentaalisuodattimen	

läpäisy	 edellyttää,	 että	 signaali	 pystyy	 murtamaan	 vanhan	 tiedon	 varaan	

rakennetun	toimintamallin.	Heikko	signaali	voidaan	siis	kyllä	havaita,	mutta	

sen	 merkitystä	 ei	 välttämättä	 ymmärretä.	 Vaikka	 heikko	 signaali	 olisikin	

havaittu	 ja	 ymmärretty,	 se	 voidaan	 jättää	 joko	 tarkoituksella	 tai	

tahattomasti	 huomioimatta	 ja	 ilman	 toimenpiteitä.	 Tällöin	 puhutaan	

valtasuodattimesta.	(Holopainen	&	Toivonen,	2021)	
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Villi	 kortti	 on	 yllättävä	 tai	 äkillinen	 epäjatkuva	 tapahtuma,	 jolla	 on	

enemmänkin	välittömiä	vaikutuksia	kuin	pitkä	kehityskaari.	Villit	kortit	ovat	

ainutkertaisia	 muutostekijöitä,	 eikä	 niiden	 tapahtumista	 voida	 ennakoida	

esimerkiksi	 historian	 perusteella.	 Ne	 ovat	 usein	 vakavia,	 tuhoisia,	

katastrofaalisia	 ja	 voimakkaita	 ja	 tapahtuvat	 nopeasti	 (Mendonça	 et	 al.,	

2004).	 Mikäli	 villeihin	 kortteihin	 ei	 ole	 osattu	 varautua,	 muuttuu	 niiden	

kohteeksi	joutuva	taho	–	yhteisö	tai	yritys	–	helposti	haavoittuvaiseksi.	

Villin	 kortin	 tapahtuman	 todennäköisyys	 voi	 olla	 lähellä	 nollaa,	 mutta	

tapahtuessaan	 sillä	 on	merkittäviä	 vaikutuksia	 tulevaisuuden	 kehitykseen.	

Anita	 Rubin	 (TOPI,	 2021)	 käyttää	 tällaisesta	 villistä	 kortista	 esimerkkinä	

muun	muassa	Tsernobylin	ydinvoimalan	räjähdystä	vuonna	1986.	On	myös	

olemassa	sellaisia	villejä	kortteja,	joiden	todennäköisyys	on	suurehko,	mutta	

aihe	 on	 epäsuosittu,	 eräänlainen	 tabu	 ja	 asiasta	 ei	 ole	 toivottavaa	 puhua	

ääneen.	Tällainen	villi	kortti	voisi	olla	vaikkapa	uusi	pandemia.	Tutkijat	ovat	

useaan	otteeseen	nostaneet	erilaisten	globaalien	pandemioiden	riskin	esiin,	

mutta	tietoa	ei	olla	valmiita	ottamaan	vastaan.		

Ennakointi,	 antisipaatio,	 on	 tapa	 ymmärtää	 tulevaisuutta	 nykyisyydessä	

sekä	 sitä,	mitkä	mekanismit	 vaikuttavat	 tulevaisuuden	muodostumiseen	 ja	

miten	(Miller,	2018).	Ennakointi	on	tulevaisuuden	käsitykseen	kytkeytyvää	

ihmisten	 tai	 organisaatioiden	 toimintaa	 tai	 ajattelua.	 Se	 on	 aina	

kaksisuuntaista	 tulevaisuuden	 ja	 nykyhetken	 välistä	 vuorovaikutusta:	

Tulevaisuus	 vaikuttaa	 tämänhetkiseen	 ajatteluumme	 ja	 toimintaamme	 ja	

tämän	hetken	toiminta	ja	ajattelu	vaikuttavat	tulevaisuuden	rakentumiseen.	

Ennakointi	on	monimutkainen	prosessi,	sillä	uskomusten	ohella	ihmisten	ja	

organisaatioiden	 toimintaa	 ohjaavat	 muun	 muassa	 tavat,	 tottumukset	 ja	

kulttuuri.	

Ennakointi	 on	 käytännönläheinen	 osa	 tulevaisuudentutkimusta.	

Monitieteellisenä	 tiedonalana	 sen	 tavoitteena	 on	 kuvata,	 selittää	 ja	

ymmärtää	ympärillämme	tapahtuvia,	jatkuvasti	muuttuvia	ilmiöitä	ja	niihin	

liittyviä	muutos-	ja	kehitysprosesseja	(Metodix,	2014).	Ennakoinnin	avulla		
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pyritään	 selvittämään	 ja	 osoittamaan	 myös,	 millaisia	 mahdollisuuksia	 ja	

todennäköisiä	 maailmoja	 tulevaisuus	 mahdollisesti	 tuo	 tullessaan,	 jotta	

niihin	 voisi	 vaikuttaa	 (Bell,	 1997,	 73-74).	 Ennakointi	 ei	 ole	 ennustamista	

eikä	 utopististen	 maailmankuvien	 rakentamista,	 vaan	 systemaattinen	

keskusteluun	 ja	visiointiin	perustuva	systemaattinen	prosessi,	 jota	voidaan	

käyttää	osana	yritysten	strategiatyöskentelyä.		

	

1.6. Tutkimusmenetelmät	

Tutkimus	 toteutettiin	 selittävänä	 ekstensiivisenä	 tapaustutkimuksena.	

Selittävässä	 tapaustutkimuksessa,	 kuten	 tässä	 tutkimuksessa,	 tutkittavat	

tapaukset	ovat	liian	monimutkaisia	tutkittavaksi	Survey-menetelmillä,	joten	

tutkimustyössä	käytettiin	 sekä	kvalitatiivista	että	kvantitatiivista	aineistoa.	

Tutkimusaineisto	koostui	valittujen	ajanjaksojen	toimiala–	 ja	tullitilastoista	

sekä	 puolistrukturoiduista	 kvalitatiivisista	 teemahaastatteluista.	

Haastateltaviksi	 valittiin	 suomalaisia	 sahatavaraviennin	 ja	 -kaupan	 pitkän	

linjan	 ammattilaisia,	 2000-luvulla	 koti-	 ja	 ulkomaanpolitiikassa	

vaikuttaneita	henkilöitä	sekä	talous-	ja	yhteiskuntatieteiden	ammattilaisia.		

Koska	 tutkimuksen	 tarkoituksena	 on	 korostaa	 yritysten	

toimintaympäristössä	 havaittavien	 merkkien	 ja	 tapahtuvien	 muutosten	

yhteyttä	 liiketoiminnalle,	 pohjautui	 haastattelurunko	 tutkimuksessa	

käytettyyn	 makrotason	 toimintaympäristöä	 tarkastelevaan	 PESTEL-

viitekehykseen	 ja	 sen	 muuttujiin.	 Näitä	 muuttujia	 olivat	 poliittiset,	

taloudelliset,	 sosiaaliset,	 teknologiset,	 ekologiset	 ja	 lainsäädännölliset	

tekijät.	 PESTEL-viitekehys	 tarjosi	 valmiin	 teemoittelun	 aineistolle	 ja	

tekstianalyysi	 tehtiin	 teorialähtöisesti	 skenaariomenetelmää	 ja	

tulevaisuustaulukkoa	 käyttäen.	 Teemahaastattelujen	 rinnalla	 tarkasteltiin	

tullitilastoja	 valituilta	 ajanjaksoilta.	 Haastatteluissa	 esiin	 tulleita	 heikkoja	

signaaleita	pyrittiin	tunnistamaan	ja	vertaamaan	tullitilastoissa	näkyviin		
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sahatavaran	vientihintojen	ja	-määrien	muutoksiin	ja	selittämään	syntyneitä	

vaihteluita.		

Tutkimuksen	tavoitteena	oli	tunnistaa	heikkoja	signaaleja	ja	rakentaa	niiden	

pohjalta	 tulevaisuuden	 ennakoinnin	 malli	 sahateollisuudelle.	 Tästä	 syystä	

tutkimuksessa	 on	 teorian	 lisäksi	 haastatteluihin	 perustuva	 empiriaosuus	

sekä	 narratiiviin	 perustuva	 analyysiosa,	 jossa	 käydään	 läpi	 aineistosta	

nousseita,	sahatavaramarkkinoihin	vaikuttavia	ja	sen	toimintaympäristössä	

havaittuja	 tekijöitä,	 arvioidaan	 niiden	 merkitystä	 kaupankäynnille	 ja	

pyritään	 rakentamaan	 sahateollisuuden	 käyttöön	 skenaarioita	 PESTEL-

viitekehykseen	pohjautuen.	

	

1.7. Tutkimuksen	rakenne	

Tämän	 tutkimuksen	 ensimmäisessä	 kappaleessa	 kuvataan	 tutkimuksen	

taustaa,	 tarkoitusta	 ja	 tavoitteita.	 Ensimmäisessä	 osassa	 esitetään	 myös	

kirjallisuuskatsaus	sekä	tutkimusmenetelmät,	käsitteet	ja	rajaukset.	

Toisessa	 kappaleessa	 kuvaillaan	 sahatavaran	 tuottajien	 kotimaista	 ja	

globaalia	 toimintaympäristöä.	 Kappaleessa	 analysoidaan	 tutkimuksessa	

käytettävän	 PESTEL-viitekehyksen	 tekijöiden	 vaikutuksia	

sahatavaramarkkinoihin.	

Kolmas	 kappale	 esittelee	 tulevaisuudentutkimusta,	 heikkoja	 signaaleja	 ja	

esitetään	 tutkimuksen	 tuloksena	 rakennettavan	 työkalun	 rakentamisen	

periaatteet.		

Neljäs	 kappale	 kuvailee	 tutkimus-	 ja	 tiedonkeruumenetelmää,	

tutkimuksessa	 saatuja	 tuloksia	 sekä	 esittelee	 tutkimuksen	 perusteella	

syntyneen	työkalun.		
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2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN	 ANALYYSIN	 JA	 STRATEGISEN	 ENNAKOINNIN	

MERKITYS	YRITYKSEN	PIKÄN	AIKAVÄLIN	MENESTYKSELLE		

	

2.1. Toimintaympäristön	tuntemus	ja	tiedon	hyödyntäminen	

Koska	 tässä	 tutkimuksen	 konteksti	 on	 globaali	 sahatavaramarkkina,	 siinä	

tapahtuneet	 muutokset	 ja	 mahdolliset	 havaitut	 heikot	 signaalit,	 ovat	

makrotason	 toimiympäristön	 analysointi	 tutkimuksen	 keskiössä.	 Tässä	

kappaleessa	käydään	läpi	sitä,	miksi	toimintaympäristön	jatkuva	analysointi	

on	tärkeää	ja	millaisia	työkaluja	siinä	voidaan	käyttää	apuna.	

Yritykset	 eivät	 toimi	 tyhjiössä.	 Yrityksen	 sisäisten	prosessien	 lisäksi	 niihin	

vaikuttaa	 mikrotason	 toimintaympäristö	 eli	 koko	 toimialan	

asiakaspotentiaali,	 kilpailutilanne,	 raaka-aineen	 saatavuus	 sekä	 työvoiman	

saatavuus.	 Tämän	 lisäksi	 yritysten	 toimintaan	 vaikuttaa	 joukko	 tekijöitä,	

joihin	ne	voivat	itse	vaikuttaa,	mutta	myös	sellaisia,	joihin	yritykset	eivät	voi	

vaikuttaa.	 Tekijöitä	 ovat	 esimerkiksi	 talouden	 suhdanteet,	 trendit	 ja	

politiikka.	Näitä	kutsutaan	makrotason	toimintaympäristötekijöiksi.		

Toimintaympäristö	on	jatkuvassa	muutoksessa	ja	suurimmat	epävarmuudet	

toiminnan	 suhteen	 liittyvät	 juuri	 makrotason	 toimintaympäristöön,	 jonka	

vuoksi	 siinä	 havaittujen	muutokset	 ja	 muutoksiin	 sopeutuminen	 ja	 niiden	

ymmärtäminen	 ovat	 edellytys	 yrityksen	 pitkän	 aikavälin	 menestykselle.	

Yritysten	on	suunniteltava	toimintaansa	ja	tehtävä	jatkuvasti	valintoja,	jotka	

perustuvat	 toimintaympäristön	 nykytilaan	 mutta	 myös	 oletuksiin	 sen	

tulevaisuudesta.	 Onnistuneen	 strategian	 perusta	 on	 muuttuvan	

toimintaympäristön	 ymmärtäminen.	 Lähtökohtana	 on	 oman	 toimialan	

tuntemus	ja	ymmärrys	siitä,	millä	toimialalla	yritys	ylipäätään	toimii.	Onko	

kyse	 tuoteliiketoiminnasta,	 ratkaisuliiketoiminnasta	 vaiko	

palveluliiketoiminnasta.	 Mikä	 on	 se	 hyöty,	 jota	 asiakkaat	 ostavat.	 Kun	

kilpailijat,	niiden	toiminta	ja	muutokset	toimialan	rakenteissa	ja	toiminnassa	

on	ymmärretty,	on	toimintaympäristön	hahmottaminen	ja	seuraaminen		
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helpompaa.	 Toimialaympäristön	 seurantaa	 vastaa	 englanninkielinen	 termi	

Competitive	Intelligence.		

Toimintaympäristön	 seurannan	 teoriakenttä	 pitää	 sisällään	 erilaisia,	 osin	

vaikeasti	määriteltäviäkin	menetelmiä,	joita	käytetään	eri	yhteyksissä	myös	

eri	 tavoin.	 Toimintaympäristön	 seuranta	 yläkäsitteenä	 pitää	 sisällään	

seuraavat	 englanninkieliset	 osa-alueet:	 Business	 Intelligence,	 Marketing	

Intelligence	 sekä	 Strategic	 Intelligence.	 Näiden	 osa-alueiden	 tehtävänä	 on	

pyrkiä	muodostamaan	päätöksentekoa	olennaisesti	tukevaa	tietoa.	Business	

Intelligencestä	 (BI)	 on	 sekä	 laaja	 että	 suppea	 määritelmä.	 Suppean	

määritelmän	 mukaan	 BI	 on	 yrityksen	 sisäisen	 ja	 siihen	 hyvin	 kiinteästi	

liittyvän	 toimintaympäristön	 tarkastelua,	 jossa	 työkaluna	 voidaan	 käyttää	

esimerkiksi	omia	järjestelmiä	ja	numeraalisia	suureita.	Laajan	määritelmän	

mukaisesti	 BI	 tarkoittaa	 sekä	 sisäisen	 että	 ulkoisen	 toimintaympäristön	

monipuolista	 kvalitatiivista	 ja	 kvantitatiivista	 analysointia	 ja	 tiedon	

generoimista	päätöksenteon	tueksi.	(Lehtinen,	2013)		

Marketing	 Intelligence	 (MI)	 tarkastelee	 yrityksen	 toimintaympäristöä	

kokonaisvaltaisemmin,	 nimensä	 mukaisesti	 markkinoiden	 näkökulmasta.	

Tarkastelun	 kohteena	 on	 sekä	 makrotoimintaympäristö	 että	

toimialaympäristö	 yksittäisine	 toimijoineen	 ja	 maantieteellisine	

ulottuvuuksineen.	 Tietoa	 kerätään	 strategisesti	 merkittävistä	 tekijöistä.	

Strategic	 Intelligencen	 (SI)	 avulla	 pyritään	 ymmärtämään	

toimintaympäristöä	 ja	 sen	 nykytilaa,	 muutoksia	 sekä	 mahdollisia	

kehityskulkuja.	Tätä	tietoa	tarvitaan	sen	ymmärtämiseksi,	kuinka	yritys	voi	

säilyttää	 asemansa	 ja	 kilpailukykynsä	 toimintaympäristön	 muuttuessa	

(Pirttimäki,	 2007;	 Thierauf,	 2001,	 65–69).	 Strategisen	 toimintaympäristön	

seurannan	 työkaluna	 tiedonhankinnassa	 voidaan	 käyttää	 tässäkin	

tutkimuksessa	sovellettua	PESTEL-menetelmää.	

Menestyäkseen	 strategisissa	 valinnoissa	 ja	 ennakoinnissa	 sekä	

suojautuakseen	 mahdollisilta	 riskeiltä	 yritysten	 olisi	 tärkeää	 hankkia	

mahdollisimman	tuoretta	ja	oman	toiminnan	kannalta	relevanttia		
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informaatiota	 toimintaympäristön	 tapahtumista	 ja	muutoksista.	Muutokset	

tulisi	osata	analysoida	ja	ymmärtää	ja	omaa	toimintaa	tulisi	suunnata	näiden	

tulosten	 ja	 odotusten	 pohjalta.	 Makrotason	 toimintaympäristön	 analyysia	

tulisikin	 tehdä	 yrityksissä	 jatkuvasti	 ja	 sen	 tulisi	 olla	 osa	 yrityksen	

strategiatyötä.	 Tutkimuksen	 mukaan	 yritysjohto	 pitää	 seurannan	

tärkeimpinä	 tavoitteina	 yllätysten	 välttämistä,	 jatkuvuuksien	

hahmottamista,	 uhkien	 ja	 mahdollisuuksien	 identifioimista,	 reagoinnin	 ja	

reagoinnin	 nopeuttamista.	 Toimialan	 muita	 toimijoita	 parempi	

toimintaympäristön	 tuntemus	 antaa	 työkaluja	 myös	 kilpailuedun	

saavuttamiseksi	(Godet,	2000;	Warner,	2010;	Lehtinen,	2013).		

	

	

	

Kuvio	1.		Strategian	muodostus	Warneria	(2010)	mukaillen.	

	

Nykypäivänä	ongelman	muodostaa	 informaation	suuri	määrä	 ja	 resurssien	

rajallisuus.	 Ongelmia	 voi	 syntyä	 hyödyllisen	 tiedon	 seulomisesta	 ja	 sen	

oikeanlaisesta	ja	oikea-aikaisesta	hyödyntämisestä.	Yritysten	tulisikin		

ARVIO / ANALYYSI 
- Toimintaympäristö 

- Toimiala
- Yritys

Mahdollisuudet ja uhat? Miten niistä voidaan hyötyä?

STRATEGIAN MUODOSTAMINEN
Mikä on kilpailuetumme?
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kohdentaa	 toimintaympäristön	 seurantaansa	 niille	 alueille,	 jotka	 ovat	

toiminnan	 kannalta	 merkityksellisimpiä	 ja	 joiden	 seuranta	 tuottaa	

yritykselle	 eniten	 arvoa.	 Mitä	 kompleksisempi	 ja	 nopeatempoisempi	

toimiala	on	kyseessä,	sitä	vaikeampaa	seurattavien	tekijöiden	määrittely	on.	

Perinteisemmillä	aloilla,	kun	sahateollisuudessa,	seurannan	kohteet	voidaan	

helpommin	määritellä	historiaan	nojautuen.		

Tulevaisuudentutkimus	 on	 kuitenkin	 osoittanut,	 että	 perinteistäkin	

toimialaa	 voi	 kohdata	 täysin	 uudenlainen	 toimintaympäristöstä	 kumpuava	

haaste	 tai	muutos,	 joka	vaikuttaa	yritysten	menestykseen	 ja	 tulevaisuuden	

näkymiin	 lyhyellä	 tai	 pitkällä	 aikavälillä.	 Lyhyen	 aikavälin	 muutoksen	

mallina	 voidaan	 pitää	 vaikkapa	 koronapandemiaa,	 joka	 Suomessakin	

lakkautti	 käytännössä	 lähes	 koko	 tapahtuma-alan.	 Esimerkkinä	

kokonaisvaltaisesta	muutoksesta	toimintaympäristössä	ja	yritysten	pakosta	

reagoida	 siihen	 toimii	 kaupungistuminen,	 jonka	 myötä	 ihmisten	 kosketus	

luontoon	 ja	ymmärrys	siitä	on	vähentynyt	merkittävästi	 ja	perustuu	ennen	

kaikkea	 yksilöin	 seuraamien	 medioiden	 tarjoamaan	 kuvaan.	 Tämä	 on	

asettanut	 metsäteollisuuden	 uudenlaiseen	 tilanteeseen	 niin	 hyvässä	 kuin	

pahassakin.	

Miten	 erilaiset	 toimintaympäristön	 muutokset	 sitten	 ovat	 näkyneet	

historian	 saatossa?	 1980-luvulla	 yhdysvaltalaiset	 siirtyivät	 pieniin	

japanilaisiin	autoihin	ja	ajoivat	aiempaa	vähemmän.	Tämän	oletettiin	olevan	

seurausta	 polttoainekriisistä	 ja	 ympäristötietoisuuden	 lisääntymisestä.	

1990-luvulla	öljyn	hinta	lopulta	laski	ja	seurasi	SUV-buumi,	joka	osoitti,	ettei	

pieniin	autoihin	siirtymisessä	ollutkaan	lopulta	kyse	lainkaan	arvotekijöistä,	

vaan	ennen	kaikkea	taloudellisista	tekijöistä.	1980-luvulla	puolestaan	Miami	

Vice	 -sarja	 toimi	 miesten	 muodin	 ja	 trendien	 viitoittajana.	 Sarjan	

henkilöiden,	 etenkin	 Sonny	 Crockettin	 vaatetuksella	 ja	 tyylillä	 oli	 suuri	

merkitys	 tuolloisiin	 ja	 myöhempiinkin	 muotivirtauksiin.	 Valkoinen	 puku,	

pastellivärit,	 takin	 alla	 pidetyt	 t-paidat,	 Ray-Ban	 Wayfarer	 aurinkolasit,	

rento	 parransänki	 sekä	 kengät	 ilman	 sukkia	 olivat	 valtavirtaa	 80-luvun	

pukeutumisessa.		Poliittisten	päätösten	vaikutuksesta	esimerkkinä	toimii		
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puolestaan	 Kalifornian	 osavaltion	 2009	 tekemä	 päätös	 asettaa	

Yhdysvaltojen	 yleistä	 tasoa	 tiukemmat	 päästörajat,	 mikä	 heijastui	

voimakkaasti	alueen	yritysten	toimintaan	ja	asetti	ne	eriarvoiseen	asemaan	

muissa	osavaltioissa	toimiviin	kilpailijoihin	nähden.	(Warner,	2010)	

	

2.2. Ennakointi	ja	strategiatyö	

Strategian	 avulla	 yritys	 ohjaa	 toimintaansa	 kohti	 määriteltyjä	 tavoitteita.	

Tavoitteena	 voi	 olla	 esimerkiksi	 kasvu,	 kilpailuaseman	 säilyttäminen,	

liiketoimintamallin	 päivittäminen	 tai	 uusien	 innovaatioiden	 tuottaminen.	

Strategia	 toimii	 tiekarttana	 ja	 osoittaa	 oletetusti	 parhaat	 tavat	 tehdä	 töitä	

tavoitteisiin	pääsemiseksi.	Strategian	avulla	yritys	voi	varautua	mahdollisiin	

muutoksiin	 toimintaympäristössä	 ja	 löytää	 selviytymiskeinot	 muutosten	

keskellä.	 Strategiatyö	 onkin	 lähes	 poikkeuksetta	 tulevaisuustyötä,	 jota	

tehdessä	 on	 kyettävä	 katsomaan	 nykyhetkeä	 kauemmas	 ja	 ennakoimaan.	

Strateginen	 ennakointi	 tarkoittaa	 yritysten	 kykyä	 luoda	 tulevaisuutta	

koskevia	 vaihtoehtoja	 tai	 skenaarioita	 Se	 tarkoittaa	 myös	 tulevaisuutta	

koskevan	 tiedon	 hyödyntämistä	 uudenlaisten	 toimintamallien	

kehittämiseksi	 (Vataja	&	 Parkkonen,	 2019).	 Keskittyminen	 pitkäjänteiseen	

ja	 riittävän	 laaja-alaiseen	 strategiseen	 suunnitteluun,	 on	 työkalu	 yrityksen	

tulevaisuudesta	 huolehtimiselle	 (Karlöf,	 1996;	 14).	 Ennakointi,	 samaan	

tapaan	 kuin	 hyvä	 toimintaympäristön	 tuntemus,	 antaa	 yritykselle	

merkittävästi	paremmat	valmiudet	 suoriutua	hyvin	 toimialallaan	 (Vataja	&	

Parkkonen,	2019).	

Toimintaympäristön	 analysoinnin	 avulla	 on	 mahdollista	 paljastaa	

merkittäviäkin	 tekijöitä,	 joilla	 on	 vaikutusta	 yrityksen	 toimintaan	 ja	 joita	

voidaan	 käyttää	 strategiatyön	 apuna,	 tulevaisuutta	 ennakoiden.	

Ennakoinnin	 vaiheet	 ovat	 pitkälti	 samankaltaiset	 kuin	 strategian	

muodostuksenkin.	 Horton	 (1999)	 esittää	 omassa	 ennakoinnin	

prosessimallissaan	ennakoinnin	vaiheiksi	tiedon	keräämisen	(inputs),		
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analyysin	(foresight)	sekä	johtopäätökset	ja	toiminnan	(outputs	and	action).	

Tiedonkeruun	 jälkeen	saatu	 informaatio	analysoidaan	 ja	 lopulta	analysoitu	

tieto	 generoidaan	 erilaisia	 tapoja	 ja	 työkaluja	 käyttäen	 johtopäätöksiksi	 ja	

toiminnaksi.	Ennakointia	ei	tulisi	kuitenkaan	pitää	vain	osana	strategiatyötä,	

vaan	 strategiatyötä	 tukevana	 omana	 prosessinaan,	 jonka	 tarkoitus	 on	

hahmottaa	 ne	 erilaisina	 toisiinsa	 ja	 ympäristöönsä	 sidoksissa	 olevina	

prosesseina	(Dufva,	2016).	

Toimintaympäristön	 analysointia	 voidaan	 suorittaa	 eri	 tasoilla	 aina	

nykytilan	 kartoittamisesta	 tiedossa	 olevat	 ja	 mahdolliset	 muutokset	 sekä	

heikot	 signaalit	 ja	 trendit	 huomioivaan	 tulevaisuuden	 skenaarioiden	

luomiseen.		

Ennakointi	on	yritysjohdossa	verrattain	harvinaista,	 sillä	asioiden	sujuessa	

sitä	ei	koeta	tarpeelliseksi	ja	niiden	kääntyessä	huonompaan,	ennakointi	on	

myöhäistä	(Godet,	2000).	Sellaisissakin	yrityksissä,	joissa	ennakointi	on	osa	

yrityskulttuuria,	 on	 sen	 integrointi	 osaksi	 toimintamalleja	 silti	 epäselvien	

tavoitteiden	 ja	 heikon	 vaikuttavuuden	 vuoksi	 silti	 vähäistä	 (Hines	 &	 Gold,	

2015,	99).	

Sen	lisäksi,	että	strategisen	ennakoinnin	malli	on	istutettu	yrityskulttuuriin,	

vaatii	 se	 sitoutumista	 myös	 organisaation	 eri	 toimijoilta.	 Jotta	 yritys	 voi	

kehittää	 tulevaisuuden	 valmiuksiaan,	 on	 yrityksen	 eri	 tasoillaan	 kyettävä	

tunnistamaan	 ennakoinnin	 tarpeet.	 Ennakointi	 vaatii	 kykyä	 tarkastella	

asioita	 kokonaisvaltaisesti,	 erilaisia	 tulevaisuusvaihtoehtoja	 pohtien.	

Yrityksellä	 on	 oltava	 myös	 kykyä	 tuottaa,	 analysoida	 ja	 hyödyntää	

tulevaisuutta	koskevaa	tietoa	osana	toimintaansa.		

Ennakoinnin	 luonne	 poikkeaa	 perinteisestä	 faktoihin	 perustuvasta	

tietämisestä,	 sillä	 se	 perustuu	 ennen	 kaikkea	 tehtyihin	 havaintoihin	 ja	

sisältää	 aina	myös	 subjektiivista	 tulkintaa.	 Terminä	 ennakointia	 käytetään	

usein	 harhaanjohtavasti	 tai	 epäselvästi	 ja	 se	 sekoitetaan	 termin	

ennustaminen	kanssa.	Ennakoinnin	käytänteissä	ei	ole	kyse	pelkästä		
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raporttien	 tuottamisesta	 tai	 skenaarioiden	 ja	 niiden	 pohjalta	 syntyvien	

strategioiden	laatimisesta,	vaan	yhteisen	tiedon	hyödyntämisestä.	Näin	ollen	

ennakointitoiminta	 ja	 siinä	 syntyvä	 vuorovaikutus	 osana	 yrityksen	

työskentelyä	saattaa	olla	strategian	luomisen	kannalta	jopa	merkittävämpää	

kuin	 itse	 prosessin	 tuotos	 (Vataja	 &	 Parkkonen,	 2019).	 Ennakoinnissa	

luodaan	 skenaariomenetelmää	 käyttäen	 erilaisia	 mahdollisia	

tulevaisuuskuvia,	 jotka	 perustuvat	 osin	 tietoon,	 osin	 ideoihin	 ja	

näkemyksiin.		

	

2.3. PESTEL-viitekehys	

Makrotason	 toimintaympäristön	 strategisen	 analysoinnin	 lähtökohtana	 on	

PESTEL-viitekehys,	 joka	 auttaa	 jäsentämään	 toimintaympäristöön	 liittyvää	

tietoa.	 PESTEL-viitekehystä	 käytetään	 yritykseen	 vaikuttavan	

makroympäristön	 havainnointiin	 ja	 analysointiin	 ja	 sen	 avulla	 voidaan	

tutkia,	 miten	 yhteiskunnan	 eri	 osa-alueilla	 ja	 ympäristössä	 tapahtuvat	

muutokset	 vaikuttavat	 tulevaisuudessa	 yrityksen	 toimintaan.	 Lyhenne	

PESTEL	 tulee	 termeistä	 Political,	 Economical,	 Social,	 Technological,	

Environmental	 ja	 Legal	 ja	 tässä	 tutkimuksessa	 näiden	 termien	

suomenkieliset	 vastineet	 ovat	 poliittinen,	 taloudellinen,	 sosiaalinen,	

teknologinen,	 ekologinen	 ja	 lainsäädännöllinen.	 Poliittisia	 tekijöitä	 ovat	

esimerkiksi	verotus	sekä	kansallinen	ja	kansainvälinen	säätely,	taloudellisia	

tekijöitä	 talouden	 kasvu,	 inflaatio	 ja	 valuuttakurssit.	 Sosiaalisiin	 tekijöihin	

kuuluvat	 muun	 muassa	 arvot,	 arvostukset	 ja	 asenteet,	 tuloerot	 ja	

väestönkasvu.	 Teknologioihin	 voidaan	 lukea	 innovaatiot	 sekä	 erilaisten	

tekniikoiden	 ja	 välineiden	 kehittyminen,	 ympäristöllisiä	 tekijöitä	 ovat	

laajasti	 erilaiset	 ympäristöasiat	 ilmastonmuutoksesta	 biodiversiteettiin	 ja	

lainsäädännölliset	 tekijät	 liittyvät	 lakeihin	 ja	 niiden	 säätämiseen.	 Näillä	

ulkoisilla	 tekijöillä	 voi	 olla	 vaikutusta	 yrityksen	 toimintaan,	 mutta	

yrityksellä	itsellään	on	yleensä	vain	vähän	mahdollisuuksia	vaikuttaa	niihin.	

(Hakanen,	2004;	Yüksel,	2012;	Planellas	&	Muni,	2020;	Johnson	et	al.,	2007)		
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PESTEL-viitekehyksen	 avulla	 yritykset	 voivat	 suunnitella	 toimintaansa	 ja	

strategioitaan	tunnistamalla,	peilaamalla	ja	arvioimalla	toimintaympäristön	

eri	 tekijöiden	 muutosten	 vaikutuksia	 omaan	 toimintaansa.	 Tästä	 syystä	

viitekehyksen	 käyttäminen	 yritysten	 tulevaisuuden	 ennakoinnissa	 on	

perusteltua.	 On	 kuitenkin	 tärkeää	 huomioida,	 etteivät	 PESTEL-

viitekehyksen	 osatekijät	 ole	 toisistaan	 irrallisia,	 vaan	 niillä	 on	 myös	

keskinäisiä	 vaikutussuhteita.	 Esimerkiksi	 muutoksilla	 poliittisessa	

toimintaympäristössä	 voi	 olla	 vaikutuksia	 taloudelliseen	 tai	

lainsäädännölliseen	 toimintaympäristöön	 ja	 teknologian	 muutoksilla	

sosiaalisiin	tekijöihin	kuten	ihmisten	väliseen	kanssakäymiseen,	toimintaan	

yhteiskunnassa	ja	työntekoon.		

PESTEL-viitekehys	 valittiin	 tässä	 tutkimuksessa	 käytettäväksi	

menetelmäksi,	 sillä	 tulevaisuuden	 lisäksi	 sen	avulla	voidaan	 jäsentää	myös	

menneitä	 tapahtumia	 ja	 muutoksia	 näissä	 tekijöissä.	 Siinä,	 missä	

tulevaisuuteen	katsova	tutkimus	luokittelee	PESTEL-analyysin	avulla	ilmiöt	

uhkiksi	 tai	 mahdollisuuksiksi,	 voidaan	 retrospektiivisessä	 tarkastelussa	

analysoida	 niiden	 positiivisia	 tai	 negatiivisia	 vaikutuksia	 yrityksen	

toimintaympäristölle.	 PESTEL-viitekehys	 soveltuu	 heikkojen	 signaalien	

kartoittamiseen	myös	siksi,	että	sen	on	mahdollista	nostaa	esiin	sellaisiakin	

tekijöitä,	joilla	ei	koeta	olevan	suoraa	vaikutusta	yrityksen	toiminnalle.	

Toimintaympäristön	analysointi	PESTEL-viitekehyksen	avulla	on	usein	laaja	

ja	 kompleksinen	 tehtävä,	 jonka	 vuoksi	 on	 tärkeää	 määritellä	 etukäteen,	

mitkä	tekijät	ovat	merkityksellisiä	ja	seurattavia	kunkin	analyysin	kohdalla.	

Globaalin	 sahatavaramarkkinan	 makroympäristön	 toimintaympäristön	

analyysissa	 on	 käytetty	 oheista	 PESTEL-viitekehystä.	 Toimintaympäristön	

tekijöiden	 alle	 on	 koottu	 globaaliin	 sahatavaramarkkinaan	 liittyviä	 ja	

vaikuttavia	tekijöitä.	
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Kuvio	 2.	 Globaalin	 sahatavaramarkkinan	makrotason	 toimintaympäristö	 ja	

sen	tekijät	PESTEL-viitekehyksessä.	

	

2.3.1. Poliittiset	tekijät	

Kirjallisuus	 (Johnson	 et	 al.,	 2007)	 määrittelee	 poliittisiksi	 tekijöiksi	 muun	

muassa	 verotuksen,	 alueelliset	 suhteet	 sekä	 kansallisen	 ja	 kansainvälisen	

säätelyn.	Tässä	 tutkimuksessa	 tarkastellaan	kuviossa	1	mainittuja	 tekijöitä	

ennen	 kaikkea	 globaalissa	 kontekstissa,	 mutta	 myös	 kansallisesta	

perspektiivistä.		

Vientikaupan	 parissa	 toimiville	 yrityksille	 kansainvälinen	 politiikka	

säätelyineen	 ja	 vapauksineen	 vaikuttaa	 sekä	 itse	 kaupankäyntiin	 että	

kysyntään.	 Kiinan	 valtion	 päätökset	 yhden	 lapsen	 politiikan	

lakkauttamisesta,	 kotimaisten	 metsien	 hakkuukiellot	 tai	 valtiojohtoiset	

infrastruktuurihankkeet	 vaikuttavat	 perusteollisuuden	 käyttämän	 raaka-

aineen	 kuten	 sahatavaran	 kysyntään.	 Samaan	 tapaan	 Suomessa	 tehtävillä	

päätöksillä	 esimerkiksi	 metsäverotuksesta	 on	 vaikutusta	 teollisuuden	

raaka-ainehankintaan,	 tuotteiden	 hinnanmuodostukseen,	 sahatavaran	

tarjontaan	sekä	kysyntään.	Myös	rahapolitiikalla	on	vaikutusta	sekä		
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yritysten	 investointihalukkuudelle	 ja	 mahdollisuuksille	 ja	 sitä	 myöden	

kilpailukyvylle	mutta	myös	markkinoiden	kysynnälle.	Tässä	 tutkimuksessa	

rahapolitiikka	 on	 ryhmitelty	 taloudellisten	 tekijöiden	 alle	 ja	 poliittisissa	

tekijöissä	 on	 keskitytty	 ennen	 kaikkea	 säätelyyn,	 valtasuhteisiin,	

geopolitiikkaan	ja	poliittisesti	merkittäviin	tapahtumiin.	

	

2.3.2. Taloudelliset	tekijät	

Taloudellisiin	 tekijöihin	 kuuluvat	 muun	 muassa	 talouden	 kasvu	 ja	

suhdanteet,	rahapolitiikka,	inflaatio	ja	rahamarkkinat	(Johnson	et	al.,	2007).	

Tässä	 tutkimuksessa	 on	 keskitytty	 erityisesti	 rahapolitiikkaan,	

rahamarkkinoihin,	suhdannevaihteluihin	ja	korkotasoon.		

Vuonna	2008	iskeneellä	finanssikriisillä	sekä	sitä	seuranneella	eurokriisillä	

oli	 pitkäkestoisia	 vaikutuksia,	 jotka	 heijastuivat	 voimakkaasti	 myös	

globaaliin	sahatavaramarkkinaan.	Yksin	Suomessa,	kotimaisten	toimijoiden	

yhdellä	 päämarkkinalla,	 uusien	 omakotitalojen	 aloitukset	 laskivat	

vuotuisesta	noin	24	000	talosta	8	000	taloon	ja	sahatavaran	kulutus	laski	1,5	

miljoonaa	 euroa.	 Finanssikriisiä	 edeltäviin	 tasoihin	 ei	 olla	 palattu	 vielä	

tänäkään	päivänä.		

Rahapoliittinen	 sääntely	 ennen	 finanssikriisiä	 kuin	 sen	 jälkeenkin	 sekä	

elvytys	 myöhemmin	 myös	 COVID19-pandmemian	 yhteydessä	 on	

vaikuttanut	 globaaliin	 sahatavaramarkkinaan	 sekä	 positiivisesti	 että	

negatiivisesti.	 Koska	 yritysten	 kasvulla	 ja	 innovatiivisuudella	 on	 suora	

yhteys	 hyvinvoinnille	 ja	 kansantaloudelle,	 on	 pääomamarkkinoiden	

elastisuudella	 ja	 yritysten	 toimintaedellytysten	 turvaamisella	 erityistä	

merkitystä	yhteiskunnalle.		

Korkotaso	 ja	 rahalaitosten	 lainoitushalukkuus	 vaikuttavat	 yritysten	

investointihalukkuuteen	 ja	 -kyvykkyyteen	 ja	 sitä	 kautta	 kilpailukykyyn,	

työllistävyyteen	ja	vakavaraisuuteen.	Lähes	koko	finanssikriisiä	seuranneen		
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ajan	 pääomaintensiivisen	 sahateollisuuden	 uusinvestoinnit	 ovat	 olleet	

vähäisiä	 ja	 teollisuudessa	 on	 keskitytty	 ennen	 kaikkea	 korjaus-	 ja	

korvausinvestointeihin.	

Sahateollisuus	 on	 hyvin	 suhdanneherkkä	 ala,	 joka	 reagoi	 usein	 muuta	

taloutta	 nopeammin	 suhdanteiden	 käänteisiin.	 Tämä	 johtuu	 kahdesta	

tekijästä:	 1)	 Sahatavaraa	 myydään	 verrattain	 lyhyellä	 jänteellä,	 usein	

tilauskantaa	 on	 vain	 muutamiksi	 kuukausiksi.	 2)	 Sahatavaran	 raaka-

ainemarkkina	 reagoi	 sahatavaran	 hinnannousuun	 viiveellä.	 Näin	 ollen	

laskusuhdanteen	alkaessa	raaka-aine	on	yleensä	kalleimmillaan	 ja	korkean	

hinnan	 vaikutukset	 näkyvät	 vielä	 useita	 kuukausia	 johtuen	 raaka-

ainekaupankäynnin	 luonteesta.	 Noususuhdanteen	 alkaessa	 raaka-aineen	

hinta	 reagoi	 jälleen	 hitaasti,	 mikä	 antaa	 hetken	 aikaa	 etua	 sahoille	

kustannusrakenteen	näkökulmasta.	

Koska	 osa	 sahatavarakaupasta	 on	 dollarikauppaa,	 ovat	 valuuttakurssit	

oleellinen	 osa	 yritysten	 toimintaympäristöä.	 Suomen	 kannalta	

valuuttakysymykset	ovat	oleellisia	myös	siksi,	että	merkittävin	kilpailijamaa	

Ruotsi	 on	 säilyttänyt	 oman	 valuuttansa	 kruunun,	 jolla	 on	 ollut	 suotuisia	

vaikutuksia	kaupankäynnille	verrattuna	euroon.		

	

2.3.3. Sosiaaliset	tekijät	

Sosiaalisia	tekijöitä	ovat	muun	muassa	koulutustaso,	elämäntyyli,	sääntöjen	

noudattaminen,	 kulutustottumukset,	 asenteet,	 arvot,	 arvostukset,	

työttömyys	 ja	 työllisyys	 sekä	 esimerkiksi	 demografinen	 kehitys	 (Hakanen,	

2004;	Yüksel,	2012;	Planellas	&	Muni,	2020;	Johnson	et	al.,	2007).		

	

Globaalissa	 sahatavarakaupassa	 sosiaaliset	 tekijät	 vaikuttavat	 ennen	

kaikkea	 lopputuotteiden	kulutukseen	 ja	sitä	kautta	sahatavaran	kysyntään.	

Demografiset	 muutokset	 näkyvät	 esimerkiksi	 rakentamisessa.	 Japanissa,	

missä	väestörakenteen	ikääntyminen	on	samankaltaista	kuin	Suomessa,	on		
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pientalojen	 rakentaminen	 kääntynyt	 laskuun,	 kun	 taas	 Egyptissä	 tai	

Yhdysvalloissa	 nuorten	 perheiden	 ja	 sitä	myötä	 asuntorakentamisen	 tarve	

on	suuri.	Demografisella	kehityksellä	on	vaikutussuhteita	myös	poliittisiin	ja	

taloudellisiin	tekijöihin.		

	

Työllisyys	 ja	 työttömyys	 vaikuttavat	 ihmisten	 kulutuskäyttäytymiseen,	

mutta	 niillä	 on	 demografisen	 kehityksen	 tapaan	 keskinäisiä	

vaikutussuhteita	 myös	 poliittisiin	 ja	 taloudellisiin	 tekijöihin.	 Globaaleilla	

sahatavaramarkkinoilla	 muutos	 näissä	 tekijöissä	 näkyy	 muun	 muassa	

rakentamisen	aktiviteetissa	joko	positiivisesti	tai	negatiivisesti.		

	

Elämäntapa,	 asenteet,	 arvot	 ja	 arvostukset	 määrittävät	 ihmisten	

käyttäytymistä	 ja	 kuluttamista.	 Esimerkiksi	 niin	 kutsutut	 vihreät	 arvot	

suosivat	 puun	 käyttöä	 eri	 kohteissa,	 arvostukset	 asenteissa	 vaikuttavat	

esimerkiksi	asuinpaikan	valintaan	ja	omakotirakentamiseen	ja	viimeaikaiset	

trendit	näkyvät	puumateriaalien	lisääntymisenä	kotien	sisustuksissa.		

	

2.3.4. Teknologiset	tekijät	

Johnson	 et	 al.	 (2008)	 toteaa	 teknologisten	 tekijöiden	 viittaavan	 Internetin,	

nanoteknologian	 ja	 esimerkiksi	 uudenlaisten	 komposiittimateriaalien	

kaltaisiin	innovaatioihin.	Uusien	tekniikoiden	käyttöönoton	mainitsee	muun	

muassa	Yüksel	(2012).		

	

Viimeisen	 kahdenkymmenen	 vuoden	 aikana	 teknologian	 kehitys	 on	

muuttanut	 maailmaa	 ja	 vaikuttanut	 kaikkiin	 toimialoihin,	 myös	

sahateollisuuteen.	 Uudenlaiset	 järjestelmät	 ovat	 nopeuttaneet,	

suoraviivaistaneet	ja	sähköistäneet	kaupankäyntiä.	Tieto	kulkee	nopeasti	ja	

paperittomasti,	tietoa	on	tarjolla	rajattomasti,	eikä	työnteko	ole	välttämättä	

sidottu	 enää	 yhteen	 paikkaan.	 	 Monilla	 aloilla	 esimerkiksi	 teollisuudessa	

uusien	tekniikoiden	käyttöönotto	on	nopeuttanut	tuotteiden	läpimenoaikoja	

ja	tehostanut	toimintaa.		
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Kaupankäynnin	 tapojen	 muutoksen	 ja	 tuotannon	 tehostumisen	 lisäksi	

internetin	 kehitys	 on	 tuonut	 verkkoon	 sahatavaran	 sähköisiä,	 globaaleja	

kauppapaikkoja.	Tämän	 tutkimuksen	 tekohetkellä	näiden	kauppapaikkojen	

merkitys	 ei	 kuitenkaan	 ole	 vielä	 suuri,	 eivätkä	 sahat	 Suomessa	 ole	

pääsääntöisesti	 lähteneet	myöskään	 rakentamaan	 verkkokauppoja	 samaan	

tapaan	kuin	moni	muu	toimiala.	

	

	

2.3.5.	 Ympäristölliset	tekijät	

Metsäteollisuus	on	 ympäristöllisten	 tekijöiden	keskiössä.	 Planellas	 ja	Muni	

(2020)	 mainitsevat	 ympäristöllisiksi	 tekijöiksi	 ilmastonmuutoksen,	

luonnonvarat	 ja	 luonnonsuojelun,	 Johnson	et	 al.	 (2008)	mainitsevat	 lisäksi	

”vihreät	 seikat”	 kuten	 saasteet	 ja	 jätteet,	 kun	 taas	 Yüksel	 (2012)	 nostaa	

mukaan	myös	muun	muassa	tiestöjen	infrastruktuurin	ja	kaupungistumisen.	

Tässä	 tutkimuksessa	 on	 keskitytty	 ennen	 kaikkea	 ilmastonmuutokseen,	

luonnonsuojeluun,	ympäristönsääntelyyn	ja	luonnonkatastrofeihin.	

	

Ilmastonmuutos	 ja	 siihen	 liittyvä	 tutkimus	 ja	 julkinen	 keskustelu	 ovat	

mediassa	 esillä	 päivittäin.	 Metsät	 ja	 niiden	 hyödyntäminen	 herättää	

kiistelyä,	 mutta	 toisaalta	 sahatavaraa	 pidetään	 ilmastoystävällisenä	

rakennusmateriaalina	perinteiseen	betoniin	ja	teräkseen	verrattuna.		

	

Luonnonkatastrofit	 kuten	 myrskyt	 ja	 metsäpalot	 vaikuttavat	 globaaliin	

sahatavarakauppaan	aiheuttamalla	häiriön	raaka-ainevirroissa.	

	

Ympäristönsääntely	 on	 tässä	 tutkimuksessa	 otettu	 ympäristöllisten	

tekijöiden	 alle,	 sillä	 sahateollisuuden	 toimintaympäristöön	 vaikuttava	

regulaatio	 suojeluvaatimuksineen	 on	 aina	 ympäristön	 suojelutarpeesta	

kumpuavaa.	
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2.3.6.	 Lainsäädännölliset	tekijät	

Lainsäädännöllisten	 tekijöiden	 alle	 voidaan	 listata	 regulaation	 ja	 lakien	

säätämisen	 lisäksi	 kilpailulainsäädäntö,	 kuluttajalainsäädäntö,	

kansainväliset	sopimukset	ja	tuoteturvallisuus	(Johnson	et	al.,	2008;	Yüksel,	

2012).		

	

Globaalin	sahatavaramarkkinan	viitekehyksessä	merkityksellisiä	ovat	muun	

muassa	 kansainväliset	 kauppasopimukset,	 kilpailulainsäädäntö	 ja	 lakien	

täytäntöönpano.	Myös	tuoteturvallisuudella	on	merkitystä,	sillä	esimerkiksi	

Japani	 vaatii	 rakennesahatavaralta	 JAS-sertifioinnin	 samoin	 kuin	

lujuuslajitellulta	 sahatavaralta	 vaaditaan	 CE-merkintää.	 Tässä	

tutkimuksessa	 on	 keskitytty	 lainsäädäntöön	 ja	 säätelyyn,	 jotka	 vaikuttavat	

toimintaympäristöön	ja	yritysten	toimintaan.	

	

	

3. TULEVAISUUDEN	TUTKIMUS	JA	SKENAARIOT	

	

Tulevaisuuden	 hahmottamisen	 avuksi,	 tulevaisuudentutkimuksen	

työkaluiksi	 on	 kehitetty	 erilaisia	 käsitteitä,	 menetelmiä	 ja	 teorioita.	 Koska	

tulevaisuudentutkimus	 on	 vielä	 verrattain	 nuori	 tieteenhaara,	 ei	 yksikään	

menetelmä	 ole	 muodostunut	 hallitsevaksi.	 Tulevaisuudentutkimus	

hyödyntää	 niin	 kvalitatiivista	 kuin	 kvantitatiivistakin	 tietoa,	 jota	 voidaan	

muodostaa	 ja	hankkia	eri	 tavoin.	Perusluonteeltaan	 tulevaisuudentutkimus	

on	 kuitenkin	 monia	 tieteenaloja	 yhdistelevää,	 soveltavaa	 tutkimusta,	 joka	

yhdistää	 kulloisellekin	 tutkimuskohteelle	 relevantteja	 tekijöitä.	 Sen	

tarkoituksena	 on	 kuvata,	 selittää	 ja	 ymmärtää	 laaja-alaisia	 jatkuvasti	

muuttuvia	 ilmiöitä	 sekä	 niihin	 liittyviä	 muutos-	 ja	 kehitysprosesseja	

(Metodix,	2014).		
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Tulevaisuudentutkimuksessa	 voidaan	 nähdä	 erilaisia	 suuntauksia,	 jotka	

heijastavat	 tieteen	 kentässä	 tapahtuvien	 muutosten	 ohella	 myös	 yleisiä	

tieteen	paradigmoja	ja	epistemologisia	malleja	(Metodix,	2014).			

	

Masini	 (1999)	 jaottelee	 tulevaisuudentutkimuksen	 kolmeen	

lähestymistapaan,	 joka	 pohjautuu	 ihmisyyteen	 ja	 ihmisten	 tarpeeseen	

ymmärtää	 ihmisten,	 ympäristön	 ja	 yhteiskunnan	 välisiä	 suhteita	 entistä	

paremmin.	 Lähestymistavat	 ovat	 ekstrapolaatioon	 perustuva	 analyysi,	

utopia-ajattelu	 ja	 visiointi.	 Ekstrapolaatio	 on	 matemaattinen	 termi,	 jolla	

tarkoitetaan	 tuntemattomien	 funktioiden	 arvojen	 löytämistä	 annettujen	

pisteiden	ulkopuolella.	Masinin	mukaan	kyse	on	menneisyyden	määrällisten	

muuttujien	 tutkimista	 ja	 tulevan	 kehityksen	 arviointia	 näiden	 osoittamaan	

suuntaan.	 Utopia	 puolestaan	 on	 kuvaus	 toistaiseksi	 toteutumattomasta	

ihanteesta,	parhaasta	mahdollisesta	tulevaisuudesta.	Utopian	vastakohta	on	

dystopia	 eli	 antiutopia.	 Utopia	 on	 hyvin	 riippuvainen	 subjektiivisista	

toiveista,	 siitä,	 mitä	 haluamme	 tapahtuvan	 tai	 millaisia	 mahdollisuuksia	

etsimme.	 Visiointi	 perustuu	 erilaisiin	 lähteisiin,	 taustamateriaaleihin,	

muiden	tieteenalojen	 tutkimustuloksiin	 ja	kokemuksiin.	Sen	 tavoitteena	on	

rakentaa	 utopiasta	 poiketen	 realistisia	 tulevaisuuskuvia	 ja	

tulevaisuuspolkuja.	 Visiointi	 voidaankin	 nähdä	 kahden	 edellä	 esitetyn	

yhdistelmänä,	 jossa	 omalla	 toiminnalla	 on	 mahdollista	 muuttaa	 tulevia	

kehityskulkuja	toivottuun	suuntaan.		

	

Suomalainen	 tulevaisuudentutkimuksen	 uranuurtaja	 Pentti	 Malaska	

jaottelee	 tutkimusalan	ajattelun	seitsemään	 lähestymistapaan,	 joita	kaikkia	

on	käytetty	tulevaisuudentutkimuksessa.	Nämä	nykyisyyttä	lähtökohtanaan	

käyttävät	 lähestymistavat	 ovat:	 1)	utopioihin	perustuva	 lähestymistapa,	 2)	

dystopioihin	 perustuva	 lähestymistapa,	 3)	 analogioihin	 perustuva	

lähestymistapa,	 4)	 systeemiajattelu,	 5)	 skenaariolähestymistapa,	 ja	 6)	

evolutionaarinen	 lähestymistapa.	 Malaskan	 (1993)	 mukaan	 näiden	

menetelmien	avulla,	eri	tieteenalojen	tietoa	ja	kokemusta	hyödyntäen,	on		
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mahdollista	 tunkeutua	 tulevaisuuteen	 ja	 tehdä	 eri	 tulevaisuuden	

vaihtoehdot	ymmärrettäviksi.	

	

Mannermaa	 (1991)	 jaottelee	 tulevaisuudentutkimuksen	 kahteen	

lähestymistapaan,	 joiden	 hyödyntäminen	 on	 mielekästä	 silloin,	 kun	

tulevaisuutta	 tarkastellaan	 historiasta	 käsin.	 Teknokraattinen	

tulevaisuudentutkimus	 pyrkii	 ennustamaan	 tulevaisuutta	 tarkasti,	 joka	

johtaa	 usein	 tulosten	 kapea-alaisuuteen	 ja	 yksinkertaistuksiin	 sekä	

tutkimusten	 epäluotettavuuteen.	 Tällainen	 yhteisön	 elämää,	 taloutta	 ja	

tekniikkaa	 kvantitatiivisin	 keinoin	 kuvaava	 teknispainotteinen	

lähestymistapa	oli	pitkään	 tulevaisuudentutkimuksen	valtasuuntaus,	mutta	

siitä	 on	 edellä	 esitetyistä	 syistä	 luovuttu.	 Mannermaan	 toinen	

lähestymistapa,	 humanistinen	 tulevaisuuksientutkimus	 painottaa	

teknokraattisessa	 tutkimuksessa	 tyystin	 ohitettuja	 inhimillisiä	 tekijöitä	 –

	tietoista	 tulevaisuuden	 tekemistä,	mutta	myös	 tulevaisuuden	 ei-tiedollista	

puolta.	

	

Puhuessaan	 tulevaisuudentutkimuksesta,	 Mannermaa	 (1991)	 jaottelee	

varsinaiset	paradigmat	kolmeen	kategoriaan:	Deskriptiiviseen	paradigmaan,	

skenaarioparadigmaan	 sekä	 evolutionaariseen	 tulevaisuudentutkimukseen.	

Deskriptiivinen	 eli	 kuvaileva	 tutkimus	 tarkoittaa	 tiedon	 laajentamista	

tulevaisuuteen.	 Mannermaa	 kutsuu	 sitä	 ennustustieteeksi	 (Mannermaa	

1991,	 92-95),	 jossa	 menneisyyden	 kehityslinjoja	 pyritään	 jatkamaan	

tulevaisuuteen.	 Näkökulma	 perustuu	 siihen,	 että	 tapahtumat	 käsitetään	

toistuviksi	 ilmiöiksi,	 joista	 saadaan	 tutkimuksessa	 käytettävää	 tietoa	

seuraamalla	 tapahtumia	 riittävän	 pitkälle	 taaksepäin	 historiassa.	

Skenaarioparadigma	 lähtee	oletuksesta,	 ettei	 tulevaisuudesta	ole	 saatavilla	

varmaa	tietoa.	Skenaariotutkimus	peilaa	tämän	hetken	päätösten	vaikutusta	

tulevaisuuteen	 ja	 esittää	 monia	 erilaisia	 vaihtoehtoja	 tulevaisuudesta.	

Evolutionaarisen	 tulevaisuudentutkimuksen	 lähtökohta	on	yhteiskunnan	 ja	

ihmisyhteisöjen	evolutionaarisessa	kehityksessä.	Malli	perustuu	Darwinin		
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teoriaan	 ja	 se	 pyrkii	 etsimään	 yhteiskunnallisesta	 kehityksestä	

evolutionaarisia	prosesseja.	

	

Inayatullah	 (1990,	 115-141;	 1996,	 192-194)	 näkee	

tulevaisuudentutkimuksen,	kuten	myös	tieteen	yleisesti	ja	yhteiskunnallisen	

keskustelun,	 taustalla	 vaikuttavan	 kolme	 peruslähtökohtaa:	 ennakoiva,	

kulttuurinen	 tai	 tulkitseva	 ja	 kriittinen.	 Ennakoiva	 tulevaisuudentutkimus	

tavoittelee	tarkkaan	tulevaisuuden	ennakointiin.	Kulttuurinen	eli	tulkitseva	

lähestymistapa	 peilaa	 perinteiden	 ja	 arvojen	 merkitystä	 tulevaisuuden	

hahmottamisessa	 ja	 kriittinen	 puolestaan	 pyrkii	 tasa-arvoisen	 ja	

oikeudenmukaisen	 tulevaisuuden	 tekemiseen	 kyseenalaistamalla	

ennusteiden	tai	skenaarioiden	alkuasetelmat.	Novákyn	ja	Hidegin	(2000,	19-

22)	käsitys	puolestaan	yhdistää	Mannermaan	 ja	 Inayatullahin	näkemyksiä.	

Rubin	 (Metodix,	 2014)	 lisää	 Inayatullahin	 näkemykseen	 vielä	 analyyttisen	

lähestymistavan,	 jonka	 piiriin	 voidaan	 lukea	 valtaosa	 Suomessa	 tehdystä	

tulevaisuudentutkimuksesta.	 Analyyttisellä	 tulevaisuudentutkimuksella	

pyritään	 tulevaisuuskuvien	 perusteella	 kehittämään	 työkaluja	 oman	

toiminnan	suuntaamiseksi	ja	tulevaisuuden	muokkaamiseksi.	

	

Erilaisten	suuntausten	rinnalla	tulevaisuudentutkimusta	voidaan	tarkastella	

erilaisten	 menetelmien	 valossa.	 Delfoi-menetelmä,	 skenaarioanalyysi	 ja	

megatrendianalyysi	ovat	asiantuntijamenetelmiä,	kun	taas	trendianalyysit	ja	

ristivaikutusanalyysit	 ovat	 laskennallisia	 menetelmiä.	 Muita	 tunnettuja	

menetelmiä	 ovat	 muun	 muassa	 kaaosteoria,	 simulointimalli,	

teemahaastattelu,	 tulevaisuustaulukko,	 tulevaisuuspajat,	 tulevaisuuspyörä,	

backcasting	 sekä	 tässä	 tutkimuksessakin	 käytetty	 PESTEL-Analyysi.	

(Mannermaa	1991;	Metsämuuronen	2006).	

	

3.1. Skenaariot	osana	tulevaisuudentutkimusta	

Skenaarioajattelu	 on	 tulevaisuudentutkimuksessa	 yleisimmin	 vaikuttava	

ajattelutapa.	Sen	käsite	voidaan	tieteentutkimuksessa	tiivistä	seuraavasti:		
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Skenaarioajattelu	 muodostuu	 laajasta	 näkökulmasta,	 jossa	 tulevaisuus	

nähdään	 usean	 erilaisen	 tulevaisuudentilan	 mahdollisuutena.	 Tällaisten	

vaihtoehtoisten	 tulevaisuudentilojen	 hahmottaminen	 erimerkiksi	

yritystoiminnassa	mahdollistaa	 joustavuuden	 strategioita	 laadittaessa	 sekä	

erilaisiin	tulevaisuuksiin	varautumisen.		

	

Masini	 (1993,	 90)	 kuvaa	 skenaarioita	 työkaluiksi,	 jotka	 tarjoavat	 alustan	

toimintasuunnitelman	 laatimiseksi	 vähentämällä	 samalla	 epävarmuutta	 ja	

lisäämällä	 tiedon	 tasoa	 suhteessa	 aiempiin	 tehtyihin	 toimintoihin.	 Hudson	

Instituutin	 johtaja	 Herman	 Kahn	 aloitti	 tulevaisuudentutkimuksen	 ja	

skenaarioiden	 luomisen	 jo	 50-luvulla.	 Kahn	 sanoi	 skenaarioiden	 pyrkivän	

antamaan	 vastaus	 kahteen	 kysymykseen:	 kuinka	 jokin	 oletettu	

tulevaisuuden	 tila	kehittyy	askel	 askeleelta	 ja	 siihen,	millaisia	vaihtoehtoja	

päätöksenteon	 hetkellä	 on	 tämän	 kehityskulun	 pysäyttämiseksi,	

muuttamiseksi	 tai	 vakiinnuttamiseksi.	 Skenaariot	 ovat	 siten	 oletuksiin	

perustuvia,	 toisiaan	 seuraavien	 tapahtumien	 kuvauksia,	 jotka	 on	 laadittu	

huomion	 kiinnittämiseksi	 päätöksentekohetkiin	 ja	 syy-yhteys-prosesseihin	

(Kahn	&	Wiener,	 1967).	Michael	Godet	 ’n	 (1993)	määritelmässä	 skenaario	

on	 kuvaus	 tulevaisuuden	 tilanteesta	 sekä	 tapahtumakulusta,	 joka	 tekee	

mahdolliseksi	 siirtymisen	 alkuperäisestä	 tilanteesta	 tulevaisuuden	

tilanteeseen.	 Mannermaa	 (1999,	 220)	 kutsuu	 skenaariota	 vaihe	 ”vaiheelta	

eteneväksi	 tapahtumainkuvaukseksi,	 joka	 liittää	 tulevaisuuden	

nykyhetkeen”.	

	

Skenaariomenetelmällä	 tarkoitetaan	 tapaa,	 jolla	 tulevaisuutta	 koskevassa	

tutkimuksessa	 kerätystä	 tiedosta	 tehdään	 yhteenveto.	

Skenaariomenetelmän	 Mannermaa	 (1999,	 57)	 määrittelee	 näin:	

”Skenaariomenetelmällä	 luodaan	 loogisesti	 etenevä	 tapahtumasarja,	 jonka	

tarkoituksena	 on	 näyttää,	 miten	 mahdollinen,	 joko	 todennäköinen,	

tavoiteltava	 tai	 uhkaava	 tulevaisuudentila	 kehittyy	 askel	 askelelta	

nykytilasta.”	
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Skenaariomenetelmän	 avulla	 on	 mahdollista	 hallita	 ja	 konkretisoida	

strukturoidulla	 tavalla	 tulevaisuuteen	 liittyvää	 epävarmuutta:	 Luomalla	

erilaisia	vaihtoehtoja	ja	mahdollisuuksia	voidaan	hahmottaa	tulevaisuuksien	

suuntaa	 ja	 aikataulua.	 Skenaarioon	 luonnostellaan	 tulevaisuuden	

toimintaympäristön	 vaihtoehdot	 sekä	 tapahtumaketjut	 mahdollisimman	

laajasti	erilaisten	oletusten	pohjalta.	

	

Skenaariota	voidaan	tuottaa	useilla	eri	menetelmillä.	Skenaariot	voivat	olla	

houkuttelevia	 mutta	 myös	 katastrofaalisia.	 Olennaista	 on,	 että	 ne	 ovat	

sellaisia,	 että	 tulevaisuudenkuvat	 ovat	 mahdollisia	 ja	 niihin	 on	 syytä	

kiinnittää	huomiota.	Hyvästä	skenaariosta	käy	ilmi	se,	millaisia	mahdollisia	

seuraamuksia	 erilaisilla	 päätöksillä	 ja	 valinnoilla	 on	 tapahtumien	

kehitykselle,	jotta	lopputulos	olisi	loogisesti	näiden	tapahtumien	seuraamus	

(Metodix,	 2014).	 Hyvä	 skenaario	 on	 myös	 ymmärrettävä	 ja	 selkeä	 sekä	

loogisesti	 johdonmukainen	 ja	 sosiaalisesti	 uskottava.	 Skenaarion	 on	 oltava	

tämän	 lisäksi	 myös	 kiinnostava.	 Sen	 tulee	 kertoa	 tulevaisuudesta	 jotain	

hyödyllistä	päätöksenteon	kannalta.	

	

Skenaariota	 ei	 tule	 nähdä	 lopputuloksena,	 vaan	 työkaluna	 tulevaisuuden	

suunnittelussa	 ja	 strategisessa	 päätöksenteossa.	 Godet	 (2000,	 8)	

huomauttaa,	 ettei	 skenaarion	 realistisuus	 tarkoita	 sitä,	 kuinka	 täsmällisesi	

skenaariossa	 esitetyt	 tulevaisuudet	 toteutuvat,	 vaan	 sitä,	 miten	 laajasti	 ja	

hyvin	skenaario	kuvaa	jotain	tiettyä	tulevaisuuden	osa-aluetta.	Skenaariota	

tulisikin	käsitellä	luonnoksena	mahdollisesta	tulevaisuudesta,	eikä	varmana	

tulevaisuudenkuvana.	 Siksi	 myös	 erityisen	 tavoiteltaviin	 tai	 uhkaaviinkin	

skenaarioihin	 tulisi	 kiinnittää	 huomiota,	 vaikka	 niiden	 todennäköisyydet	

vaikuttaisivatkin	pieniltä	(Mannermaa,	1998).		
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3.2. Skenaariomenetelmä	liikkeenjohdon	työkaluna	

Skenaariomenetelmien	 avulla	 tutkija	 tarkastelee	 nykyhetkeä,	 siinä	

vallitsevia	 virtauksia	 ja	 etsii	 myös	 heikkoja	 signaaleja.	 Tarkoituksena	 on	

tuottaa	 vaihtoehtoja	 sille,	 mikä	 tulevaisuudessa	 on	 mahdollista,	

todennäköistä,	 kartettavaa	 tai	 toivottavaa.	 Olennainen	 osa	 skenaarion	

rakentamista	on	loogisten	tapahtumakulkujen	rakentaminen	tästä	hetkestä	

tulevaisuuteen.		

	

Skenaarioiden	 avulla	 tutkittavaa	 ilmiöitä	 voidaan	 tarkastella	 useista	 eri	

näkökulmista.	Ilmiön	kannalta	on	oleellista,	että	siitä	muodostetaan	ainakin	

todennäköinen,	 tavoiteltava	 ja	 uhkaava	 skenaario	 (Metodix,	 2014).	

Todennäköinen	 skenaario	 kuvaa	 muuttumattomana	 jatkuvaa	 tulevaisuutta,	

jossa	 kehityskulun	 oletetaan	 jatkuvan	 ennallaan	 muuttumattomana.	

Tavoiteltava	 skenaario	 kuvaa	 oletettua	 positiivisempaa	 muutosta	 jonkin	

tuntemattoman	 tai	 määrittämättömän	 asian	 vuoksi.	 Kehitystä	 voi	 edistää	

esimerkiksi	 uudet	 teknologiat	 tai	 arvomuutokset	 yhteiskunnassa.	

Uhkaavassa	skenaariossa	tai	katastrofi-/kauhuskenaariossa	kehitys	muuttuu	

puolestaan	 negatiiviseen	 suuntaan	 jonkun	 tuntemattoman	 tai	

määrittämättömän	 asian	 vuoksi.	 Negatiivisesti	 vaikuttavia	 tekijöitä	 voivat	

olla	esimerkiksi	lainsäädännön	muutokset	tai	taloudellinen	taantuma.		

	

Skenaariomenetelmää	 pidetään	 tulevaisuudentutkimuksen	 piirissä	

päätöksentekoa	 ja	 suunnittelua	 avustavana	 työkaluna,	 joka	 käyttötarve	 on	

nykyhetkessä.	 Siinä	 missä	 tarkastelujakso	 on	 lyhyt	 –	 vain	 muutamia	

kuukausia	tai	vuosia	–	aikasarja-analyysit	tarjoavat	kohtuullisen	luotettavia	

ennusteita	 tulevasta.	 Mikäli	 aikajänne	 kasvaa	 ja	 halutaan	 katsoa	 useiden	

vuosien	 tai	 vuosikymmenten	 päähän,	 on	 skenaariomenetelmän	 käyttö	

hyödyllisempää	ja	tehokkaampaa	(Metodix,	2014).	

	

Aikavälin	 kasvaessa	 informaation	 määrä	 lisääntyy,	 ilmiöiden	 yllättävät	

yhteisvaikutukset	suurenevat	ja	muutosten	merkitys	korostuu.	Nämä	kaikki	

tekijät	lisäävät	liiketoiminnan	riskejä.	Erilaisten	skenaarioiden	avulla	näihin		
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riskeihin	 voidaan	 varautua	 joustavammin	 ja	 harkitummin.	

Skenaariotyöskentely	 on	 tehokas	 tapa	 toimintastrategioiden	 luomiseksi	

esimerkiksi	 epävarmoina	 aikoina,	 jolloin	 perinteiset	 strategisen	

suunnittelun	menetelmät	osoittautuvat	epäluotettaviksi	(Meristö,	1991;	55).		

	

Skenaariotyöskentelyn	etuja	ovat	Anita	Rubinin	(Metodix	,2014)	mukaan:	

- tukee	strategista	ajattelua	ja	päätöksentekoa	organisaatiossa;	

- auttaa	välttämään	yhden	(vaihtoehdottoman)	ennusteen	harhaa;	

- auttaa	muokkaamaan	strategiasta	joustavamman	ja	älykkäämmän;	

- tehostaa	ja	rohkaisee	luovaa	ajattelua	ja	toimintaa	organisaatiossa;	

- valmistaa	organisaatioita	yllätysten	varalle;	

- luo	pohjaa	epäjatkuvuuksien	havaitsemiseksi	ajoissa;	

- tuo	esiin	ns.	heikot	signaalit	ja	muutosta	ennakoivat	vihjeet;	

- auttaa	 jäljittämään	 organisaation	 toimintaan	 vaikuttavat	

avainmuuttujat,	ja	

- tuo	näkyviin	ns.	hiljaista	tietoa.	

	

	

3.3. Skenaariomenetelmät	ja	skenaariotyöskentelyn	vaiheet	

Skenaariotyöskentelyn	 tavoitteena	on	kerätä	 ja	 jäsentää	 tietoa,	 joka	auttaa	

mahdollisimman	 kattavasti	 ymmärtämään	 tulevaa	 toimintaympäristöä	 ja	

sen	 asettamia	 reunaehtoja	 yrityksen	 toiminnalle	 ja	 tavoitteidenasettelulle	

(Meristö,	 1991;	 19).	 Erilaisilla	 skenaarioilla	 pyritään	 siis	 kartoittamaan	

erilaisia	vaihtoehtoja	ja	vaiheita,	joiden	kautta	tulevaisuus	muodostuu.	Näitä	

tapahtumakulkuja	ja	näkymiä	käytetään	suunnitelmien	ja	päätösten	tekoon	

nykyhetkessä.	

	

Skenaarioiden	 rakentamiseen	 ei	 ole	 olemassa	 kaavaa,	 vaan	 eri	 tilanteissa	

käytetään	 erilaisia	 metodeja.	 Tulevaisuudentutkimuksen	 parissa	 on	

kehitetty	 erilaisia	 tutkimusmenetelmiä,	 kuten	

tulevaisuustaulukkomenetelmä	 ja	 tulevaisuustyöpajat,	 jotka	 tuottavat	

suoraan	erilaisia	skenaarioita.	Delfoi-menetelmä	tai	systeemimetodologia		



	

	 40	

	

sen	sijaan	auttavat	muodostamaan	kerätystä	 tiedosta	erilaisia	vaihtoehtoja	

skenaarioiden	 rakentamisen	pohjaksi.	 Yhteistä	 kaikille	menetelmille	 on	 se,	

että	 ne	 etenevät	 loogisesti	 ja	 skenaarion	 taustaksi	 pyritään	 keräämään	

mahdollisimman	 paljon	 tietoa.	 Usein	 työskentelyn	 eri	 vaiheissa	 käytetään	

erilaisia	 tutkimusmenetelmiä,	 kuten	 vaikkapa	 tilastollisia	 laskenta-	 tai	

aikasarjamenetelmiä,	 joita	 käyttämällä	 pyritään	 rakentamaan	

skenaariotyöskentelyä	 tukevia	 ennusteita.	 Skenaariotyöskentely	 huomioi	

määrällisten	 tekijöiden	 lisäksi	 myös	 laadullisia	 tekijöitä	 kuten	 yllättäviä	

muutoksia,	 heikkoja	 signaaleja	 tai	muuttuvaa	 todellisuutta,	 jolloin	 rinnalle	

tarvitaan	 myös	 erilaisia	 asiantuntijakyselyitä,	 tulevaisuustyöpajoja	 tai	

arvokeskusteluun	 liittyviä	 menetelmiä	 (Metodix,	 2014).	 Matemaattisten	

ennustemenetelmien	 ja	 aikasarjojen	 rinnalle	 tarvitaan	

skenaariomenetelmiä,	 koska	 muutosnopeus	 kasvaa,	 ennalta-

arvaamattomien	 tekijöiden	 määrä	 ja	 kompleksisuus	 yhteiskunnassa	

lisääntyy	 ja	 tulevaisuuden	 suunnitteluun	 liittyy	 tästä	 syystä	 paljon	

epävarmuuksia.	 Mansinin	 mukaan	 (1993,	 92)	 skenaarioiden	 laatiminen	

onkin	 pyrkimystä	 tulla	 toimeen	 kompleksisessa	 maailmassa,	 jossa	

epävarmuuden	määrä	on	suuri.	

	

Skenaariot	 ovat	 joustavia	 ja	 skenaariotyöskentely	 on	 käytännönläheistä.	

Skenaarioiden	avulla	on	mahdollista	 selvittää	eri	 ilmiöiden	 ja	 tapahtumien	

välisiä	yhteyksiä,	sellaistenkin,	 jotka	ensisilmäyksellä	eivät	näyttäisi	olevan	

millään	 tavoin	 toisistaan	 riippuvaisia.	 Etuna	 onkin,	 että	

skenaariotyöskentelyn	 avulla	 voidaan	 kyseenalaistaa	 vakiintuneita	

käytäntöjä	 ja	 uskomuksia	 ja	 näin	 tuottaa	 perinteisempiin	 strategisiin	

suunnittelumenetelmiin	verrattuna	aivan	uudenlaista	 tietoa	päätöksenteon	

pohjaksi.		

	

Skenaarioiden	 rakentamisprosessin	 vaiheita	 kuvataan	 kirjallisuudessa	

hieman	eri	tavoin.	Chermack	(2011)	esittää	kirjassaan	Scenario	Planning	in	

Organizations:	 How	 to	 Create,	 Use,	 and	 Assess	 Scenariosoman	

suoritusperusteisen	skenaariomallinsa	vaiheiksi	1)	projektin	valmistelun,	2)		
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skenaarion	 tutkimisen,	 3)	 skenaarion	 kehittämisen,	 4)	 skenaarion	

toteutuksen	ja	5)	projektin	arvioinnin.			

	

Viisivaiheinen	malli	 pitää	 sisällään	 skenaarionprosessin	päävaiheet.	 Kolme	

ensimmäistä	 vaihetta	 –	 projektin	 valmistelu,	 skenaarion	 tutkiminen	 ja	

skenaarion	 kehitys	 –	 ovat	 varsinaisia	 skenaarion	 rakennusvaiheita,	 kaksi	

jälkimmäistä	kuvaavat,	mitä	toimia	skenaarion	hyödyntämiseen	liittyy.		

	

Projektin	valmisteluvaiheessa	 tunnistetaan	 tarve,	kirkastetaan	 tavoitteet	 ja	

rajataan	 projekti.	 Skenaarion	 tutkimisvaiheessa	 kerätään	 tietoa	 eri	 tavoin	

niin	yrityksen	sisältä	kuin	ulkoisista	tekijöistäkin.	Kolmannessa,	skenaarion	

kehitysvaiheessa	 rakennetaan	 skenaarioita	 kerättyä	 tietoa	 hyödyntämällä.	

Chermack	 (2011)	 kehottaa	 rakentamaan	 neljä	 erilaista	 skenaariota,	 jotta	

yleiset	ajatusharhat	voidaan	välttää.		

	

Skenaarion	 toteutusvaihe	 pitää	 sisällään	 keskusteluja	 kehitettyjen	

skenaarioiden	seurauksista.	Riskienhallinta	ja	valmiussuunnitelmat	liittyvät	

läheisesti	 tähän	vaiheeseen.	Strategiset	havainnot	sekä	niiden	tapahtumien	

tunnistaminen,	 jotka	 laukaisevat	 jonkin	 tietyn	 skenaarion,	 vaativat	 niin	

ikään	pohdintaa.	Skenaarioprojektiin	kuuluu	myös	arviointivaihe.	Tuloksena	

voi	olla	esimerkiksi	parantunut	ymmärrys	organisaatioista	ja	asioista,	hyvin	

rakennettu	 strategia	 tai	 parempi	 ymmärrys	 ulkoisten	 tekijöiden	

vaikutuksesta.		

	

Kuten	 aiemmin	 on	 mainittu,	 skenaariotyöskentelyn	 tulisi	 olla	 jatkuvaa	 ja	

toistuvaa.	Uusi	skenaariotyöskentely	alkaa	jälleen	projektin	valmistelusta	ja	

sen	 liikkeellepanevana	 voimana	 voi	 olla	 myös	 jokin	 asia	 tai	 ongelma	 tai	

esimerkiksi	sidosryhmistä	kumpuava	tarve.	
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Kuvio	3.	Suoritusperusteinen	skenaariomalli	(Chermack	2011,	68)	

	

	

Anita	 Rubin	 (Topi,	 2021)	 puolestaan	 jakaa	 skenaarioprosessin	 kuuteen	

vaiheeseen:	1)	nykytilan	kriittinen	 tarkastelu,	2)	skenaarioiden	 laatiminen,	

3)	vision	laatiminen,	4)	mission	laatiminen,	5)	vision	ja	mission	vuoropuhelu	

sekä	6)	skenaarioiden	korjaaminen	uuden	tiedon	pohjalta.		

	

Ensimmäisessä	 vaiheessa	 kartoitetaan	 organisaation	 nykytila	 esimerkiksi	

SWOT-analyysia	käyttämällä.	Vahvuuksien,	heikkouksien,	mahdollisuuksien	

ja	 uhkien	 lisäksi	 analysoidaan	 käytettävissä	 olevat	 resurssit	 ja	

kehityskulkuihin	 vaikuttavat	 ulkoiset	 tekijät.	 Samalla	 selvitetään	 toiveet,	

odotukset,	pelot,	arvot,	heikot	signaalit	ja	uudet	ilmiöt,	tarkkaillaan	uusia		
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ilmiöitä	 ja	 heikkoja	 signaaleja.	 Näihin	 näkökulmiin	 ja	 tehtäviin	 valintoihin	

vaikuttaa	myös	organisaation	hiljainen	tieto.	

	

Toisessa	 vaiheessa	 laaditaan	 skenaario	 tutkimusasetelmaan	 soveltuvaa	

menetelmää	 käyttäen.	 Rubin	 (2021)	 suosittaa,	 että	 skenaarioita	 luotaisiin	

vähintään	kolme,	aitojen	vaihtoehtojen	tarjoamiseksi.	Liian	vähäinen	määrä	

rajaa	skenaarioiden	määrän	vain	äärivaihtoehtoihin	ja	runsas	skenaarioiden	

määrä	 vaikeuttaa	 päätöksentekoa	 ja	 skenaarioiden	 hallintaa.	 Näistä	

skenaarioista	 voidaan	 rakentaa	 myös	 jatkumoita	 kuvaamaan	 kehitystä	

määrättyjen	ulkoisten	ehtojen	vallitessa.	

	

Kolmanneksi	 laaditaan	 visio	 eli	 organisaation	 tulevaisuuteen	 sijoittuvan	

tahtotilan	 kuvaus.	 Parhaimmillaan	 se	 on	 yhteisesti	 laadittu	 ja	 jaettu	

näkemys	 tulevaisuuden	 organisaatiosta.	 Vision	 avulla	 luodaan	 tavoitetila	

määrätylle	ajanjaksolle.	

	

Missio	 kehitetään	 vision	 ja	 skenaariotyöskentelyssä	 syntyneiden	

skenaariotyökalujen	avulla.	Se	toimii	eräänlaisena	karttana	toimenpiteistä	ja	

päätöksistä,	 joita	 vision	 saavuttaminen	 edellyttää.	 Missioon	 sisällytetään	

myös	välitavoitteita.	

	

Viidennessä	 vaiheessa	 visio	 ja	 missio	 käyvät	 vuoropuhelua.	 Kumpikaan	

niistä	ei	ole	staattinen,	vaan	ne	joustavat	todellisuuden	muutosten	mukaan,	

jotta	tulevaisuus	on	mahdollista	ottaa	haltuun.	

	

Lopuksi	 skenaarioita	 korjataan	 uuden	 tiedon	 pohjalta.	 Koska	

yhteiskunnassa	 tapahtuu	 jatkuvia	 ja	 nopeita	 muutoksia,	 muutokset	

asettavat	 yrityksen	 uusien	 tilanteiden	 eteen:	 Toimintaympäristö	 saattaa	

muuttua,	taloudelliset	suhdanteet	vaihtelevat,	globalisaatio	etenee,	asenteet	

ja	 arvot	muuttuvat.	 Skenaarioprosessi	 tulisikin	 toistaa	 tai	 olemassa	 olevaa	

skenaariota	päivittää,	jotta	visio	olisi	ajantasainen.	Olemassa	oleviin		
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skenaarioihin	olisi	hyvä	palata	 ja	niitä	olisi	 syytä	käydä	 läpi,	 jotta	nähdään	

mahdolliset	päivitys-	tai	suunnanmuutos	tarpeet	muuttuneessa	tilanteessa.		

	

	

	
Kuvio	4.	Skenaariotyöskentelyn	vaiheet	Anita	Rubinin	(2021)	mukaan.	

	

	

Useimmiten	 skenaarion	 vaiheet	 voidaan	 kuitenkin	 tiivistää	 tyypillisesti	

neljään	 osaan,	 kuten	 Bergman	 et	 al.	 (2004)	 artikkelissaan	 Managing	

knowledge	creation	and	sharing	–	scenarios	and	dynamic	capabilities	in	inter-

industrial	 knowledge	 networks.	 Vaiheita	 ovat	 1)	 taustatutkimus,	 2)	 tiedon	

analysointi	 ja	 jatkotutkimus,	 3)	 skenaarioiden	 rakentaminen	 ja	 4)	

skenaarioiden	toteuttaminen:	päätöksenteko,	suunnitelmat,	arviointi.	

	

Skenaarioprosessi	 alkaa	 nykytilanneanalyysilla,	 jossa	 projektin	 rajauksen	

lisäksi	 tehdään	 taustatutkimus	 ja	 toimintaympäristöanalyysi,	 jonka	 lisäksi	

työhön	 osallistuvat	 jakavat	 henkilökohtaisia	 uskomuksiaan,	 tietojaan	 ja	

visioita.	Tiedonhankintavaiheessa	yhteisen	vision	ympärille	asetetaan		
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tavoitteet	ja	rajataan	projekti.	Tiedonkeruuvaihe	on	koko	prosessin	perusta	

ja	tärkein	vaihe	ja	asetetuista	tavoitteista	riippuen	se	voi	kestää	pitkäänkin.			

	

Toisessa	 vaiheessa	 hankittua	 tietoa	 syvennetään,	 sitä	 analysoidaan,	 siitä	

opitaan	 ja	 sitä	 tarkennetaan.	 Hiljainen	 tieto	 muutetaan	 täsmälliseksi	

tiedoksi	 ja	 tiedon	 merkityksellisyyttä	 ja	 loogisia	 seurauksia	 arvioidaan.	

Ulkoisten	toimintaympäristötekijöiden	lisäksi	luodaan	käsitys	organisaation	

sisäisistä	resursseista,	toiminnan	ajureista	ja	tulevaisuuden	kyvykkyyksistä.	

Keinoja	 tähän	 ovat	 muun	 muassa	 skenaariotyöryhmän	 erilaiset	 työpajat,	

ulkopuolisten	 asiantuntijoiden	 käyttäminen,	 haastattelut	 ja	 seminaarit	

(Bergman	et	al.,	2004).	Toiminnan	kannalta	merkityksellisimpien	ulkoisten	

tekijöiden	tunnistamisessa	auttaa	PESTEL-viitekehyksen	käyttäminen.	

	

Kolmannessa	vaiheessa	hankittu	tieto	liitetään	yhteen	ja	luodaan	skenaario.	

Käytännössä	 tämä	 tarkoittaa	 analysoidun	 taktisen	 tiedon	 esittämistä	 ja	

prosessointia.	 Uusi	 tieto	 yhdistetään	 yrityksen	 sisäiseen	 ja	 ulkoiseen	

informaatioon	 ja	 se	 kuvaa	 nykyistä	 toimintaympäristöä,	 mutta	 osoittaa	

myös	alueita,	 joilla	yrityksen	olisi	mahdollista	 toimia	 ja	piirtää	skenaariota	

kehitystarpeista,	 joita	 tulevaisuuden	menestyminen	edellyttää.	 Esimerkiksi	

heikkoja	 signaaleja	 voidaan	 käyttää	 tietyn	 tilanteen	 tai	 skenaarion	

laukaisevien	tekijöiden	tunnistamiseen	(Bergman	et	al.,	2004).		Skenaariota	

voidaan	rakentaa	erilaisten	juonten	varaan.	Schwartz	(Hiltunen	2021,	187)	

esittää,	 että	 juonet	 voivat	 koostua	 yksittäisten	 tekijöiden	 aiheuttamista	

muutoksista,	 hiljaisista	 signaaleista,	 villeistä	 korteista	 tai	 esimerkiksi	

erilaisista	sykleistä.		

	

Viimeisessä	vaiheessa	skenaariota	lähdetään	toteuttamaan.	Uusi	täsmällinen	

tieto	 jaetaan	 läpi	 koko	 organisaation	 ja	 skenaarion	 avulla	 olemassa	 olevia	

kyvykkyyksiä	 verrataan	 tulevaisuuden	 vaatimuksiin,	 olemassa	 olevia	

kehitetään	 ja	 luodaan	 kokonaan	 uusia	 (Bergman	 et	 al.,	 2004).	 Skenaariot	

toimivat	 myös	 alustana	 erilaisten	 innovaatioiden	 testaamiselle	 ja	

liikeideoiden	mallintamiselle.	Rubin	(Topi,	2021)	muistuttaa,	että	vaikka		
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kertaluonteinenkin	 skenaario	 antaa	 yritykselle	 työkaluja	 toiminnan	

suunnittelemiseksi,	 vain	 jatkuva	 skenaariotyöskentely	 antaa	 yritykselle	

riittävästi	 ajankohtaista	 ja	 oikeaa	 tietoa	 nopeasti	 muuttuvasta	

yhteiskunnasta.	

	

	
Kuvio	5.	Skenaarioprosessin	vaiheet	Bergman	et	al.	(2004)	mukaan.	

	

	

3.4. Erilaisia	skenaarioita	

Skenaariot	 voidaan	 yksinkertaisimmillaan	 nähdä	 erilaisten	 prosessien	

tuotoksena.	 Induktiivisessa	 skenaariotyöskentelyssä	 osa	 skenaarioiden	

piirteistä	 annetaan	 joidenkin	 asiasisältöjen	 osalta	 valmiina	 ja	 työskentelyn	

edetessä	 selvitetään,	 millaisten	 toimintojen	 ja	 yhteisvaikutusten	

seurauksena	 päädytään	 skenaarion	 esittämään	 lopputulokseen.	 Näin	

voidaan	 tarkastella	 erityisesti	 todennäköisimpinä	 pidettävien	

tapahtumakulkujen	 seurauksia.	 Erilaiset	 tulevaisuustyöpajat	 perustuvat	

induktiiviseen	malliin.	 Deduktiivisessa	 skenaariotyöskentelyssä	 puolestaan	

etsitään	 ilmiöitä,	 heikkoja	 signaaleja	 ja	 tapahtumia	 ja	 arvioidaan	 niiden	

yhteisvaikutuksia,	 vaikutuksia	 päätöksiin	 ja	 sen	 kautta	 vaikutuksia	

tulevaisuuteen.	(Schwartz	&	Ogilvy	1998)	



	

	 47	

	

Skenaariot	voidaan	jakaa	projektiivisiin	eli	tutkiviin	tai	ekploratiivisiin	sekä	

prospektiivisiin	eli	ennakoiviin	skenaarioihin.	Projektiivisten	skenaarioiden	

lähtöpiste	 on	 nykytila	 ja	 ne	 kuvaavat	 siinä	 vallitsevista	 kehityssuunnista	

liikkeelle	lähteviä	loogisia	tulevaisuuden	tapahtumakulkuja.	Eri	hypoteesien	

avulla	 saadaan	 muodostettua	 sarja	 erilaisia	 tulevaisuudentiloja,	 joiden	

perustana	 ovat	 arviot	 yhteiskunnan	 kehityssuunnista.	 Tutkivien	

skenaarioiden	 tarkoituksena	 on	 tarkastella	 erilaisia	 todennäköisiä	

tulevaisuuksia	 mahdollisimman	 objektiivisesti	 ja	 tarkasti	 ja	 niiden	

pyrkimyksenä	 on	 usein	 mahdollisimman	 todennäköisten	 vaihtoehtojen	

löytäminen.	 Tutkiva	 skenaario	 voi	 perustua	 myös	 olettamuksiin	 ja	

johtopäätöksiin.	 Tällöin	 esitetään,	 että	 mikäli	 jokin	 päätös	 tai	 toimenpide	

tehdään,	seuraamukset	ovat	skenaarion	kaltaisia	(Mansini,	1993).		

	

Tutkivat	 skenaariot	 voidaan	 jakaa	 tendenssi-	 ja	 puiteskenaarioihin,	 joista	

ensimmäiselle	on	keskeistä	oletus	vallitsevan	 järjestelmän	pysyvyydestä	 ja	

kehityssuuntien	 jatkumisesta.	 Puiteskenaariossa	 puolestaan	 tehdään	

äärimmäisiä	 oletuksia	 kehityssuunnista,	 mikä	 rajoittaa	 mahdollisten	

tulevaisuudentilojen	 määrää.	 Tutkivassa	 skenaariossa	 käytettävä	 aineisto	

hankitaan	nykyhetkestä	ja	nykyhetkeen	johtaneesta	menneestä	kehityksestä	

(Meristö	1991,	42).	

	

Ennakoivissa	 skenaarioissa	 lähtökohtana	on	haluttu	 tulevaisuudentila,	 jota	

ilmaistaan	 toteutettavina	 tavoitteina.	Ne	ovat	 tulevaisuudesta	nykyhetkeen	

suuntautuvia	 skenaarioita,	 joissa	 oletusta	 tulevaisuudentilasta	 lähdetään	

hahmottamaan	loogista	polkua	nykyhetkeen.	Ennakoivat	skenaariot	jaetaan	

normatiivisiin	 ja	 kontrastisiin	 skenaarioihin.	Normatiiviset	 skenaariot	 ovat	

tavoitteellisia	 ja	 perustuvat	 erilaisiin	 tulevaisuudenkuviin	 ja	 niiden	 avulla	

voidaan	 kuvailla	 haluttuja	 tai	 pelättyjä	 tulevaisuuksia.	 Normatiivinen	

skenaario	esittää	tavoitteiden	avulla	halutun	tulevaisuudentilan	ja	yhdistää	

sen	 nykyisyyteen.	 Kontrastinen	 skenaario	 puolestaan	 määrittää	 jo	 alussa	

joukon	 tavoitteita,	 jotka	 toteutetaan	 rakentamalla	 kuva	 tulevaisuuden	

viitetavoitteista	nykyisyyteen	(Mannermaa	1992,	153–156).	
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Taulukko1.	 Skenaarioiden	 jaottelu	 tutkiviin	 ja	 ennakoiviin	 skenaarioihin	

(Mannermaa	1992,	154).	

	

Skenaariot	 voidaan	 jakaa	 myös	 multisektoraalisiin	 ja	 monosektoraalisiin	

skenaarioihin	riippuen	siitä,	kattaako	skenaario	vain	yhden	 tieteenalan	vai	

useita.	 Multisektoraalisten	 skenaarioiden	 laatiminen	 on	 haastavaa	 ja	

työlästä,	 mutta	 laaja-alaisuutensa	 ja	 monitieteellisyytensä	 vuoksi	 niiden	

laatiminen	on	toivottavaa.	Ne	myös	tarjoavat	tutkijalle	oivalluksia	oman	alan	

ulkopuolelta	(Mannermaa	1992).		

	

Mikään	edellä	esitetystä	 jaottelusta	ei	ole	saavuttanut	yleisesti	hyväksyttyä	

asemaa.	 Usein	 luokitteluperusteena	 käytetäänkin	 sitä,	 onko	 skenaario	

toivottava	 vai	 uhkaava	 tai	 sitä,	 rakennetaanko	 skenaario	 nykyisyydestä	

tulevaisuuteen	vai	tulevaisuudesta	nykyisyyteen.		

	

Skenaarioiden	 rakentaminen	 on	 osin	 intuitiota,	 osin	 logiikkaa,	 osin	

retoriikkaa,	 osin	 pohdiskelua	 ja	 toimintaa	 ja	 lopulta	 tiedettä	 (Masini	 &	

Vasquez	 2000,	 52).	 Rakennusprosessit	 voidaan	 jakaa	 heidän	 mukaansa	

lähestymistavasta	riippuen	kolmeen	eri	koulukuntaan,	jotka	eivät	ole		
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toisiaan	poissulkevia,	 vaan	 täydentäviä	 ja	 joskus	 raja	niiden	välillä	voi	olla	

epäselvä.	 Keskeistä	 ei	 kuitenkaan	 ole	 itse	 metodin	 valinta,	 vaan	 se,	 että	

valittua	metodia	noudatetaan	(Godet,1993).	

	

Intuitiivinen	 menetelmä	 on	 vähiten	 strukturoitua,	 enimmäkseen	 luovaa	

työskentelyä,	 eikä	 se	 sisällä	 valmiita	 malleja.	 Menetelmä	 lähtee	 liikkeelle	

siitä,	että	päätöksenteon	taustalla	vaikuttavat	toimintaympäristöön	liittyvät	

tekijät	 ja	 skenaarioprosessin	 aikana	 haarukoidaan	 intuitiivisesti	 niiden	

välisiä	 vaikutussuhteita.	 Heuristinen	 menetelmä	 perustuu	 tietoon,	 mutta	

sekin	 korostaa	 skenaariotyöskentelyyn	 osallistuvien	 henkilöiden	 luovuutta	

ja	 tietämystä.	 Tulevaisuus	 nähdään	 heuristisessa	 menetelmässä	

tarkoituksenmukaisesti	 luotuna,	 ei	 jatkumona	 nykyhetkelle.	 Statistinen	

menetelmä	 käyttää	 toimii	 tilastollisten	 ja	 matemaattisten	mallien	 varassa.	

(Godet	1993)	

	

	

3.5. Tulevaisuustaulukko	skenaariotyöskentelyn	metodina	

Tulevaisuudentutkimuksen	 piirissä	 on	 kehitetty	 erilaisia	

skenaariomenetelmiä,	 joiden	 käyttö	 ei	 ole	 vakiintunutta,	 vaan	 riippuu	

tutkijasta,	 valitusta	 skenaariotyypistä	 sekä	 tutkittavasta	 aiheesta.	 Osa	

menetelmistä,	 kuten	 tulevaisuustaulukko	 ja	 tulevaisuuspyörä,	 tuottaa	

suoraan	 skenaarioita,	 kun	 taas	 osa,	 kuten	 delfoi-menetelmä	 ja	 pehmeä	

systeemimetodologia,	 toimivat	 tiedonkeruumenetelminä	 varsinaisten	

skenaarioiden	 laatimiselle.	 	 Tässä	 tutkimuksessa	 käytetään	 metodina	

tulevaisuustaulukkoa.	

	

Morfologinen	 skenaariotyöskentely	 eli	 tulevaisuustaulukkomenetelmä	

soveltuu	 hyvin	 yritysten	 strategisen	 päätöksenteon	 tueksi,	 sillä	 sen	 avulla	

voidaan	pakottaa	esiin	hyvin	erilaisia	tulevaisuuden	kuvia	ja	kehityspolkuja.	

Tulevaisuustaulukoita	 ja	 -karttoja	 onkin	 käytetty	 runsaasti	

tulevaisuudentutkimuksen	 piirissä	 skenaariotyöskentelyn	 apuna	

(Mannermaa	1992,	92-93).	
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Tulevaisuustaulukon	avulla	määritellään	ja	rajataan	käsiteltävä	alue	tai	asia.	

Käytännössä	 muutostekijät,	 heikot	 signaalit,	 megatrendit	 tai	 muut	

merkitykselliset	 asiat	 laitetaan	 taulukkoon	 ja	 luodaan	 niistä	 todennäköisiä	

tai	mahdollisia	tapahtumakulkuja.		

	

Taulukon	 rivit	 muodostuvat	 muuttujista,	 jotka	 hyvin	 usein	 ovat	

toimintaympäristöön	 liittyviä,	 ja	 niiden	 mahdollisista	

toteutumisvaihtoehdoista	tulevaisuudessa.	Rivielementit	edustavat	sellaisia	

ominaisuuksia,	 joita	pidetään	välttämättöminä	tulevaisuuden	vaihtoehtojen	

kuvaamiseksi.	 Ne	 eivät	 ole	 keskenään	 hierarkkisia,	 eikä	 yksi	 rivi	 vaikuta	

yksisuuntaisesti	 toisen	 rivin	 sisältöön.	 Solut	 puolestaan	 ovat	 muuttujien	

saamia	 arvoja,	 kunkin	 rivin	 ominaisuuden	 erilaisia	 variantteja,	 joita	

tutkimuksessa	 tarkastellaan.	 Mikäli	 yhden	 tällaisen	 solun	 sisältö	 toteutuu	

tulevaisuudessa,	 mikään	 muu	 rivillä	 olevista	 soluista	 ei	 toteudu.	

Tulevaisuustaulukkoon	 voidaan	 jaotella	 ominaisuuksien	 ja	 muuttujien	

ryhmiä,	 joita	 ristiintaulukoimalla	 saadaan	 tuloksena	 erilaisia	

tulevaisuuskuvia	(Seppälä	1984).	

	

Seppälän	 mukaan	 tulevaisuustaulukkomenetelmään	 kuuluu	 neljä	

työvaihetta;	 tulevaisuuksien	 hahmottaminen,	 tulevaisuustaulukon	

rakentaminen,	 sisäisesti	 ristiriidattomien	 tulevaisuudentilojen	 luonti	 sekä	

skenaarioiden	 kokoaminen	 (Seppälä	 1984,	 11).	 Ensimmäinen	 vaihe	

havainnollistaa	 tutkimuskohdetta	 ja	 siinä	 perehdytään	 tutkittavaan	

aiheeseen	 ja	 hahmotellaan	mahdollisia	 tulevaisuuksia.	 	 Toisessa	 vaiheessa	

luodaan	 mahdollisten	 tulevaisuuden	 tilojen	 taulukko	 eli	

tulevaisuustaulukko.		

	

Seppälän	(1984)	mukaan	tulevaisuustaulukon	rakentaminen	pitää	sisällään	

seitsemän	 vaihetta.	 Ensimmäisessä	 vaiheessa	 määritetään	 tarkasteltavan	

aiheen	toimintaympäristöön	liittyvät	muutosvoimat	ja	muut	oleelliset	tekijät	

ja	 tarkastellaan	niitä	 laajasti.	 Samassa	yhteydessä	analysoidaan	 ja	pyritään	

löytämään	myös	heikkoja	signaaleja	ja	megatrendejä.	Toisessa	vaiheessa		
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havainnoidaan	 tulevaisuussuuntautunutta	 tietoa	 ja	 arvioidaan	 sen	

vaikutuksia	 tarkasteltavana	 olevalle	 aiheelle.	 Kolmannessa	 vaiheessa	

laaditaan	 tulevaisuustaulukko	 keskeisten	 muuttujien	 perusteella.	

Neljännessä	 vaiheessa	 tarkastellaan	 muuttujien	 arvoja	 ja	 niiden	 välisiä	

riippuvuuksia.	 Viidennessä	 ja	 kuudennessa	 vaiheessa	 luodaan	 erilaisia	

tulevaisuuskuvia	 ja	 niiden	 kehityspolkuja.	 Näiden	 skenaarioiden	 pohjalta	

voidaan	 tarkastella	 erilaisten	 tulevaisuuskuvien	 vaikutuksia	 esimerkiksi	

organisaation	toiminnalle	ja	tehdä	strategisia	linjauksia	siitä,	miten	mikä	on	

organisaation	tavoitetila,	mihin	tulevaisuudenkuvaan	pyritään	ja	mitä	siihen	

pääseminen	 vaatii.	 Koska	 tulevaisuustaulukko	 tarjoaa	 lukemattoman	

määrän	 erilaisia	 skenaarioita,	 on	 oleellisten	 skenaarioiden	 valinta	 ja	

lukumäärän	rajaaminen	usein	vaikeaa.		

	

	
	

Kuvio	6.	Tulevaisuustaulukon	rakentaminen	(Seppälä	1984).	
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Vaikka	taulukko	itsessään	voi	vaikuttaa	mekaaniselta	ja	yksinkertaistavalta,	

vaatii	 sen	 rakentaminen	 merkittävää	 sisällön	 asiantuntemusta.	

Asiantuntemusta	 edellyttää	 myös	 keskeisimpien	 tulevaisuudenkuvien	

tunnistaminen	taulukosta.	Schwartz	on	korostanut	luovuutta	skenaarioiden	

laatimisessa.	 Jotta	skenaariot	olisivat	ymmärrettävämpiä,	voidaan	ne	avata	

narratiivia	apuna	käyttäen	(Hiltunen	2012).	

	

Kun	 tulevaisuustaulukko	 on	 valmis,	 luodaan	 keskenään	 ristiriidattomia	

tulevaisuudentiloja.	 Käytännössä	 tämä	 on	 skenaarioiden	 luomisen	

ensimmäinen	 vaihe,	 joka	 yhdistää	 eri	 rivien	 tilat	 erilaisiksi	

tulevaisuudentiloiksi.	Prosessi	etenee	riveittäin	siten,	että	seuraavalta	riviltä	

valitaan	looginen,	tilanteeseen	sopiva	muuttuja,	kunnes	kaikki	taulukon	rivit	

on	lukittu.	 Jokainen	muuttuja	käydään	samalla	tavoin	läpi	 ja	niihin	liittyvät	

arvot	yhdistetään	toisiinsa.	Näistä	poluista	muodostuu	skenaarioiden	pohja,	

joista	voidaan	rakentaa	eri	tulevaisuuspolkuja.		

	

Tämän	jälkeen,	Seppälän	(1984,	16)	mallin	mukaan	kolmannessa	vaiheessa,	

karsitaan	 sisäistä	 ristiriitaa	 aiheuttavat	 solut,	 mikä	 vähentää	 syntyvien	

skenaarioiden	 määrää.	 Sisäinen	 ristiriita	 tarkoittaa	 sitä,	 että	 yhden	 tilan	

toteutuminen	 tekee	 toisen	 tilan	 toteutumisen	mahdottomaksi.	 Vaihe	 vaatii	

Seppälän	(1984)	mukaan	paneutumista	ja	huolellisuutta,	jotta	tulokset	ovat	

realistisia.	 Tulevaisuudenkuvien	 on	 oltava	 loogisia,	 mutta	 niiden	

muodostamiseen	ei	saa	vaikuttaa	se,	ovatko	ne	haluttuja	tai	ei-toivottuja.	

	

Lopulta	 muodostetaan	 skenaariot.	 Aiemman	 vaiheen	 karsinnan	 läpäisseet	

tulevaisuudenkuvat	 ryhmitellään	 noin	 5–7	 tulevaisuudenkuvan	 ryhmiin,	

jotka	 jaetaan	 aikajanalle	 siten,	 että	 janan	 ensimmäinen	 ryhmä	 muistuttaa	

eniten	nykyhetkeä	ja	utopistisimmat	ryhmät	ovat	kauimpana	nykyhetkestä.	

Jokainen	ryhmä	muodostaa	oman	skenaarionsa	(Seppälä	1984,	17).			
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Kuvio	7.	Tulevaisuustaulukkomenetelmän	prosessi	(Seppälä	1984,	10).	

	

	

3.6. Yhteenveto	teorioista	

Tutkimuksen	 teoreettinen	 viitekehys	 muodostuu	 toimintaympäristön	

PESTEL-analyysista,	 ennakointia	 ja	 tulevaisuuden	 tutkimusta	 koskevasta	

kirjallisuudesta	 sekä	 skenaariomenetelmän	 hyödyntämisestä.	 Globaalin	

sahatavaramarkkinan	 toimintaympäristön	 analysoinnissa	 olisi	 voitu	

PESTEL-mallin	 sijaan	 käyttää	 myös	 Porterin	 viiden	 kilpailuvoiman	 mallia,	

jonka	 avulla	 voidaan	 tunnistaa	 markkinaan	 tai	 alaan	 taloudellisesti	 tai	

teknisesti	vaikuttavat	seikat.	Malli	kuitenkin	rajaa	näkökulmaa	vahvasti	vain	

sahatavarakauppaan	 ja	 sen	 toimijoihin	 sekä	 PESTEL-viitekehystä	

suppeampiin	tekijöihin,	eikä	huomioi	muita	toimintaympäristön	muutoksia,	

jolloin	siinä	tapahtuvat	muutokset	ja	heikot	signaalit	jäävät	huomiotta.	

PESTEL-analyysin	 tekijöille	 annetaan	 kullekin	 vähintään	 yksi	 muuttuja	 ja	

niitä	käyttäen	rakennetaan	tulevaisuustaulukko,	jonka	avulla	tarkastellaan		



	

	 54	

	

globaaliin	sahatavaramarkkinaan	vaikuttavia	keskeisiä	muuttujia	ja	pyritään	

tunnistamaan	 niiden	 mahdollisia	 kehityspolkuja	 sekä	 toteutumia	

tulevaisuudessa.	 Tulevaisuustaulukon	 rivien	 ominaisuudet	 ja	 solujen	 arvot	

muodostetaan	teemahaastatteluiden	aineiston	perusteella.		

	

4. TUTKIMUKSEN	TOTEUTUS	

Tässä	 luvussa	 käsitellään	 tutkimuksessa	 käytettyä	

aineistonkeruumenetelmää	 sekä	 aineistoa	 ja	 tutkimuksen	 toteuttamista	

sekä	sen	luotettavuutta.		

Laadullinen	 tutkimus	pyrkii	 selittämään	miksi	 ja	miten	 asiat	 tapahtuvat	 ja	

antaa	 syvällisen	 kuvauksen	 tutkimuskohteesta.	 Hypoteesien	 testauksen	 ja	

tilastollisen	 analyysin	 sijaan	 tämä	 tutkimus	 on	 luonteeltaan	 laadullinen	 eli	

se	 keskittyy	 tutkimuskohteen	 tulkintaan	 ja	 ymmärrykseen	 ja	 sen	 kautta	

skenaarioiden	rakentamiseen.	

Tutkimus	toteutettiin	selittävänä,	ekstensiivisenä	tapaustutkimuksena,	jossa	

kiinnostuksen	 kohteena	 ovat	 tosielämän	 monimutkaisten	 tapahtumien	

väliset	 kausaliteetit	 tai	 niihin	 liittyvät	 mekanismit.	 Siinä	 missä	

intensiivisessä	 tapaustutkimuksessa	 tutkitaan	 yhtä	 tai	 korkeintaan	

muutamaa	 tapausta	 syvällisesti,	 pyritään	 ekstensiivisessä	

tapaustutkimuksessa	 tutkimuksen	 kohteena	 olevia	 tapauksia	 vertaamaan	

toisiinsa.	Tämän	kaltainen	tutkimus	pyrkii	selittämään	tarkastelun	kohteena	

olevaa	 tapausta	 ja	 vastaamaan	 kysymykseen,	 miksi	 tapaus	 on	 kehittynyt	

juuri	tietyllä	tavalla	sekä	löytämään	ilmiöitä	tai	prosesseja	koskevia	yhteisiä	

ominaisuuksia	 tai	 malleja.	 Selittävän	 tapaustutkimuksen	 tavoitteena	 on	

kehittää	 tai	 tuottaa	 teorioita	 tai	 teoreettisia	 ideoita	 ja	 käsitteitä,	 jotka	

selittävät	tehtyjä	havaintoja	(Ryan	et	al.,	1992,	s.	115).		

Tapaustutkimusta	 voidaan	 pitää	 laadullisen	 tutkimuksen	 toteuttamiseen	

soveltuvana	tutkimusstrategiana,	jolla	pyritään	tuottamaan		
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kokonaisvaltaista	 tietoa	 ja	ymmärrystä	 tutkimuksen	kohteesta.	Se	soveltuu	

hyvin	 erilaisten	 aiheiden	 tutkimiseen	 ja	 sitä	 on	 käytetty	 laajasti	 eri	

tieteenalojen	tutkimuksessa.		Tapaustutkimus	soveltuu	tutkimusstrategiaksi	

erityisesti	 silloin,	 kun	 tutkittavasta	 aiheesta	 ei	 ole	 olemassa	 vielä	 laajalti	

aiempaa	 tutkimusta.	 (Gray,	 2004,	 123–124;	 Eriksson	 &	 Kovalainen,	 2008,	

116–117).	 Globaaleja	 sahatavaramarkkinoita	 on	 tutkittu	 tieteessä	 hyvin	

vähän	ja	tästä	syystä	valittu	tutkimusstrategia	soveltuu	tämän	tutkimuksen	

toteuttamistavaksi.	

Tapaustutkimuksen	 kohde	 voidaan	 valita	 erilaisten	 kriteerien	 perusteella.	

Aihetta	 voidaan	 tutkia	 sen	 poikkeavuuden	 vuoksi	 tai	 sen	 tyypillisyyden	 ja	

edustavuuden	 vuoksi.	 Tapaus	 voidaan	 valita	 myös	 siksi,	 että	 tukija	 uskoo	

sen	 tuottavan	 eniten	 tutkimuksen	 kannalta	 olennaista	 tietoa.	 Tällaisia	

tapauksia	 kutsutaan	 kriittisiksi	 tapauksiksi	 (Eriksson	 &	 Kovalainen	 2008,	

125).	 Tämän	 tutkimuksen	 kohteena	 olevat	 tapaukset,	 kolme	

tarkastelupistettä	 2000-luvulla,	 on	 valittu	 tutkimuskohteeksi	 niiden	

poikkeavuuden	 vuoksi.	 Kaikissa	 tarkastelupisteissä,	 2007,	 2011	 ja	 2020,	

globaali	 sahatavaramarkkina	 kääntyi	 äkillisesti	 nousuun	 ilman	 selkeää	

syytä.	 Toisaalta	 kahden	 ensimmäisen	 tapauksen	 kohdalla	 markkina	 myös	

kääntyi	 nopeasti	 jyrkkään	 laskuun.	 Tuoreimman	 2020-luvun	 tapauksen	

osalta	jyrkkää	laskua	ei	vielä	tutkimusta	tehdessä	ole	tapahtunut.	

	

4.1. Aineiston	keruu	

Selittävässä	 tapaustutkimuksessa	 tutkittavat	 tapaukset	 ovat	 liian	

monimutkaisia	 tutkittavaksi	 Survey-menetelmillä.	 Kvantitatiivisena	

tutkimusaineistona	 käytettiin	 sekä	 valittujen	 ajanjaksojen	 toimiala-	 ja	

tullitilastoja	 ja	 kvalitatiivisena	 puolistrukturoituja	 teemahaastatteluja.	

Haastatteluihin	 päädyttiin,	 koska	 tutkimuksessa	 haluttiin	 kerätä	 eri	

toimijoiden	 ja	 ihmisten	 näkemyksiä	 ja	 muistikuvia	 sahatavaramarkkinan	

käänteitä	edeltävältä	ajalta	sekä	pyrkiä	haastatteluiden	avulla	löytämään		
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heikkoja	signaaleja,	 jotka	olisivat	indikoineet	tulevaa	muutosta.	Haastattelu	

on	 myös	 tehokas	 keino	 kerätä	 tietoa,	 jota	 ei	 ole	 saatavilla	 julkaistussa	

muodossa.	 Haastatteluiden	 avulla	 pyrittiin	 muodostamaan	

kokonaisvaltainen	 käsitys	 ajanjaksoista	 sekä	 globaalin	

sahatavaramarkkinan	toimintaympäristöstä.	

Teemahaastattelussa	 haastateltavien	 tulisi	 olla	 jollain	 tapaa	 osallisia	

tutkittavaan	 aiheeseen	 tai	 ilmiöön	 tai	 heillä	 tulisi	 olla	 siitä	 jonkinlaista	

kokemusta.	 Myös	 tutkijalla	 tulee	 olla	 riittävä	 perehtyneisyys	 aiheesta,	 sen	

taustoista,	 rakenteista	 ja	 prosesseista,	 joiden	 pohjalta	 hän	 kykenee	

muodostamaan	 oletuksia	 aiheeseen	 liittyen.	 Tässä	 tutkimuksessa	

haastateltaviksi	 valittiin	 suomalaisia	 sahatavaraviennin	 ja	 -kaupan	 pitkän	

linjan	 ammattilaisia,	 yhteiskunnallisesti	 vaikuttavia	 henkilöitä	 sekä	

taloustieteen	ammattilaisia.	Haastattelut	suoritti	tutkimuksen	tekijä,	jolla	on	

yli	 kahdenkymmenen	 vuoden	 kokemus	 mekaanisesta	

puunjalostusteollisuudesta	 erinäisissä	 rooleissa.	 Haastatteluja	 tehtiin,	

kunnes	vastausten	osalta	saavutettiin	saturaatiopiste.		

Teemahaastattelun	 rakenne	 on	 avointa	 haastattelua	 vapaampi,	 mutta	 se	

noudattaa	ennalta	suunniteltua,	tiettyihin	teemoihin	perustuvaa	rakennetta.		

Teemahaastattelussa	 käsiteltyjen	 kysymysten	 järjestys	 ja	 kysymykset	

saattavat	 kuitenkin	 vaihdella	 (Hyvärinen	 et	 al.,	 2017).	 Puolistrukturoitu	

teemahaastattelu	valittiin	aineistonkeruumenetelmäksi	siksi,	että	sen	avulla	

kaikki	 tarvittavat	aiheet	tulevat	käsiteltyä,	mutta	sen	avulla	on	mahdollista	

saada	 esiin	myös	haastattelurungon	ulkopuolisia	 aiheita,	 joita	 haastattelija	

ei	 välttämättä	 ole	 osannut	 ennakoida.	 Puolistrukturoidun	 haastattelun	 etu	

strukturoituun	 haastatteluun	 nähden	 on	 myös	 se,	 että	 haastateltavalla	 on	

mahdollisuus	kysyä	tarvittaessa	tarkennusta	kysymyksiin.	Menetelmä	sopii	

tähän	tutkimukseen	hyvin	myös	siksi,	että	tutkimusaihe	on	uusi	(Hirsjärvi	&	

Hurme	2008,	47-48;	Gray	2004,	214-217,	Eriksson	&	Kovalainen	2008,	78-

83).		
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Teemahaastattelu	 etenee	 aiheen	 kannalta	 keskeisten	 teemojen	 parissa.	

Teemahaastattelussa	 kiinnitetään	 huomio	 tutkittavan	 ilmiön	

perusluonteeseen	 ja	 ominaisuuksiin	 hypoteesien	 testauksen	 sijaan.	 Tämän	

tutkimuksen	haastattelurunko	pohjautui	 teoreettiseen	viitekehykseen	 ja	 se	

oli	kaikkien	haastateltujen	kohdalla	sama.		

Koska	kaikista	tutkittavaan	ilmiöön	liittyvistä	seikoista	keskusteleminen	on	

aikaa	 vievää	 ja	 jopa	 mahdotonta,	 on	 haastattelujen	 teemat	 valittava	

huolellisesti.	 Tämän	 tutkimuksen	 teemahaastattelujen	 runko	 rakennettiin	

PESTEL-viitekehystä	 mukaillen.	 Haastateltujen	 kanssa	 käytiin	 läpi	

poliittiset,	 taloudelliset,	 sosiaaliset,	 teknologiset,	 ekologiset	 ja	

lainsäädännölliset	 tekijät	 kaikkia	 kolmea	 tarkastelujaksoa	 edeltävältä	

ajanjaksolta.	 Ensimmäinen	 tarkastelujakso	 alkoi	 2000-luvun	 alkupuolelta,	

seuraava	 ajoittui	 vuosien	 2008-2011	 väliin	 ja	 kolmas,	 pisin	 ajanjakso	 oli	

2011-2020.	 	 Kaikkia	 tekijöitä	 tai	 kaikkia	 ajanjaksoja	 ei	 käsitelty	 kaikissa	

haastatteluissa	 samassa	 laajuudessa.	 Haastattelujen	 lopuksi	 haastatelluilla	

oli	 mahdollisuus	 oma-aloitteisesti	 kertoa	 omista	 havainnoistaan	 teemaan	

liittyen,	 mikä	 mahdollisti	 kysymysten	 ulkopuolelle	 mahdollisesti	 jääneet	

aiheet	 ja	 tarjosi	 tilaisuuden	 haastateltavien	 omien	 havaintojen	 esiin	

tuomiselle.	

Tilastoista	 selvitettiin	 hinta-	 ja	 volyymipiikkien	 esiintyvyyttä,	 niiden	

yhteyttä	ja	ajoitusta	ympäröiviin	muihin	tapahtumiin	nähden	sekä	peilattiin	

muutoksen	 suuruutta	 heilahdusta	 edeltäneeseen	 ja	 sitä	 seuranneeseen	

tilanteeseen.		

Tilastoaineistoa	kerätiin	kevään	 ja	kesän	2021	aikana	 ja	 teemahaastattelut	

toteutettiin	kesän	ja	syksyn	2021	aikana	koronatilanteesta	ja	haastateltavan	

sijainnista	 riippuen	 joko	 kasvokkain	 tai	 teknologiavälitteisesti.	 Käytettyjä	

välineitä	olivat	puhelin	ja	Teams-kokoukset.		

Haastatteluita	 tehtiin	 12	 kappaletta.	 Haastatteluista	 tehtiin	 tarkat	

muistiinpanot,	mutta	haastateltavien	toiveesta	niitä	ei	nauhoitettu	eikä	näin		
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ollen	 litteroitu.	Haastattelujen	kesto	vaihteli	75	minuutista	150	minuuttiin.	

Haastatellut	ja	heidän	asemansa:	

Polar	Timber	Ltd	 	 Toimitusjohtaja	

Sahateollisuus	ry	 	 Toimitusjohtaja	

Versowood	Oy	 	 Myyntijohtaja	

Elinkeinoelämän	valtuuskunta	 Tutkimuspäällikkö	

Nordic	West	Office	 	 Toimitusjohtaja	

Luonnonvarakeskus	Luke	 Tutkija	

Sahateollisuus	ry	 	 Projektipäällikkö	

EU-parlamentti	 	 MEP	

Velipoika	Oy		 	 Toimitusjohtaja	

Eduskunta	 	 	 Ex-ministeri	

Danske	Bank	 	 Pääekonomisti	

Eläketurvakeskus	 	 Johtaja	

	

4.2. Sisällönanalyysi	aineiston	analyysimenetelmänä	

Haastatteluvastauksia	 ei	 tule	 sellaisenaan	pitää	 tutkimuksen	 tuloksena.	On	

pyrittävä	 pääsemään	 syvemmälle	 vastausten	 taakse.	 Aineiston	 analyysin	

kautta	 aineistoon	 saadaan	 uusia	 näkökulmia,	 voidaan	 luoda	 kuvauksia	

aineistosta	sekä	tulkita,	ymmärtää	ja	selittää	sitä.	

Sisällönanalyysi	 on	 tekstianalyysin	 muoto,	 jossa	 aineistoa	 tarkastellaan	

eritellen,	yhtäläisyyksiä	ja	eroja	etsien	ja	tiivistäen.	Tutkittavat	tekstit	voivat	

olla	 mitä	 tahansa	 tekstimuotoisia	 tai	 sellaiseksi	 muutettuja	 aineistoja:	

kirjoja,	 haastatteluita,	 puheita.	 Sisällönanalyysin	 avulla	 tutkittavasta	

ilmiöstä	 pyritään	 muodostamaan	 tiivis	 kuvaus,	 joka	 liittää	 tulokset	

laajempaan	kontekstiin	(Tuomi	&	Sarajärvi	2009).	

Sisällönanalyysi	 on	 sanallista	 tekstin	 sisällön	 kuvailua,	mutta	 sillä	 voidaan	

tarkoittaa	 myös	 kvantitatiivista	 analyysia,	 jossa	 kuvataan	 määrällisesti	

tekstin	sisältöä.	Tällöin	puhutaan	sisällön	erittelystä.	Sisällönanalyysi	voi	siis		
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olla	laadullista	tai	määrällistä	ja	kumpaakin	tapaa	voidaan	hyödyntää	saman	

aineiston	analysointiin	(Tuomi	&	Sarajärvi	2009).	

Sisällönanalyysia	 voi	 tehdä	 aineistolähtöisesti,	 teorialähtöisesti	 tai	

teoriaohjaavasti.	 Teoriasidonnaisesta	 sisällönanalyysista	 puhutaan,	 kun	

analyysi	 ei	 perustu	 suoraan	 olemassa	 olevaan	 malliin	 tai	 teoriaan,	 mutta	

kytkennät	siihen	ovat	havaittavissa.	Tällöin	tutkijan	ajattelua	ohjaa	vuoroin	

aineisto,	vuoroin	teoria.	Analyysiyksiköt	nousevat	aineistosta,	mutta	niiden	

tulkintaa	 ja	ryhmittelyä	ohjaa	 teoria.	 	Tässä	 tutkimuksessa	sisällönanalyysi	

on	 teoriasidonnaista,	 sillä	 analyysi	 tukeutuu	 PESTEL-malliin.	 Analyysi	 on	

tehty	aineistolähtöisesti,	mutta	tehdyt	havainnot	sidotaan	käytettyyn	malliin	

(KvaliMOTV,	2006).		

Analyysimenetelmän	lisäksi	on	valittava	analysointitapa.	Yksinkertaisin	tapa	

järjestää	aineisto	on	luokittelu.	Luokittelu	vastaa	käytännössä	kvantifiointia,	

jossa	 aineistosta	 määritellään	 luokkia	 ja	 lasketaan	 luokkien	 esiintyvyys	

aineistossa	(Tuomi	&	Sarajärvi,	2009).	Luokittelu	vaatii	useita	haastatteluja	

ollakseen	luotettava	tapa	(Eskola	&	Suoranta	2014,	167).		

Teemoittelu	 on	 luokittelun	 kaltaista,	mutta	 lukumäärää	 tärkeämpää	 on	 se,	

mitä	aiheesta	on	sanottu.	Aineisto	järjestetään	teemojen	mukaan	siten,	että	

kunkin	 teeman	 alle	 kerätään	 haastatteluista	 ne	 kohdat,	 joissa	 puhutaan	

kyseisestä	teemasta.	Keskeistä	on,	että	teemat	valaisevat	tutkimusongelmaa:	

Aineistosta	 tulee	 kyetä	 löytämään	 ja	 erittelemään	 tutkimusongelman	

kannalta	olennaiset	teemat.	Tämä	vaatii	teorian	ja	empirian	vuorovaikutusta	

(Tuomi	&	Sarajärvi,	2009;	Eskola	&	Suoranta,	2014,	174-178).	

Aineiston	tyypittelyssä	kiinnitetään	huomiota	aineistoa	hyvin	luonnehtiviin	

seikkoihin,	 joita	 pyritään	 tiivistämään	 ja	 tyypittelemään	 havainnollisesti	

(KvaliMOTV,	 2006).	 Tyypittely	 edellyttää	 aina	 teemoittelua,	 mutta	

tyypittelyssä	 analyysia	 jatketaan	 pidemmälle	 ja	 rakennetaan	 vastauksista	

yleisimpiä	tyyppejä	ja	aineistoa	kuvataan	teemojen	sijaan	laajemmin.		
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Tämän	 tutkimuksen	 aineisto	 teemoiteltiin	 sisällönanalyysin	 avulla	 ja	

analysoitiin	 tulevaisuustaulukkomenetelmää	 käyttäen.	 Sen	 perusteella	

pyrittiin	 kehittämään	 skenaariotyökalu	 globaalin	 sahatavaramarkkinan	

muutosten	tunnistamiseksi	ja	muutoksiin	reagoimiseksi.	

	

4.3. Tutkimuksen	luotettavuus	

Kvalitatiivisen	 tutkimuksen	 luotettavuutta	 arvioitaessa	 tutkijan	 rooli	

korostuu,	sillä	tutkijalla	on	melko	suuri	liikkumavapaus	aineiston	analyysin,	

tulkintojen	 ja	 tutkimustekstin	 välillä.	 Tutkijan	 on	 myös	 otettava	 kantaa	

analyysin	kattavuuteen,	pohdittava	tekemiään	ratkaisuja	ja	punnittava	työn	

luotettavuutta.	 Luotettavuus	 ei	 koske	 vain	 tutkimuksen	 tulosta,	 vaan	 koko	

tutkimusprosessia,	 jonka	 subjektiivisena	 toimijana	 tutkija	 on	 tärkeässä	

roolissa,	keskeisenä	tutkimusvälineenä	(Eskola	&	Suoranta,	2014).	

Tutkimuksen	 luotettavuuden	 arvioinnissa	 on	 perinteisesti	 käytetty	

validiteetin	 ja	 reliabiliteetin	 käsitteitä.	 Validiteetti	 ilmaisee,	 miten	 hyvin	

tutkimuksessa	 käytetty	 mittaus-	 tai	 tutkimusmenetelmä	 mittaa	 juuri	 sitä	

ilmiön	 ominaisuutta,	 jota	 on	 tarkoituskin	 mitata.	 Toisin	 sanoen	 sitä,	

vastaavatko	 tutkimustulokset	 asian	 tilaa	 todellisuudessa.	 Validiteetti	 on	

hyvä	 silloin,	 kun	 tutkimuksen	 kohderyhmä	 ja	 kysymykset	 ovat	 oikeita.	

Validiteetti	 on	 puutteellinen	 silloin,	 kun	 empiiriset	 havainnot	 ja	 koko	

tutkimus	kohdistuu	 sivuun	 siitä,	mikä	oli	 tarkoituksena.	Validiteetin	käsite	

on	 skenaariotutkimuksessa	 kiistanalainen,	 sillä	 tulevaisuuden	 tosiasioiden	

määrittäminen	on	ongelmallista.	

Reliabiliteetti	 puolestaan	 ilmaisee	 sen,	miten	 luotettavasti	 ja	 toistettavasti	

käytetty	mittaus-	tai	tutkimusmenetelmä	mittaa	haluttua	ilmiötä:	Saadaanko	

samanlainen	 tutkimustulos,	 mikäli	 tutkimus	 toistetaan.	 Reliabiliteettiin	

liittyviä	 ongelmia	 skenaariotutkimuksessa	 ovat	 esimerkiksi	 ihmisten	

erilainen	 tapa	 tarkastella	 todellisuutta,	 aikaan	 ja	 paikkaan	 liittyvät	 tekijät	

sekä	tutkijan	ja	tutkimuskohteen	välinen	suhde.	Kvantitatiivisen		
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tutkimuksen	 osalta	 onkin	 esitetty	 ristiriitaisia	 näkemyksiä	 siitä,	

soveltuvatko	 validiteetti	 ja	 reliabiliteetti	 laadullisen	 tutkimuksen	

luotettavuusperusteiksi	(Eskola	&	Suoranta,	2014).	

Laadullisessa	 tutkimuksessa	 arviointi	 pelkistyy	 kysymykseksi	

tutkimusprosessin	 luotettavuudesta.	 Pääasiallisin	 luotettavuuden	 kriteeri	

onkin	 tutkija	 itse	 ja	 arviointi	 koskee	 koko	 tutkimusprosessia.	 On	 tärkeää	

tiedostaa,	 millaista	 vaihtelua	 tutkijassa,	 tutkittavassa	 aiheessa	 tai	

aineistonkeruumenetelmässä	 tapahtuu	 tutkimusprosessin	 edetessä.	 Kun	

nämä	 tekijät	 tuodaan	 esiin,	 ulkopuoliset	 voivat	 arvioida,	 miten	 tutkija	 on	

hallinnut	vaihtelevia	tilanteita	(Kiviniemi	1999,	79).			

Eskolan	 ja	 Suorannan	 mukaan	 (2014)	 laadullisen	 tutkimuksen	

luotettavuusterminologiaa	 voidaan	 lähestyä	 seuraavien	 tekijöiden	 kautta:	

uskottavuus,	siirrettävyys,	varmuus	ja	vahvistuvuus.	Uskottavuus	 tarkoittaa	

sitä,	että	tutkijan	on	tarkastettava,	vastaavatko	hänen	käsitteellistyksensä	ja	

tulkintansa	tutkittavien	käsityksiä.	Tutkimustulosten	siirrettävyys	on	tietyin	

ehdoin	 mahdollista	 myös	 laadullisessa	 tutkimuksessa.	 Varmuutta	 voidaan	

lisätä	 ottamalla	 huomioon	myös	 tutkimukseen	 ennustamattomasti	 liittyvät	

ennakkoehdot	 ja	 vahvistuvuus	 tarkoittaa	 sitä,	 että	 tehdyt	 tulkinnat	 saavat	

tukea	muusta	aihetta	tarkastelleesta	tutkimuksesta.		

Laadullisen	 tutkimuksen	 luotettavuutta	 voidaan	 tarkastella	 neljästä	

näkökulmasta:	realistisuuden,	vakuuttavuuden,	yhteistoiminnan	 ja	kritiikin	

kannalta.		

Realistisessa	 luotettavuusnäkemyksessä	 on	 kyse	 siitä,	 kuinka	 pätevästi	

tutkimuksen	teksti	kuvaa	tutkittavaa	asiaa	tai	ilmiötä.	On	tärkeää	kuitenkin	

erottaa	 toisistaan	 käytetyn	 aineiston	 ja	 siitä	 tehtyjen	 päätelmien	

luotettavuus.		

Relativistisessa,	 vakuuttavuuden	 luotettavuusnäkemyksessä	 teksti	 itsessään	

on	osoitus	tutkimuksen	luotettavuudesta.	Tekstin	ei	oleteta	kuvaavan		
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suoraviivaisesti	 tutkittua	 todellisuutta,	 vaan	 muodostavan	 luetun,	 koetun,	

havaitun,	muistetun,	pohditun	 ja	kuvitellun	perusteella	oman	tekstuaalisen	

todellisuutensa.	 Tutkimuksen	 teksti	 ei	 näin	 ollen	 ainoastaan	 heijasta	

todellisuutta,	 vaan	 on	 itsekin	 todellisuus	 ja	 luo	 merkityksiä	 ja	 osallistuu	

yhteiskunnalliseen	 keskusteluun.	 Vaikka	 tutkimusteksti	 muodostaakin	

oman	 verkottuneen	 kontekstinsa,	 joka	 toimii	 arvioinnin	 mittana,	 ei	 se	

tarkoita	 todellisuuden	 kieltämistä.	 Vakuuttavuuden	 strategiana	

relativistisessa	 luotettavuusnäkemyksessä	 pidetään	 erilaisten	

tutkimuskäytänteiden	 julkituomista.	 Tällaisia	 tutkimuskäytänteitä	 ovat	

esimerkiksi	 havaintojen	 tekeminen,	 analysointi,	 raportti	 tulkintoineen	 ja	

filosofiset	 pohdinnat	 ja	 niiden	 tehtävä	 on	 vakuuttaa	 arvioijat	 tutkimuksen	

oikeellisuudesta	(Eskola	&	Suoranta,	2014).	

Kvalitatiivisen	 tutkimuksen	 luotettavuutta	 voidaan	 varmistaa	 myös	

diskurssianalyyttisesta	 teoriasta	 käsin	 koherenssin,	 osallistujien	

orientaation,	uusien	ongelmien	ja	hedelmällisyyden	näkökulmista	(Potter	&	

Wetherell,	 1987),	 joissa	 kaikissa,	 osallistujien	 orientaatio	 pois	 lukien,	

luotettavuutta	 tarkastellaan	 aineiston	 ja	 raportin	 tasolla.	 Tutkimustekstin	

sisäinen	johdonmukaisuus	määrittelee	luotettavuuden	arvioinnin	ja	on	näin	

ollen	 hyvin	 lähellä	 perinteistä	 tutkimuksen	 sisäistä	 validiteettia.	

Koherenssinäkökulmasta	 tekstiä	 tarkastellaan	 tietyin	 ennakko-oletuksin,	

joita	 pyritään	 varmentamaan.	 Osallistujien	 orientaatio	 tarkoittaa	 sitä,	 että	

tutkijan	 lisäksi	myös	muiden	 tutkimukseen	 osallistuvien	 on	 tavoiteltava	 ja	

varmennettava	 toiminnan	 säännönmukaisuuksia.	 Varmentaminen	 voi	

tapahtua	 kuuntelemalla	 ihmisten	 tulkintoja	 tutkimusaineistosta	 tehdystä	

analyysista.	 Uusien	 ongelmien	 löytyminen	 kvalitatiivisessa	 analyysissa	 on	

yleistä	 ja	 sitä	 voidaan	 jossain	 määrin	 pitää	 osoituksena	 analyysin	

luotettavuudesta.	Hedelmällisyyden	kriteeri	arvioi,	missä	määrin	tutkimus	on	

tuottanut	uutta	tietoa	tai	uusia	tuloksia.	

Yhteistoiminnan	 näkökulmasta	 tutkimuksen	 luotettavuus	 tarkoittaa	 tiedon	

konstruoimista	erilaisina	diskursseina,	jolloin	luotettavuus	on	reflektiivisten	

toimijoiden	yhteisten	neuvotteluiden	tulos.	Tällöin	validiteettiin	ei	liity		
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mitattavia	 tuloksia,	 vaan	 arviointikriteerinä	 toimivat	 tukijan	 ja	 muiden	

reflektiiviset	keskustelut	(Eskola	&	Suoranta,	2014).	

	

Arviointi	 kritiikkinä	 kääntää	 arvioinnin	 perspektiivin	 tutkijasta	 lukijaan.	

Tällöin	 tutkimuksen	 arvioinnista	 voidaan	 puhua	 tutkimuksen	 kritiikkinä	

(Eskola	&	Suoranta,	2014).	

Tämän	 tutkimuksen	 luotettavuutta	 on	 tarkasteltu	 relativistisen	

luotettavuuden	 valossa.	 Tutkimusaineisto	 perustuu	 pääosin	 luettuun,	

koettuun,	havaittuun,	muistettuun,	pohdittuun	ja	kuviteltuun	tietoon,	jonka	

perusteella	on	konstruoitu	tekstuaalinen	todellisuus,	jonka	tarkoituksena	on	

tuoda	 näkökulma	 yhteiskunnalliseen	 keskusteluun.	 Vakuuttavuuden	

varmistamiseksi	 tutkimuksessa	 on	 tuotu	 esiin	 tutkimuskäytänteet,	 kuten	

havaintojen	 tekeminen,	 niiden	 analysointi	 ja	 raportti	 tulkintoineen.	

Tutkimuksen	 luotettavuutta	 on	 varmistettu	Potterin	 ja	Wetherellin	 (1987)	

esittämistä	 näkökulmista.	 Koherenssi	 liittyy	 tekstissä	 tehtyjen	 oletusten	

varmentamiseen,	osallistujat	ovat	orientoituneet	selvittämään	ja	löytämään	

toiminnan,	 tässä	 tapauksessa	 globaaleilla	 sahatavaramarkkinoilla	

esiintyvien,	 heikkojen	 signaalien	 säännönmukaisuutta,	 uusia	 ongelmia	

edustavat	 muun	 muassa	 tutkimuksen	 myötä	 syntyneet	 ajatukset	

lisätutkimustarpeesta	 ja	 hedelmällisyyden	 kriteeri	 täyttyy,	 sillä	 vastaavaa	

tutkimusta	 ei	 ole	 aiemmin	 tehty,	 joten	 tulokset	 ovat	 uusia	 ja	 synnyttävät	

keskustelua.		

Tutkimuksessa	 haastatellut	 henkilöt	 ovat	 ansioituneita	 asiantuntijoita	

omalla	 alallaan.	 Haastateltavaksi	 on	 valittu	 eri	 alan	 toimijoita,	 ei	 vain	

sahateollisuuden	 asiantuntijoita,	 jotta	 toimintaympäristön	 analyysi	 olisi	

mahdollisimman	 monipuolista,	 eivätkä	 haastattelut	 ja	 niissä	 esiin	 tulleet	

näkemykset	keskittyisi	vain	yhden	toimialasektorin	näkökulmasta	tehtyihin	

havaintoihin.	 Tämä	 lisää	 osaltaan	 tutkimuksen	 luotettavuutta	 ja	

uskottavuutta.	
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4.4. Tulevaisuustaulukon	ja	skenaarioiden	rakentaminen	

Tulevaisuustaulukon	rakentamisen	lähtökohtana	on	tutkimuskohde	sekä	se,	

millaiseen	 tarkoitukseen	 tulevaisuustaulukkoa	 käytetään.	 	 Skenaarioiden	

rakentamisessa	 käytettävään	 tulevaisuustaulukkoon	 on	 oleellista	 poimia	

sellaisia	 muuttujia	 ja	 niiden	 tekijöitä,	 joilla	 on	 vaikutusta	 tarkasteltavana	

olevalle	 kohteelle.	 Tärkeää	 on	 myös	 se,	 että	 näiden	 tekijöiden	 pohjalta	

muodostuvat	 skenaariot	 ovat	 loogisesti	 eteneviä	 ja	 mahdollisia.	 Näin	

muodostetun	tulevaisuustaulukon	perusteella	on	mahdollista	rakentaa	jopa	

satoja	 erilaisia	 skenaarioita,	 joskaan	 se	 ei	 ole	 mielekästä,	 eikä	 anna	

tutkimukselle	lisäarvoa.	

	

Tämä	 tutkimuksen	 tulevaisuustaulukko	 muodostettiin	 nostamalla	

muuttujiksi	 tekijöitä,	 jotka	 vaikuttavat	 globaalin	 sahatavaramarkkinan	

toimintaympäristöön.	 Jokaiselle	 muuttujalle	 annettiin	 kolme	markkinoihin	

vaikuttavaa	 arvoa	 haastattelututkimuksessa	 esiin	 nousseiden	 havaintojen	

perusteella.		

	

Yleensä,	 kuten	 tässäkin	 tutkimuksessa,	 tarkasteltavia	 muuttujia	 ja	 niiden	

tekijöitä	on	paljon,	eikä	kaikkien	vaihtoehtoisten	arvojen	ottaminen	mukaan	

ole	mahdollista.		
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Taulukko	 2.	 Globaaliin	 sahatavaramarkkinaan	 vaikuttavat	 muuttujat	 ja	

tekijät	PESTEL-viitekehyksen	pohjalta	rakennetussa	tulevaisuustaulukossa.	

	

	

Jotta	 skenaarioiden	 määrä	 pysyisi	 mielekkäänä,	 Schoemaker	 (1991)	

ohjeistaa	artikkelissaan	 ‘When	and	how	to	use	scenario	planning:	A	heuristic	

approach	 with	 illustration’	 muodostamaan	 kaksi	 pakotettua	 skenaariota,	

joista	 toisen	 lopputulos	on	positiivinen	 ja	 toisen	negatiivinen.	Kuten	Rubin	

(Topi,	 2021)	 huomauttaa,	 ääriskenaarioiden	 välille	 on	 hyvä	 muodostaa	

vähintään	 kolmas	 mahdollinen	 tulevaisuudenkuva.	 Tätä	 voidaan	 kutsua	

kompromissiskenaarioksi.	 Skenaariot	 voidaan	 rakentaa	 esimerkiksi	

erilaisten	 juonten	 varaan,	 jotka	 voivat	 koostua	 yksittäisten	 tekijöiden	

aiheuttamista	 muutoksista,	 sykleistä,	 hiljaisista	 signaaleista	 tai	 villeistä	

korteista	(Hiltunen	2021,	187).		

	

Käytössä	 ollut	 aineisto	 tarjosi	 mahdollisuuden	 kymmenten	 erilaisten,	

nyansseiltaan	 hieman	 poikkeavien	 skenaarioiden	 laatimiseen.	 Tässä	

tutkimuksessa	 luotiin	 kuitenkin	 vain	 kolme	 skenaariota	 Schoemakerin	

(1991)	 ja	 Rubinin	 (Topi,	 2021)	 menetelmiä	 noudattaen.	 Ensimmäinen	

’Kaikki	viedään	käsistä’’	–skenaario	kuvaa	ideaalitilannetta,	joka	ehkä	jopa		
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yllättäen	 muistuttaa	 poikkeuksellista	 tilannetta	 globaaleilla	

sahatavaramarkkinoilla	 tutkimuksen	 tekoaikaan.	 Toinen	 ’Ei	 mitään	

yllättävää’	 –skenaario	 on	 rakennettu	 todennäköisten	

tulevaisuudentapahtumien	 ja	 -muuttujien	 varaan.	 Kolmas	 skenaario	

’Viimeinen	 sammuttaa	 valot’	 on	 negatiivinen	 uhkaskenaario.	 Skenaariot	 on	

nimetty	 haastateltujen	 spontaaneista	 lausahduksista.	 Tekstissä	 kursiivilla	

esitetyt	ovat	suoria	lainauksia	haastatteluista.	

	

	

4.5. Kaikki	viedään	käsistä	–skenaario	

	

	
	

Taulukko	3.	Kaikki	viedään	käsistä	-skenaario	tulevaisuustaulukossa.	

	

Maailmantalous	 on	 vahvassa	 vedossa.	 Markkinoilla	 on	 rahaa	 tarjolla	

houkuttelevin	 ehdoin	 ja	 erilaisten	 tavaroiden	 sekä	 palveluiden	 kysyntä	 on	

voimakasta.	 Investointien	 taso	 on	 korkea,	 sillä	 talouden	 näkymät	

kannustavat	kasvattamaan	tuotantoa	ja	vaikuttavat	lyhentävän	myös		
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investointien	 takaisinmaksuaikaa.	 Talouden	 vahvan	 vedon	 myötä	 ympäri	

maailmaa	 rakennetaan	 runsaasti.	 Sahatavaran	 kysyntä	 on	 tarjontaa	

korkeammalla,	 mikä	 vaikuttaa	 positiivisesti	 sahatavaran	 hintakehitykseen.	

Logistiikan	 hinnat	 ovat	 nousseet,	 mutta	 korotusten	 siirtäminen	

asiakashintoihin	on	onnistunut.	Kontteja,	aluksia	 ja	 trailereita	on	saatavilla	

ja	 toimitukset	 sujuvat	 odotetusti.	 Kyselyitä	 tulee	 ympäri	 maailmaa,	 mutta	

uusien	 asiakkaiden	 palveleminen	 tilanteessa,	 jossa	 koko	 tuotanto	 menee	

olemassa	olevien	asiakkaiden	tilauksiin,	on	mahdotonta.	Uusista	yksityisistä	

suurhankkeista	 ilmoitetaan	 mediassa,	 jonka	 lisäksi	 julkinen	 uudis-	 ja	

korjausrakentaminen	on	valtiontalouksien	vahvistuessa	vilkasta.	Kuluttajien	

luottamus	 on	 korkealla	 ja	 etenkin	 sellaisissa	 maissa,	 jossa	 nuorten	 osuus	

väestöstä	on	suuri,	rakentamisen	tarve	on	suuri.	

	

Geopoliittinen	 tilanne	 on	 vakaa,	 merkittäviä	 konflikteja	 tai	 jännitteitä	 ei	

keskeisillä	 markkina-alueilla	 ole	 ja	 maiden	 välinen	 keskinäinen	 luottamus	

on	hyvällä	 tasolla.	 Sahatavaran	 viennin	 kannalta	 tärkeä	Pohjois-Afrikkakin	

on	 rauhallinen.	 Kauppaa	 käydään	 vapaasti	 ilman,	 että	 pakotteet,	

protektionismi	tai	kauppasodat	häiritsisivät	sitä	millään	tavoin.		

	

”Se,	 että	 meneillään	 ei	 ollut	 merkittäviä	 vallanvaihdoksia,	 loi	 markkinoille	

positiivisia	odotuksia.”	

	

Öljyn,	hinta	on	noussut,	mikä	heijastuu	myös	muiden	raaka-aineiden,	kuten	

sahatavaran	 hintoihin	 vahvistaen	 niitä.	 Vaikka	 sahatavaran	 hinta	 onkin	

korkea,	kysyntä	on	voimakasta	ja	myös	öljystä	ja	kaasusta	riippuvaiset	maat,	

kuten	Algeria	ja	Saudi-Arabia	ovat	aktiivisia	kaupankäynnissä.	Öljyn	jatkuva	

hinnannousu	 tullee	 näkymään	 sahojen	 raaka-aine	 sekä	 logistiikan	

kustannuksissa	 ja	 yleinen	 voimakkaan	 inflaation	 riski	 on	 kasvanut.	

Globaalissa	 toimintaympäristössä	 yritykset	 kuitenkin	 keskittyvät	 lyhyen	

ajan	 tuottojen	 kotiuttamiseen	 ja	 ennakoivat	 syklien	 muutosta	 pyrkimällä	

vahvistamaan	asemiaan	pitkäaikaisten	kumppaniensa	avulla.	
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Eräässä	 globaalisti	 merkittävässä	 sahatavaran	 tuottajamaassa	

sahauskapasiteettia	 leikataan	 pysyvästi	 lähinnä	 raaka-ainekysymysten	

vuoksi.	 Tämän	 seurauksena	 sahatavaran	 määrällinen	 tarjonta	 kyseisessä	

maassa	 laskee,	mikä	kasvattaa	kysyntää	muista	 tuottajamaista	 ja	aiheuttaa	

tavaravirtojen	 uudelleenjärjestelyä.	 Yritysten	 hakiessa	 uusia	 asemia	 ja	

entistä	 kannattavampia	 asiakkuuksia,	 muodostuu	 sahatavaratyhjiöitä,	

joiden	 täyttämisestä	 jotkin	maat	 hyötyvät:	 Kun	 yhden	markkinan	 toimijat	

kääntävät	 katseensa	 uudelle	 avautuneelle	 markkinalle,	 syntyy	

sisämarkkina-alueelle	vaje,	jota	lähdetään	täyttämään	ulkoapäin.	

	

Pitkäaikaisten	 puutuotteiden	 kuten	 sahatavaran	 rooli	 ilmastotyössä	

hiilivarastona	 on	 tunnistettu	 EU-tasolla.	 Unioni	 tarjoaa	 jäsenmailleen	

erilaisia	 mekanismeja	 puurakentamisen	 lisäämiseksi	 ja	 siihen	

kannustamiseksi.	 Tämän	 seurauksena	 erityisesti	 puurakentamisen	 trendi	

kiihtyy	 ja	 jäsenmaat	 lähtevät	 luomaan	 erilaisia	 kannustinjärjestelmiä	 ja	

tavoitteita	 puurakentamisen	 ympärille.	 Vahvan	 talouden	 siivittämänä	

rakentaminen	 lisääntyy	 ja	 yhä	 useampi	 kohde	 tehdään	 rakenteita	myöden	

puusta,	mikä	lisää	sahatavaran	kysyntää.		

	

Ympäristöasioiden	 korostuminen	 tuo	 luonnonmukaiset	 materiaalit	 entistä	

voimakkaammin	osaksi	 sisustusta	 ja	arjen	eri	 sovelluksia.	Sahatavarasta	ei	

haluta	 ainoastaan	 talon	 runkorakennetta	 tai	 ulkovuorausta,	 vaan	 sitä	

käytetään	 myös	 erilaisissa	 sisustusratkaisuissa,	 levymateriaalin	 sijaan	

huonekaluissa	 ja	 käyttöesineissä.	 Positiivisten	 ilmastovaikutusten,	

luonnonmukaisen	pinnan,	työstettävyyden	ja	perinteikkyyden	lisäksi	puuta	

arvostetaan	sen	terveysturvallisten	ominaisuuksien	vuoksi.	Tätä	tukee	myös	

puumateriaalista	tehtävä	tutkimus,	jonka	määrä	kasvaa	trendin	myötä.		

	

Koska	puun	imago	on	hyvä	ja	sen	potentiaali	tunnistettu,	erilaiset	puuraaka-

ainelähtöiset	 innovaatiot	 lisääntyvät.	 Puun	 eri	 jakeille	 etsitään	 uudenlaisia	

entistä	korkeamman	jalostusasteen	käyttökohteita	kuten	tekstiilit,	lääkkeet,		
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elintarvikkeet	 ja	 polttoaineet,	 joiden	 myötä	 puun	 käyttö	 kaikissa	 eri	

muodoissa	muuttuu	entistä	hyväksyttävämmäksi	ja	kasvaa.	

	

Kuluttajien	luottamus	on	korkealla	tasolla	ja	arvotutkimuksessa	korostuvat	

kuluttaminen	 ja	 markkinataloushenkisyys.	 Rahaa	 on	 tarjolla,	

lainanottovalmius	on	korkea	ja	rahaa	myös	kulutetaan	runsaasti.	Kuten	aina	

nousukaudella,	 myös	 nyt	 rakennetaan	 paljon.	 Ihmiset	 haluavat	 lisätilaa,	

oman	 pihan	 sekä	 mahdollisuuden	 toteuttaa	 ja	 ilmaista	 itseään	 erilaisten	

asumisen	 ratkaisujen	kautta.	Omakotialoitusten	määrä	 kääntyy	kasvuun	 ja	

vallalla	 olevien	 trendien	 myötä	 yhä	 useampi	 koti	 rakennetaan	 puusta.	

Talouden	 vahva	 veto	 ulottuu	 myös	 alempiin	 tuloluokkiin	 ja	 vahvistaa	

hyvinvointia	 ympäri	 maailmaa.	 Oma	 talo,	 uudet	 huonekalut	 tai	 kodin	

sisustaminen	 ovat	 yhä	 useamman	 ulottuvilla	 ja	 niihin	 kaikkiin	 käytetään	

sahatavaraa.	

	

”Feel	 Good	 Factor	 vetää	 hommaa	 ylös.	 Keskiluokka	 haluaa	 parantaa	

elämänlaatuaan	ja	kaikilla	on	oikeus	omaan	asuntoon.”	

	

Villi	kortti	liittyy	tässä	skenaariossa	sahatavaran	tuotantoketjun	alkupäähän	

ja	 siellä	 raaka-aineen	 saatavuuteen.	 Villiksi	 kortiksi	 on	 nostettu	 erilaiset	

luonnonkatastrofit,	 jotka	 aikaansaavat	 niukkuutta	 sahatavaran	 raaka-

ainemarkkinoilla.	 Koska	 historian	 saatossa	 erilaiset	 hyönteistuhot,	

metsäpalot	 tai	 myrskyt	 ovat	 laajassa	 mittakaavassa	 koskeneet	 ennen	

kaikkea	 kilpailijamaita,	 on	 niiden	 vaikutus	 Suomen	 sahatavaramarkkinaan	

ollut	 pääosin	 positiivinen.	 Laajamittaiset	 metsäpalot	 tuhoavat	 raaka-

ainevarantoja	kokonaan	aiheuttaen	välittömän	laskun	kyseessä	olevan	maan	

sahatavaratarjontaan.	 Myrskyt	 ja	 hyönteistuhot	 sen	 sijaan	 vahingoittavat	

raaka-ainevarantoa,	 josta	seurauksena	on	 tilapäinen	ylitarjontatilanne,	kun	

vahinkopuita	sahataan	pikaisesti,	 jotta	edes	osa	niistä	voitaisiin	hyödyntää.	

Vahinkopuista	 sahattu	 sahatavara	 on	 yleensä	 alempilaatuista	 ja	 aiheuttaa	

ylitarjontaa	 vain	 joissain	 laatuluokissa	 ja	 joillain	 markkinoilla.	 Etenkään	

hyönteispuut	eivät	kilpaile	samoissa	loppukäyttökohteissa	suomalaisen		
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sahatavaran	 kanssa.	 Pidemmällä	 aikavälillä	 myrskyt	 ja	 hyönteistuhot	

aiheuttavat	 metsäpalojen	 kaltaisen	 raaka-aineniukkuuden	 ja	 pienentävät	

tulevaisuuden	 hakkuupotentiaalia,	 mikä	 supistaa	 tuhoalueiden	 sahojen	

tuotantoa	ja	synnyttää	kysyntää	suomalaiselle	sahatavaralle.		

	

Heikko	 signaali	 liittyy	 tässä	 skenaariossa	 ihmisten	 toiminnassa	 nähtävään	

ilmiöön,	 joka	 kumpuaa	 arvojen	 muutoksesta	 tai	 on	 vastavoima	 jollekin	

aiemmin	 koetulle.	 Heikkona	 signaalina	 tähän	 skenaarioon	 on	 otettu	 noin	

vuosikymmen	 sitten	 alkanut	 downshiftaus,	 joka	 voidaan	 nähdä	

arvoilmapiirin	 muutoksena	 ja	 vastavoimana	 aiemmalle	 työ-	 ja	

suorituskeskeiselle	 yhteiskunnalle.	 Sen	 vaikutus	 erityisesti	 asumisen	

valintoihin,	 kodin	 kunnostukseen,	 rakentamiseen	 ja	 sisustukseen	 on	 ollut	

merkittävä.	 Elämän	 leppoistaminen	 ja	 elämänlaadun	 parantaminen	 on	

lisännyt	 pyrkimystä	 työnteon	 vähentämiseen,	 jolloin	 aikaa	 vietetään	 yhä	

enemmän	 kotona	 tai	 vapaa-ajankodeissa	 ja	 niihin	 panostetaan.	 Tämä	 on	

lisännyt	sahatavaran	kysyntää.		
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4.6. Ei	mitään	yllättävää	–skenaario	

	
	

Taulukko	4.	Ei	mitään	yllättävää	–skenaario	tulevaisuustaulukossa.	

	

Globaalin	 kriisin	 seurauksena	useat	maat	 elvyttävät	 talouttaan.	Korot	 ovat	

alhaalla	 ja	 erilaisia	 instrumentteja	 käytetään	 taloudellisen	 toimeliaisuuden	

lisäämiseksi	ja	talouskasvun	aikaansaamiseksi.	Toimien	seurauksena	talous	

elpyy,	 luottamus	 talouteen	 vahvistuu	 ja	 niin	 vienti	 kuin	 kotimarkkinakin	

kääntyvät	 kasvuun.	 Taloutta	 vahvistetaan	 muun	 muassa	 julkisten	

hankkeiden	 avulla,	 mikä	 lisää	 rakentamista	 ja	 sahatavaran	 kysyntää.	

Patoutuneet	 tarpeet	 alkavat	 purkautua,	 ja	 alhainen	 korkokanta	 lisää	

rakentamista	 sekä	 kulutusta	myös	 vapailla	markkinoilla.	 Taso	 on	 edelleen	

varsin	maltillinen,	eikä	markkinoiden	ylikuumenemisesta	ole	merkkejä.		

	

Kriisi	 on	 aiheuttanut	 polarisaatiota,	 epätasapainoa	 ja	 osattomuuden	

tunnetta.	 Geopolitiikassa	 epävarmuus	 ja	 konfliktien	 riski	 kasvavat	 osin	

resurssien	niukkuuden,	osin	populismin	ja	osin	sen	vuoksi,	että	jotkin	tahot	

pyrkivät	 käyttämään	 toisten	 heikkoutta	 hyväkseen.	 Joillain	 markkinoilla	

syntyy	sisäisiä	levottomuuksia,	jotka	heijastuvat	sahatavaran	viennin		
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edellytyksiin	 alueelle.	 Tämän	 vuoksi	 tuotteille	 on	 etsittävä	 korvaavia	

markkinoita,	mikä	orastavan	kasvun	tilanteessa	on	mahdollista.	

	

”Finanssikriisi	 ei	 osunut	 Kiinaan	 niin	 voimakkaasti	 ja	 se	 käytti	 tilanteen	

hyväkseen.	 Kiinan	 aggressiivinen	 taloudellinen	 ja	 poliittinen	 nousu	 alkoi	

vähän	huomaamatta.”	

	

Kriisin	 seurauksena	 liberaali	 talouspolitiikka	 on	 tullut	 tiensä	 päähän	 ja	

protektionismi	 nostaa	 päätään.	 Globaali	 kaupankäynti	 on	 kuitenkin	

toistaiseksi	 vapaata,	 eivätkä	 vientirajoitukset	 tai	 maiden	 väliset	

kauppasodat	 aiheuta	 sille	 välittömiä	 uhkia.	 Sahatavara	 virtaa	 vapaasti	

maiden	välillä,	eivätkä	tullikäytännöt	muodosta	estettä	kaupanteolle.	

	

Raaka-aineiden	hinnat	ovat	säilyneet	vakaina,	ja	myös	sahatavaran	hinta	on	

yhä	 maltillisella	 tasolla.	 Kasvava	 geopoliittinen	 epävarmuus	 muodostaa	

kuitenkin	uhan	hintojen	vakaudelle	ja	orastavan	talouskasvun	jatkumiselle.	

Riskinä	 on	 raaka-aineiden	 hinnan	 äkillinen	 nousu,	 valuuttakurssien	

heilahtelu	tai	osakemarkkinoiden	romahtamisen	aikaansaama	uusi	kriisi.	

	

Sahatavaran	 globaaliin	 kysyntään	 vaikuttaa	 merkittävän	 raaka-

aineviejämaan	päätös	kieltää	tukin	vienti	halvan	sahauksen	maihin.	Tämä	on	

yksi	 osoitus	 orastavasta	 protektionismista	 ja	 mikäli	 päätös	 todella	 pitää,	

tarkoittaa	 se	 sahatavaran	 tarjonnan	 niukkuutta	 näillä	 halvan	 sahauksen	

markkinoilla.	 Niukkuuden	 synnyttämä	 ulkomaisen	 sahatavaran	 kysynnän	

kasvu	heijastuu	globaaleihin	sahatavarahintoihin,	jotka	lähtevät	nousemaan.	

Lisääntyvä	 kysyntä	 kasvattaa	 tuotantoa	 Suomessa	 ja	 lisää	 raaka-

ainetarvetta.	Hintojen	nousu	siirtyy	 tukin	hintaan	kuitenkin	viiveellä,	 joten	

sahoilla	on	mahdollisuus	hyödyntää	tilanne.	Sahat	ovat	huolehtineet	raaka-

ainevarannostaan	 myös	 kriisin	 aikana,	 joten	 nyt,	 sahatavaran	 hintojen	

noustessa	 sahataan	 edullisemmalla	 hinnalla	 hankittua	 tukkia.	 Tämä	

parantaa	sahauksen	kannattavuutta	
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Suomi	on	onnistunut	saamaan	kansallisia	poikkeamia	EU:n	metsien	käytön	

sääntelyä	koskien.	Tämän	ansiosta	raaka-ainetta	on	saatavilla	 ja	tuotannon	

kasvattaminen	 on	 mahdollista.	 Teollisuudenala	 taiteilee	 todistaakseen	

sääntelystä	 poikkeamisen	 perusteena	 olevat	 erityispiirteensä.	 Hakkuiden	

yleinen	 hyväksyttävyys,	 alan	 imagon	 parantaminen	 ja	 erilaiset	

biodiversiteettiä	 vaalivat	 toimenpiteet	 ja	 kompensaatiot	 pakottavat	

yritykset	 sekä	 toimialajärjestöt	 ottamaan	 liiketoiminnan	 vastuullisuuden	

entistä	 merkittävämmäksi	 osaksi	 johtamisjärjestelmiään.	 Keskusteluun	

osallistuminen	ja	avoimuus	ovat	tärkeitä	työkaluja	kansallisessa	mutta	myös	

EU-tason	kontekstissa.	

	

Yleinen	 maailmankuva	 ei	 ole	 kuitenkaan	 metsienkäyttövastainen,	 vaan	

vastuullisesti	 toteutettuna	 biotalous	 nähdään	 globaalisti	 tärkeänä	 osana	

kestävää	 kehitystä.	 Suomalainen	 osaaminen	 tällä	 saralla	 halutaan	 nostaa	

maailman	huipulle.	Yksi	askel	tässä	ovat	uudet	teknologiat,	jotka	parantavat	

työn	 tuottavuutta.	 Puu	 saadaan	 korjattua	 entistä	 tehokkaammin	 ja	

pienemmin	 vaurioin	 metsistä	 ja	 sahausteknologiat	 mahdollistavat	 yhä	

paremman	 saannon	 sekä	 laadutuksen.	 Tämä	 parantaa	 sahojen	

kannattavuutta	 ja	 vapauttaa	 pääomia	 tutkimus-	 ja	 kehitystoimintaan.	

Suomalaiset	 toimijat	 lähtevät	 voimakkaasti	 tuotteistamaan	 myös	 erilaisia	

teollisuuden	 ympärille	 rakentuvia	 palvelumalleja.	 Hyviä	 metsänhoidon	

käytäntöjä	implementoidaan	eri	puolilla	maailmaa	paikallisiin	olosuhteisiin,	

sahatavarakääreille	 luodaan	 erilaisia	 uusiokäyttö-	 ja	 palautuskonsepteja	 ja	

rakentamiseen	 luodaan	 uudenlaisia	 resurssitehokkaita	 ratkaisuja.	 Näiden	

toimenpiteiden	 taloudelliset	 vaikutukset	 näkyvät	 vasta	 pitkällä	 aikavälillä,	

eivätkä	 lisää	 välittömästi	 esimerkiksi	 sahatavaran	 kysyntää.	 Sen	 sijaan	 ne	

vankistavat	sahatavaran	asemaa	biotalouden	kivijalkana	ja	parantavat	puun	

käytön	hyväksyttävyyttä.		

	

Aiemman	 kriisin	 vuoksi	 kuluttajien	 luottamus	 kääntyi	 laskuun	 ja	 kulutus	

romahti.	 Tämän	 seurauksena	 kiinnostus	 muun	 muassa	 vuokrausta,	

yhteisomistusta	ja	kierrättämistä	kohtaan	on	kasvanut.	Vaikka	talous	elpyy		
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ja	 rakentaminen	 viriää,	 on	 uusien	 omakotialoitusten	 määrä	 yhä	 alhainen.	

Sahatavaran	yksityiskäyttö	 ei	 lähde	merkittävään	kasvuun,	 sillä	myös	DIY-

sektorin	 kysyntä	 on	 laimeaa.	 Ihmiset	 asuvat	 ahtaasti	 kaupungeissa	 ja	

sisustukseen	etsitään	ratkaisuja	käytetyistä	tuotteista.		

	

”Esimerkki	 arvojen	 ja	 asenteiden	 muutoksesta	 ovat	 finanssikriisin	 jälkeiset	

hipsterit,	jotka	tekivät	köyhäilystä	trendikästä.”	

	

Kriisin	ja	sitä	seuranneen	taloudellisen	aseman	heikentymisen	seurauksena	

ihmiset	 ovat	 viettäneet	 yhä	 enemmän	 aikaa	 kotona.	

Tulevaisuudennäkymien	parantuessa	ne,	joille	remontointi	ja	rakentaminen	

on	 taloudellisesti	mahdollista,	 käyttävät	 siihen	 rahaa.	Kotona	vietetyn	ajan	

aikana	 syntyneet	 ideat	 halutaan	 toteuttaa	 ja	 erilaiset	 epäkohdat	 korjata,	

jolloin	DIY-sektori	viriää.	Tämä	riittää	ylläpitämään	DIY-markkinaa,	mutta	ei	

kasvata	 sitä	 voimakkaasti,	 sillä	 arvoissa	 ja	 asenteissa	 korostuvat	

kiertotalous,	 yhteistalous	 ja	 kotoilu.	 Sen	 sijaan,	 että	 oma	 sauna	

remontoitaisiin,	 syntyy	 järjestelmä,	 jossa	omakotinaapurusto	yhteiskäyttää	

yksityisomistuksessa	 olevaa	 rantasaunaa.	 Lasten	 kasvaessa	 leikkimökki	

myydään	 naapurin	 leikki-ikäisten	 käyttöön	 ja	 kesämökkien	 yhteisomistus	

perheiden	tai	ystäväporukoiden	kesken	on	jopa	trendinomaista.	

	

Läntisiä	 maita	 vaivaa	 työvoimapula.	 Työntekijöiden	 saaminen	

tuotantolaitoksille	 on	 vaikeaa	 ja	 sahoilla	 tuotannon	 kasvattaminen	

vastaamaan	 kasvavaa	 kysyntää	 vuoroja	 lisäämällä	 jopa	 mahdotonta.	

Nykyisten	 työntekijöiden	 keski-ikä	 sahoilla	 on	 verrattain	 korkea	 ja	 alaa	

uhkaa	 lähivuosina	 eläköityminen.	 Uusien	 osaavien	 työntekijöiden	 puute	 ja	

vanhojen	 osaavien	 työntekijöiden	 poistuminen	 on	 sahojen	 tulevaisuutta	

varjostava	ongelma,	johon	ei	ole	nopeaa	korjausliikettä.	Sahojen	on	yhdessä	

yhteiskunnan	eri	toimijoiden	kanssa	lähdettävä	rakentamaan	vaihtoehtoisia	

malleja	 työvoiman	 saatavuuden	 parantamiseksi.	 Tällaisia	 voivat	 olla	

esimerkiksi	 erilaisten	 koulutusten	 ja	 räätälöityjen	 työurien	 tarjoaminen,	

ulkomaisen	työvoiman	kouluttaminen	teollisuuden	tarpeisiin,	alan		
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vetovoiman	kasvattaminen	tai	sahojen	automaation	lisääminen	entisestään.	

Myös	kansainvälinen	logistiikka	on	kriisissä	samasta	syystä.	Logistiikan	alan	

työt	 ovat	 raskaita	 ja	 melko	 huonosti	 palkattuja.	 Etenkin	 kuljettajista	 on	

pulaa,	 eivätkä	 kuljetusliikkeet	 löydä	 osaavaa	 työvoimaa.	 Tämä	 johtaa	

globaaleihin	 logistisiin	 ongelmiin.	 Alusten	 lastaus	 ja	 purku	 viivästyvät,	

jolloin	 laivat	 seisovat	 satamien	 ulkopuolella	 odottamassa	 vuoroaan.	

Laivoista	 puretut	 tavarat	 eivät	 lähde	 satamista	 liikkeelle,	 sillä	

maakuljetuksiin	 ei	 ole	 riittävästi	 kuljettajia.	 Mikäli	 näitä	 työvoimapulaan	

liittyviä	 tilanteita	 lähdetään	 korjaamaan	 palkkoja	 korottamalla,	 jotta	 alat	

vaikuttaisivat	 houkuttelevammilta,	 johtaa	 se	 hintojen	 nousuun,	 mikä	

kiihdyttää	 inflaatiota	 vaarantaen	 orastavan	 talouskasvun.	 Asetelma	

aiheuttaa	myös	kitkaa	ja	epävarmuutta	sahatavaratoimituksiin.	

	

Villi	 kortti	 liittyy	 tässä	 skenaariossa	 äkilliseen	 ja	 yllättävään	 tapahtumaan,	

kuten	 pandemiaan,	 suunnittelemattomaan	 vallanvaihtoon	 jossakin	

keskeisessä	maassa	tai	luonnonilmiöön.	Tilanteessa,	jossa	globaali	talous	on	

vasta	 elpymässä	 edellisestä	 kriisistä,	 tällainen	 tapahtuma	 voisi	 olla	

lamaannuttava.	Talouden	tilasta	riippuen	seurauksena	voisi	olla	syvä	 lama.	

Esimerkiksi	 pandemian	 vuoksi	 tuotantolaitoksia	 saatettaisiin	 joutua	

sulkemaan,	 logistiikka	 seisahtuisi,	 työttömyys	 kasvaisi	 ja	 talous	 kääntyisi	

laskuun.	 Useat	 rakennushankkeet	 viivästyisivät,	 keskeytyisivät	 tai	

peruuntuisivat,	 jolloin	 myös	 sahatavaran	 kysyntä	 heikkenisi.	 Kasvava	

epävarmuus	heikentäisi	kuluttajien	luottamusta	ja	kulutuskysyntää.	

	

Tähän	skenaarioon	valittu	heikko	signaali	sen	sijaan	kasvattaisi	sahatavaran	

kysyntää.	 Jonkinlainen	 yhteiskunnallinen	 sisältä	 ohjattu	 muutos	 kuten	

yhdenlapsen	 politiikan	 päättyminen,	 voi	 pidemmällä	 aikavälillä	 lisätä	

voimakkaastikin	 sahatavaran	 kysynnän	 kasvua,	 kun	 perheiden	

asuintapoihin	ja	huonekalutarpeisiin	tulee	muutoksia.	Vastaava	tilanne	voisi	

syntyä,	 kun	 jollain	 kehittyvällä	 markkinalla	 lähettäisiin	 valtiojohtoisesti	

järjestämään	alimmille	tuloluokille	parempia	asumismahdollisuuksia.		
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4.7. Viimeinen	sammuttaa	valot	–skenaario	

	
Taulukko	5.	Viimeinen	sammuttaa	valot	–skenaario	tulevaisuustaulukossa.	

	

Globaali	 talous	 on	 kriisiytynyt.	 Pörssit	 ovat	 laskussa,	 inflaatio	 kiihtyy	 ja	

talouden	näkymät	heikkenevät.	Rahaa	ei	ole	aiempaan	tapaan	jaossa,	jolloin	

lainansaanti	 vaikeutuu.	 Tämän	 seurauksena	 useat	 yritykset	 ajautuvat	

maksuvaikeuksiin	 ja	 vienti	 sakkaa.	 Tilanne	 on	 syntynyt	 vastareaktiona	

markkinoiden	 ylikuumenemiselle	 ja	 sitä	 syventävät	 markkinoiden	

ulkopuoliset	tekijät	kuten	geopolitiikka.			

	

”Geopolitiikka	on	nyt	aivan	eri	painolla	mukana	kuin	aikaisemmin.”	

	

Populismi	 ja	 vastakkainasettelu	 on	 kasvanut	 ja	 joillain	 alueilla	 tämä	 on	

johtanut	jopa	aseellisiin	konflikteihin.	Vastakkainasettelun	lisääntyminen	ja	

geopoliittinen	 epävakaus	 on	 lisännyt	 sisäänpäin	 kääntymistä	 ja	 useissa	

maissa	 johtanut	 protektionismiin,	 jota	 säädellään	 erilaisilla	 kansallisilla	 ja	

kansainvälisillä	 päätöksillä.	 Globaalit	 toimijat	 muodostavat	 taloudellisia	

liittoja	 ja	 puolustusasemia,	 jota	 seuraava	 kauppasotien	 uhka	 luo	

epävarmuutta	markkinoille.	Aseelliset	konfliktit	heijastuvat		
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maailmantalouteen	 ja	 ohjaavat	 tavaravirtoja	 joiltain	 osin	 uudelleen.	 Tämä	

pakottaa	myös	sahatavaran	viejät	etsimään	uusia	markkinoita	ja	asemia.	

	

”Geopoliittiset	jännitteet	näkyvät	esimerkiksi	alumiinin	hinnassa.”	

	

Öljyn	 ja	 muiden	 raaka-aineiden	 kuten	 myös	 sahatavaran	 hinnat	 ovat	

nousseet	 merkittävästi	 kriisiä	 edeltävän	 kasvukauden	 seurauksena.	

Markkinoilla	tapahtuneen	käänteen	ja	kriisin	seurauksena	öljyn	hinta	jatkaa	

nousuaan,	mutta	sahatavaran	hintojen	nousu	sen	sijaan	pysähtyy	ja	kääntyy	

laskuun	 kysynnän	 seisahtuessa.	 Kysyntää	 näivettävät	 yleisen	 taloudellisen	

luottamuksen	horjuminen,	 inflaatio	 ja	geopoliittiset	 jännitteet.	Epävakaissa	

näkymissä	 uusia	 rakennushankkeita	 ympäri	 maailmaa	 viivästytetään,	

perutaan	 tai	 käynnissä	 olevia	 jopa	 keskeytetään.	 Maksukyvyn	 heiketessä	

asiakkaiden	 tilausmäärät	 putoavat.	 Talouden	 kriisiytyminen	 haittaa	

vientimaiden	 sisämarkkinoita,	 joilla	 vallitseva	 epävarmuus	 kääntää	

kysynnän	laskuun.	

	

Sahatavaravirtojen	 uudelleenorganisointiin	 vaikuttaa	 myös	 merkittävän	

vientimarkkinan	 oman	 sahauskapasiteetin	 kasvu.	 Sahatavaran	 tuonnista	

markkinan	 painopiste	 siirtyy	 tukkipuun	 tuontiin	 ja	 omaan	 sahaukseen.	

Kysyntää	 ulkomaiselle	 sahatavaralle	 on	 yhä,	 mutta	 hinta	 on	matala.	 Öljyn	

hinnan	nousu	sekä	yleinen	inflaatio	ovat	nostaneet	 logistiikkakustannuksia	

merkittävästi	 niin	 kotimaassa	 kuin	 viennissäkin.	 Kotimaassa	 tämä	 on	

vaikuttanut	 raaka-aineen	 hintaan	 sahoille,	 viennissä	 rahdin	 hintaan.	

Logistiikan	 hinnankorotusten	 vieminen	 asiakashintoihin	 on	 heikkenevässä	

taloustilanteessa	ja	kysynnän	hiipuessa	mahdotonta,	jolloin	vaihtoehtoja	on	

kolme:	 Sahojen	 on	 joko	 supistettava	 tuotantoaan,	 hyväksyttävä	 aiempaa	

alhaisemmat	 katteet	 tai	 etsittävä	 tuotteille	 uusia,	 kannattavampia	

markkinoita.	Todennäköistä	on,	että	tilanteen	pitkittyessä	kaikkiin	kolmeen	

vaihtoehtoon	joudutaan	turvautumaan.		
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EU	 on	 linjannut	 kaikkia	 jäsenmaita	 velvoittavat	 puun	 käytön	 rajoitteet	 ja	

suojeluvelvoitteet.	 Tämän	 seurauksena	 hakkuumahdollisuudet	 supistuvat	

teollisuuden	 tarvitsemaan	 tasoon	 nähden	 merkittävästi	 Suomessa.	

Puumarkkina	 reagoi	 raaka-aineen	 myynnin	 säätelyyn	 sekä	 talouden	

heikentymiseen,	 ja	 hinnat	 nousevat.	 Raakapuun	 tuonti	 muualta	 ei	 ole	

rajoitusten,	kannattavuuden	 tai	 logistiikan	vuoksi	mahdollista.	Teollisuutta	

uhkaa	raaka-ainepula,	joka	heikentyneisiin	hintoihin	ja	laskevaan	kysyntään	

yhdistettynä	uhkaa	 sahojen	 tulevaisuutta.	Niukkuuden	 lisäksi	 seuraa	myös	

kohtaanto-ongelma,	 mikäli	 sahojen	 hankinta-alueella	 ei	 ole	 tarjolla	 sen	

kaltaista	 raaka-ainetta,	 jota	 tarvitaan	 toistaiseksi	 vielä	 ostoja	 jatkavien	

maksukykyisten	 asiakkaiden	 tuotteisiin.	 	 Kilpailu	 raaka-aineesta	 sahojen	

välillä	kiihtyy,	joka	on	omiaan	nostamaan	tukkipuun	hintaa	joko	suoraan	tai	

välillisesti	 erilaisten	 metsänomistajien	 houkuttelemiseksi	 tarjottavien	

lisäpalveluiden	vuoksi.	

	

Kansalaisten	 luonnonsuojelu-	 ja	 ilmastoaktivismi	 voimistuvat,	 ja	

vaatimukset	puun	polton	lopettamiseksi,	suojelun	lisäämiseksi	ja	hakkuiden	

supistamiseksi	 voimistuvat.	 Globaalissa	 keskustelussa	 asioita	 tarkastellaan	

kokonaisuutena	 ja	 Suomi	 vertautuu	 muihin	 puuta	 käyttäviin	 maihin.	

Metsäteollisuus	ja	Suomi	epäonnistuvat	viestinsä	läpiviemisessä,	ja	hakkuita	

sekä	 puun	 käyttöä,	 maasta	 ja	 metsänhoidon	 tasosta	 riippumatta,	 aletaan	

kyseenalaistaa.	 Puuta	 käyttävälle	 teollisuudelle	 syntyy	 imagotappioita	 ja	

vastakkainasettelu	 lisääntyy	 myös	 tällä	 saralla.	 Suojeluvaateet	 ja	

hiilinielukeskustelu	 voimistavat	 tarvetta	 poliittiseen	 ohjaukseen	 niin	

Suomessa	 kuin	 muuallakin.	 Tämän	 seurauksena	 suojeluala	 kasvaa,	 tietyn	

ikäisistä	leimikoista	syntyy	puutetta	ja	hakkuut	kohdistuvat	yhä	nuorempiin	

leimikoihin.	 Kokonaisuudessaan	 tilanne	 johtaa	 riittämättömään	 ja	

epätarkoituksenmukaiseen	 raaka-ainetarjontaan.	 Samaan	 tapaan	 kuin	 EU-

säätely,	 myös	 tämän	 kaltainen	 yhteiskunnan	 arvomuutos	 supistaa	 raaka-

aineen	 tarjontaa	 ja	 nostaa	 sen	 hintaa.	 Kummassakin	 tapauksessa	 myös	

toimijoiden	 olemassaolon	 edellytykset	 ja	 toimintamahdollisuudet	

heikkenevät.	Nämä	yhdistettynä	talouskriisiin,	markkinoiden	muutokseen	ja		
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geopoliittiseen	 epävarmuuteen	 johtavat	 väistämättä	 yksiköiden	

lakkauttamiseen.	

	

Sahat	ovat	investoineet	voimakkaasti	hyvän	talouskasvun	aikana.	Linjoja	on	

uudistettu,	 mutta	 alalla	 ei	 ole	 linjanopeuksien	 nostoa	 lukuun	 ottamatta	

vuosiin	 syntynyt	 suuria	 innovaatioita,	 jotka	 vaikuttaisivat	 työn	

tuottavuuteen.	 Näin	 ollen	 investointien	 takaisinmaksuajat	 eivät	 ole	

lyhentyneet,	 eikä	 työn	 tuottavuus	 ole	 parantunut.	 Erilaiset	 korvaus-	 ja	

uusinvestoinnit	 ovat	 silti	 välttämättömiä	 teollisuuden	 iskukyvyn	

säilyttämiseksi.	 Tukin	 saanto	 on	 jo	 nyt	 viritetty	 teknologian	 ja	

tuotannonsuunnittelun	 näkökulmasta	 parhaalle	 mahdolliselle	 tasolle,	 eikä	

katteiden	 parantaminen	 tai	 niukan	 raaka-aineen	 hyödyntäminen	 entistä	

paremmin	ole	investointien	kautta	nyt	muodostuneessa	ahtaassa	tilanteessa	

mahdollista.		

		

Kansalaisten	 kokema	 ilmastoahdistus	 on	 lisääntynyt	 ilmastoaktivismin	 ja	

luonnonsuojelullisten	 arvojen	 ollessa	 pinnalla	 ympäristöasioista	

puhuttaessa.	 Kuluttamisen	 ja	 aktiivisen	 markkinatoimijuuden	 sijaan	

kulutuksen	 minimoinnista	 ja	 matkustamattomuudesta	 on	 tullut	 hyve,	

ihmiset	 tarkkailevat	 omaa	 hiilijalanjälkeään	 ja	 tuomitsevat	 ilmaston	

kannalta	vääriksi	kokemansa	 toimet	 ja	 toimijat.	Tämä	aiheuttaa	moraalista	

painetta	 luonnonvaroja	 hyödyntävälle	 teollisuudelle.	 Pelkän	 puun	 käytön	

vastustamisen	 sijaan	 vastustetaan	 kaikkien	 resurssien	 hyödyntämistä.	

Syntyy	 kilpajuoksu,	 jossa	 eri	 teollisuudenalat	 yrittävät	 todistaa	 olevansa	

ilmaston	 kannalta	 kilpailevaa	 materiaalia	 parempi	 ja	 vastuullisempi	

vaihtoehto.	 Rakennetaan	 erilaisia	 sertifiointeja	 ja	 kompensaatiomalleja,	

joilla	luonnonvaroja	hyödyntävä	teollisuus	voi	ostaa	hyväksyntää	ja	korvata	

käyttämiään	resursseja.	Tämä	aiheuttaa	yrityksille	kustannuksia,	jotka	ovat	

joko	pois	katteesta,	ohjautuvat	asiakashintoihin	 tai	 jaetaan	yritysten	 ja	sen	

asiakkaiden	kesken.	Vallitsevassa	markkinatilanteessa	kumpikin	vaihtoehto	

on	epäedullinen,	sillä	hinnat	ovat	laskusuuntaisia	ja	kannattavuus		
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heikentyvä	 raaka-aineen	 hinnan	 nousun,	 logistiikan	 kallistumisen	 ja	

kysynnän	heikkenemisen	myötä.	

	

”Uskon,	että	puun	alkuperän	merkitys	ja	toiminnan	vastuullisuus	korostuu	yhä	

enemmän.”	

	

Kaupungistuminen	 voimistuu.	 Taustalla	 on	 useita	 syitä,	 kuten	

polttoaineiden	 hintojen	 nousu,	 joka	 muuttaa	 pitkät	 etäisyydet	 haja-

asutusalueilla	 taakaksi	 sekä	 maaseudun	 väestön	 ikääntyminen,	 joka	

pakottaa	 asukkaat	 lähemmäs	 palveluita	 ja	 helpompaa	 elämäntapaa.	

Palveluiden	 karsimisen	 ohella	 työpaikkojen	 puute,	 maatalouden	

näivettyminen	 ja	 haja-asutusalueiden	 asuntojen	 arvonmenetys	 pakkaavat	

väestöä	 etenkin	 Etelä-Suomen	 kasvukeskuksiin.	 Kasvavaa	 asuntotarvetta	

paikataan	 ennen	 kaikkea	 tiivistämällä	 rakentamista.	 Perinteisessä	

kerrostalorakentamisessa	 puulla	 on	 häviävän	 pieni	 rooli,	 eikä	 asumisen	

rakennemuutos	 tue	 sahateollisuuden	 asemaa.	 Globaalissa	 mittakaavassa	

tilanne	 on	 väestönäkökulmasta	 toinen.	 Väestö	 ei	 muuta	 kaupunkeihin	

ikääntymisen	 vuoksi,	 vaan	 töiden	 ja	 opiskelun	 perässä.	 Kaupunkeihin	

virtaavalla	 väellä	 ei	 ole	 kuitenkaan	 riittävää	 varallisuutta	 omakotitalojen	

rakentamiseen	 ja	 myös	 muualla	 maailmassa	 suuret	 kerrostalohankkeet	

rakennetaan	yhä	pääosin	betonista	ja	teräksestä.	Vaikka	kaupungistuminen	

siis	asettaakin	paineita	asuinrakentamisen	ylläpitämiselle,	ei	sahateollisuus	

hyödy	tästä	merkittävästi.	

	

Kaupungistuminen	on	vahvasti	linkittynyt	väestön	ikääntymiseen.	Suomessa	

ja	 suomalaisen	 sahatavaran	 merkittävästi	 vientimaassa	 Japanissa	 väestö	

ikääntyy.	Samaan	aikaan	kaupungistuminen	vetää	nuoria	puoleensa,	eivätkä	

nuoret	 enää	 välttämättä	 jaa	 vanhempiensa	 ajatusta	 omakotiasumisesta.	

Nuoret	 muuttavat	 kaupunkeihin,	 eivätkä	 halua	 sitoa	 itseään	

omakotiasumiseen,	 vaan	 kulutus	 suuntautuu	 muihin	 asioihin.	 Nuorelle	

ikäpolvelle	 tyypillisempi	 ilmastoahdistus	 näkyy	 myös	 siinä,	 että	

asumiseltakin	haetaan	resurssitehokkuutta.	Oman	talon	rakentamista		
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jarruttaa	myös	tulotaso,	joka	nuorilla,	urapolkunsa	alussa	olevilla	on	yleensä	

alhainen.	 Perhe	 perustetaan	 aiempaa	 myöhemmin,	 jonka	 vuoksi	

lisätilantarvetta	 ei	 ole.	 Koska	 pientalorakentamista	 ei	 juurikaan	 ole,	 eikä	

pienissä	 asunnoissa	 ole	 merkittävää	 huonekalutarvetta,	 on	 sahatavaran	

kysyntä	alhaista.	Vaikka	kaupungit	kasvavat	 ja	erilaisille	palveluille	 ja	niitä	

varten	rakennettaville	rakennuksille	on	tarvetta,	epävakaa	tilanne	jarruttaa	

juuri	 tämänkaltaisia	 hankkeita.	 Verkkokaupan	 kasvu	 on	 sahateollisuuden	

näkökulmasta	 positiivinen	 suuntaus,	 sillä	 kuormalavojen	 globaali	 tarve	

kasvaa.	 Kuormalavoissa	 käytetään	 kuitenkin	 alempia	 heikkohintaisia	

saheita,	eikä	niistä	ole	heikon	tilanteen	pelastajaksi.	

	

Tässä	skenaariossa	villiksi	kortiksi	on	nostettu	ympäristöön	liittyvät	tekijät.	

Myrskyjen	 tai	 hyönteistuhojen	 ilmaantuminen	 kilpailevalla	 markkinalla	

aikaansaa	 äkillisen	 ylitarjontatilanteen,	 joka	 rapauttaa	 muutenkin	 jo	

laskusuuntaisia	 hintoja	 ja	 vähentää	 kysyntää.	 Laaja	metsäpalo	 esimerkiksi	

Kanadassa	 tai	 Ruotsissa	 tekee	 puolestaan	 tilaa	 markkinoille.	 Myrskyn	 tai	

hyönteistuhojen	 osuessa	 Suomen	 metsiin	 sahat	 saavat	 hetkellisesti	

runsaasti	 kohtuuhintaista	 raaka-ainetta.	 Heikossa	 markkinatilanteessa	

tavaraa	 sahataan	 kuitenkin	 joko	 varastoon	 tai	 joudutaan	 myymään	

alempaan	 hintaan,	 mikä	 laskee	 globaalia	 hintatasoa	 entisestään.	

Tulevaisuutta	 silmällä	 pitäen	 laajat	 tuhot	 aiheuttavat	 entisestään	 kireyttä	

raaka-ainetilanteeseen.	

	

Heikkona	signaalina	tässä	skenaariossa	on	”Trumpin	Kiina-vastaisuus”,	jolla	

tarkoitetaan	 yksittäisten	 ilmiöiden	 aikaansaamia	 tavaravirtojen	muutoksia	

globaalissa	 kaupankäynnissä.	 Voimakkaalla	 poliittisella	

mielipiteenmuodostuksella	yhtäällä	voi	olla	vaikutuksia	jonkin	teollisuuden	

menestymisen	 edellytyksiin	 toisaalla.	 Kiinan	 puuta	 käyttävä	 teollisuus	 on	

vahvasti	 vientivetoinen	 ja	 esimerkiksi	 yksi	 huonekaluteollisuuden	

päämarkkinoista	 on	 Yhdysvallat.	 Populismin	 ja	 polarisaation	 seurauksena	

Yhdysvaltain	 presidentiksi	 nousi	 Donald	 Trump,	 jonka	 yhtenä	 teesinä	 oli	

kotimaisen	teollisuuden	elvyttäminen.	Mielipidevaikuttamisen	lisäksi	maa		
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asetti	erilaisia	tulleja	Kiinasta	tuotaville	tuotteille,	mikä	jäädytti	esimerkiksi	

huonekalukauppaa.	 Tämän	 seurauksena	 kiinalaiset	 huonekaluvalmistajat	

pienensivät	merkittävästi	raaka-aine	varastojaan	ja	muuttuivat	varovaisiksi	

sahatavarahankinnoissaan.		

	

	

5. JOHTOPÄÄTÖKSET	

Maailmantalouden	 ja	 -tapahtumien	 muutosvauhti	 on	 kiihtynyt,	 syklit	

lyhentyneet	 ja	osin	näistä	 syistä	myös	näkyvyys	on	heikentynyt.	Maailman	

on	yhä	kompleksisempi	ja	erilaiset	monimutkaiset	riippuvuudet	vaikuttavat	

tapahtumien	 kehitykseen.	 Selviytyäkseen	 tämänkaltaisessa	

toimintaympäristössä,	 yritysten	 on	 ollut	 pakko	 nostaa	 katsettaan	

korkeammalle	ja	ryhtyä	havainnoimaan	omassa	ja	kilpailijoiden	toiminnassa	

esiintyvien	muutosten	 ohella	myös	 toimintaympäristöön	 liittyviä	 tekijöitä.	

Toisinaan	 muutos	 on	 hidasta,	 äärimmäisessä	 tapauksessa	

toimintaympäristö	 muuttuu	 hetkessä.	 Kun	 muutoksen	 signaaleille	 ollaan	

avoimia,	 niihin	 voidaan	 varautua	 ja	 yrityksen	 strategiaa	 kyetään	

mukauttamaan	 siten,	 että	 menestymisen	 edellytykset	 uudenlaisessa	

toimintaympäristössä	ovat	paremmat.	

	

Vaikka	toistaiseksi	vain	harvassa	yrityksessä	on	toimialan	ulkopuolisten	tai	

siihen	 epäsuorasti	 vaikuttavien	muutossignaalien	 havainnoinnin	 kulttuuri,	

ovat	 erilaiset	 nykyhetkestä	 eteenpäin	 katsovat	 tulevaisuudesta	

muodostettavat	 analyysit	 yhä	 kiinteämpi	 osa	 yritysten	 strategista	

suunnittelua.	Kulttuurinpuutoksen	lisäksi	haasteen	muodostaa	päivittäisten	

viestien	 tulva,	 jossa	 vain	 olennaisen	 tiedon	 seulominen	 sen	 hetkisen	 työn	

kannalta	on	usein	ainoa	vaihtoehto.	Koska	heikot	signaalit	ovat	luonteeltaan	

nimensä	mukaisesti	 heikkoja,	 jäävät	ne	 joko	 täysin	huomiotta	 tai	niiden	ei	

ymmärretä	 olevan	 ehkä	 tulevaisuudessa	 merkityksellisiä.	 Kuitenkin,	

yleisesti	ymmärretään,	että	tiedon	seulominen	ja	hyödyntäminen	on	tärkeä	

keino	luotsata	yritystä	muuttuvassa	toimintaympäristössä.	
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Tämän	 kollektiivisen	 tapaustutkimuksen	 tavoitteena	 oli	 kartoittaa,	 onko	

kuluneen	 viidentoista	 vuoden	 aikajanalla	 nähtävissä	 retrospektiivisesti	

sellaisia	 signaaleja,	 joista	 globaalien	 sahatavaramarkkinoiden	 tapahtumia	

olisi	 voinut	 ennakoida.	 Pyrkimyksenä	 oli	 löytää	 mahdollisia	

tapahtumakulkuja	 tai	 tapahtumia,	 jotka	 laukaisivat	 tai	 olivat	

taustavaikuttimena	 markkinoiden	 kehitykselle	 –	 sahatavaran	 kysynnän	

ja/tai	hinnanmuutokselle.		

Tarkoituksena	 oli	 rakentaa	 saha-alan	 toimijoiden	 käyttöön	 työkalu,	 joka	

helpottaisi	 näiden	 signaalien	 havainnointia	 ja	 käänteiden	 ennakointia	 –	

tarjoaisi	mahdollisuuden	siirtyä	enemmän	reagoinnista	ennakointiin.	

	

Työn	 tutkimuskysymyksenä	 oli:	 Onko	 tunnistettavissa	 keskenään	

samankaltaisia	 signaaleja	 tai	 tapahtumasarjoja,	 joilla	 on	 ollut	 yhteneviä	

vaikutuksia	 globaaliin	 sahatavaramarkkinan	 kehitykseen	 2000-luvulla?	

Tutkimuskysymystä	 lähestyttiin	 PESTEL-työkalun	 avulla,	 jota	 käyttäen	

kartoitettiin	globaalia	sahatavaramarkkinaa	muokkaavia	ilmiöitä.	Keskeistä	

oli	ymmärtää	eri	muuttujien	ja	tekijöiden	merkityksellisyys	toimialan	ja	sen	

tulevaisuuden	 kannalta.	 	 Erilaisia	 markkinoihin	 vaikuttavia	 tekijöitä	

löydettiin	 useita	 ja	 ne	 on	 listattuna	 skenaarioiden	 pohjana	 olevaan	

toimintaympäristöä	kuvaavaan	tulevaisuustaulukkoon.		

	

Tarkasteltujen	 ajankohtien	 välillä	 ei	 löytynyt	 juuri	 yhteneväisyyksiä.	

Ainoastaan	 talouspolitiikan	 tapahtumat	 ennen	 finanssikriisiä	 ja	 vuonna	

2020	 alkanutta	 sahatavaran	 voimakasta	 positiivista	 suhdannetta	

muistuttavat	 joiltain	osin	toisiaan.	Näiden	tapahtumien	välillä	on	kuitenkin	

myös	 eroavaisuuksia	 niin	 talouskasvun	 taustasyissä,	 talouspolitiikan	

sääntelyssä	ja	ohjauksessa	kuin	seurauksissakin.	Yhteneviä	tapahtumia	ovat	

olleet	 myös	 luonnonilmiöt,	 kuten	 Keski-Euroopan	 ja	 Etelä-Ruotsin	

hyönteistuhot,	 Kanadan	 hyönteistuhot	 ja	 metsäpalot	 sekä	 myrskyt	

kotimaassa	 ja	 ulkomailla.	 Kaikilla	 näillä	 on	 ollut	 vaikutusta	 raaka-

ainevirtoihin	 sekä	 sahatavarakauppaan	 tapahtumahetkellä	 mutta	 myös	

tulevaisuudessa.		
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Heikkoja	signaaleja	tai	sellaisena	pidettäviä	ilmiöitä	löytyi	kuitenkin	kolme:	

Kiinan	valtiollinen	päätös	luopua	yhden	lapsen	politiikasta	lisäsi	syntyvyyttä	

luoden	 muutamassa	 vuodessa	 valtavat	 markkinat	 lastenhuoneiden	

huonekalujen	raaka-aineelle,	kuusisahatavaralle.	 	Sahatavaran	 loppukäytön	

näkökulmasta	 myös	 downshiftaus	 arvoperustaisena	 ilmiönä	 osoittautui	

positiiviseksi.	Leppoistaminen	ja	oman	ajan	arvostaminen	ovat	kasvattaneet	

DIY-sektoria	 sekä	 vapaa-ajan	 rakentamista.	 Kiinassa	 ilmiö	 kulkee	 käsi	

kädessä	 keskiluokan	 vaurastumisen	 kanssa,	 mikä	 on	 tarkoittanut	

kotimaanmatkailun	 kasvua	 ja	 erilaisten	 leirintäaluerakennusten	 kysynnän	

voimakasta	 kasvua.	 Kolmas	 heikkona	 signaalina	 pidettävä	 ilmiö,	 joka	 osui	

tarkasteluajanjaksolle,	 ja	 joka	 vaikutti	 sahatavaran	 kysyntään,	 oli	

populismin	 nousu	 ja	 Donald	 Trumpin	 valinta	 Yhdysvaltain	 presidentiksi.	

Vaikutukset	 näkyivät	 eri	 tavoin.	 Virkakaudellaan	 Trump	 nosti	 Kanadan	

tuontitulleja	 parhaimmillaan	 jopa	 20	 prosenttia,	 mikä	 nosti	 kanadalaisen	

sahatavaran	 hinnan	 hyvin	 korkeaksi.	 Yhdysvaltoihin	 syntyi	 tuontivajetta,	

joka	 lisäsi	 vientiä	 Keski-Euroopasta.	 Samaan	 aikaan	 Kanadan	 tavaravirrat	

muuttivat	 suuntaansa	 ja	 sen	 tarjonta	 Itä-Aasiassa	 kasvoi	 jonkin	 verran.	

Trump	 vahvisti	 Yhdysvaltain	 taloutta,	 mikä	 näkyi	 rakentamisen	

aktivisuuden	 nousuna	 ja	 valtavana	 sahatavaran	 kysynnän	 kasvuna.	 Koska	

Yhdysvalloissa	 sahatavaratuotannon	 kapasiteetti	 on	 alhainen,	 tarjontaa	

täydennettiin	 jälleen	 Keski-Euroopasta	 tuotavalla	 sahatavaralla.	 Tämä	 teki	

Keski-Euroopan	markkinoille	tyhjiön,	jota	Suomalaiset	sahatavaran	tuottajat	

lähtivät	 täyttämään.	 Kolmanneksi	 Trump	 julisti	 kauppasodan	 Kiinalle.	 Jo	

hyvin	 varhaisessa	 vaiheessa	 olisi	 pitänyt	 nähdä	 sen	 vaikutukset	 Suomen	

sahoille.	 Merkittävä	 osa	 Kiinan	 huonekaluviennistä	 suuntautuu	

Yhdysvaltoihin,	 mutta	 kauppasodan	 myötä	 konttiliikenne	 heikkeni	 ja	

tuontitariffit	nostivat	tuotteiden	hintoja.	Tällä	oli	merkittävä	vaikutus	Kiinan	

huonekaluteollisuuden	 toimijoihin	 ja	 sitä	 myöden	 suomalaiseen	

sahatavaran	viennille	Kiinaan.	

	

Apututkimuskysymyksen	 avulla	 oli	 tarkoitus	 syventää	 ymmärrystä	

toimintaympäristöstä	ja	muutosten	vaikutusmekanismeista.		
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Apututkimuskysymys	kuului:	Ovatko	vaikutukset	olleet	suoria	vai	välillisiä?	

Kaikkia	 edellä	 esitettyjä	 tutkimuksessa	 havaittuja	 heikkoja	 signaaleja	

yhdistää	 se,	 että	 niiden	 vaikutukset	 suomalaisten	 sahojen	 toimintaan	

globaalissa	kontekstissa	ovat	olleet	välillisiä.	Kiinan	yhden	lapsen	politiikan	

päättyminen	 heijastui	 ensin	 maan	 syntyvyyden	 kasvuun	 ja	 sitä	 kautta	

huonekalumarkkinoiden	 kasvuun,	 joka	 lisäsi	 sahatavaran	 kysyntää.	

Downshiftauksessa	 pääajatuksena	 oli	 elämästä	 nauttiminen,	 vapaa-ajan	

mahdollistaminen,	tahdin	hidastaminen.	Sen	myötä	lisääntynyt	sahatavaran	

kysyntä	 oli	 seurausta	 niiden	 tekijöiden	 trendaamisesta,	 joihin	 kiinnostus	

työelämän	ja	suorittamisen	sijaan	kääntyi.	Edellä	esitetyn	mukaisesti	Donald	

Trumpin	 valinta	 Yhdysvaltain	 presidentiksi	 ei	 myöskään	 vaikuttanut	

suoraan	suomalaisen	sahatavaran	kysyntään,	mutta	sillä	oli	useita	välillisiä	

seurauksia.	

	

5.1. Pohdintaa	

Tutkimuksen	 toimintaympäristöanalyysi,	 joka	 toimii	 tulevaisuustaulukon	

pohjana,	 on	 muodostettu	 analysoimalla	 huolellisesti	 haastatteluaineistoa.	

Haastatellut	 olivat	 oman	 alansa	 asiantuntijoita.	 Monipuolisen	 näkökulman	

saamiseksi	 haastateltavien	 joukkoa	 ei	 kuitenkaan	 rajattu	 vain	 sahatavaran	

asiantuntijoihin,	 vaan	 joukko	 edusti	 monipuolisesti	 eri	 yhteiskunnan	

toimijoita,	 Tästä	 huolimatta	 haastatteluista	 saatu	 tieto	 saturoitui	 hyvinkin	

varhaisessa	 vaiheessa	 ja	 muistikuvat	 tapahtumien	 kulusta	 olivat	

yhdenmukaisia.	 	 Tutkimuksen	 luotettavuuden,	 uskottavuuden	 ja	

toistettavuuden	kannalta	havainto	oli	merkittävä.	

Tutkimuksen	 tavoitteena	 oli	 rakentaa	 työkalu	 sahateollisuuden	 käyttöön.	

Työkaluksi	 valikoitui	 skenaario.	 Teemoitellusta	 aineistosta	 nousi	 esiin	

globaaliin	 sahatavaramarkkinaan	 vaikuttavia	 tekijöitä	 ja	 muuttujia,	 jotka	

muodostavat	tämän	tutkimuksen	tuloksena	syntyneen	tulevaisuustaulukon.	

Kuitenkin,	lähestulkoon	kaikki	nämä	taulukossa	olevat	toimintaympäristöön		
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liittyvät	 havainnot	 olivat	 sen	 kaltaisia,	 etteivät	 ne	 täytä	 heikon	 signaalin	

määritelmää.		

Tutkimustyön	 alkaessa	 tutkijan	 oletuksena	 oli,	 ettei	 heikkoja	 signaaleja	

välttämättä	 löydy	 lainkaan.	Ei	niinkään	 siksi,	 ettei	 sellaisia	olisi	 ollut,	 vaan	

siksi,	 että	 niitä	 ei	 ehkä	 ollut	 osattu	 havainnoida	 tai	 ettei	 niiden	 yhteyttä	

myöhempiin	 tapahtumiin	 tunnisteta.	 Toiveena	 oli,	 että	 tapaustutkimuksen	

avulla	 olisi	 mahdollista	 jälkikäteen	 nähdä	 tapahtumakulkujen	 syitä	 ja	

seurauksia.	 Koska	 tutkimuksen	 edetessä	 erilaisia	 ilmiöitä	 nousi	 kuitenkin	

esiin,	oli	heikkojen	signaalien	rinnalle	välttämätöntä	ottaa	myös	villin	kortin	

määritelmä,	 sillä	 ajanjaksolla	 esiintyneitä	 villejä	 kortteja	 ei	 voinut	 ohittaa	

niiden	merkityksellisyyden	vuoksi.		

Tulevaisuustaulukko	 on	 monipuolinen	 ja	 kattava	 työkalu,	 jonka	 avulla	

voidaan	luoda	vaihtoehtoisia	tulevaisuudenkuvia.	Tulevaisuustaulukko	pitää	

sisällään	toimintaympäristön	eri	tekijät	ja	kuvaa	ne	sekä	muutosdynamiikan	

yksityiskohtaisesti	 ja	 systemaattisesti.	 Taulukon	 pohjalta	 voidaan	 luoda	

lukematon	 määrä	 erilaisia	 polkuja,	 mutta	 esittäessään	 havainnollisesti	 ja	

uskottavastikin	 tulevaisuuden	 eri	 näkymiä,	 se	 on	 jo	 itsessään	 tulos	 ja	

tutkimuksen	 tavoitteessa	 esitetyn	 kaltainen	 työkalu.	 Havaintojen	 ja	

tulevaisuustaulukon	 pohjalta	 tässä	 tutkimuksessa	 muodostettiin	 lopulta	

kolme	skenaariota,	 joista	yksi	kuvaa	 tavoiteltavaa	 ”best	 case”	 -skenaariota,	

yksi	 uhkaavaa	 ”worst	 case”	 -skenaariota	 ja	 kolmas	 on	 niiden	 väliin	

sijoittuva,	 todennäköinen	 ”middle	 case”	 -skenaario.	 Skenaariot	 esittävät	

valittuja	 ääripäitä	 sekä	 todennäköisempää	 tapahtumakulkua	 ja	 on	

muistettava,	 että	 niiden	 lisäksi	 myös	 monet	 muut	 vaihtoehdot	 ovat	

mahdollisia	ja	todennäköisiä.	

Tässä	 tutkimuksessa	 tulevaisuustaulukon	 poluista	 muodostettiin	

skenaarioita	 narratiivin	 avulla.	 Tutkimusta	 tehdessä	 korostui	 se,	 kuinka	

monenlaiset	 tekijät	 eri	 vivahteineen	 ja	 vaihtoehtoineen	 vaikuttavat	

suomalaisen	 sahatavaran	 kysyntään	 ja	 hintaan	 globaalissa	 kontekstissa.	

Skenaarioiden	rakentamisvaihe	oli	antoisa	ja	johti		
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epätarkoituksenmukaiseen	 määrään	 erilaisin	 vivahtein	 kulkevia	

tulevaisuuspolkuja.	 Narratiivinen	 tarkastelutapa	 antoi	 tilaa	 luovuudelle	 ja	

osin	 myöskin	 poikkitieteellisyydelle.	 Uskottavien	 skenaariotarinoiden	

kirjoittamisessa	auttoi	tutkijan	syvä	ymmärrys	ja	kokemus	toimialasta.	

Tutkimus	osoitti,	että	globaalin	sahatavaramarkkinan	toimintaympäristöstä	

on	 löydettävissä	 heikkoja	 signaaleja.	 Koska	 niitä	 on	 esiintynyt	

menneisyydessä,	 on	 täysin	 oletettavaa,	 että	 heikkoja	 signaaleja	 on	

nähtävissä	 myös	 nyt	 ja	 tulevaisuudessa.	 Niiden	 toistuvuus	 täysin	

samankaltaisena	 on	 epätodennäköistä,	 mutta	 mahdollista.	 Tutkimuksen	

perusteella	voidaan	olettaa,	että	heikkoja	signaaleja	on	havaittavissa	ainakin	

poliittisten	 ja	 sosiaalisten	 tekijöiden	 kontekstissa	 ja	 niiden	 vaikutukset	

globaaliin	sahatavaramarkkinaan	ovat	välillisiä.		

Skenaario	 voidaan	 määritellä	 hahmotelmaksi	 tulevista	 kehityskuluista.	

Skenaariotyöskentelyn	 avulla	 voidaan	 ennakoida	 tulevia	 haasteita	 tai	

vaikuttaa	 siihen,	 millaiseksi	 yrityksen	 tulevaisuus	 muodostuu.	 Se	 on	

turvallinen	 tapa	 simuloida	 erilaisia	 toimintaympäristön	 muutoksia	 ja	

tarkastella	 niiden	 vaikutuksia	 eri	 näkökulmista	 yrityksen	 kehitykseen.	

Tämän	 tutkimuksen	 tuloksena	 syntynyt	 tulevaisuustaulukko	 kokoaa	

globaalien	 sahatavaramarkkinoiden	 toimijan	 näkökulmasta	 keskeiset	

toimintaympäristöön	 vaikuttavat	 muuttujat	 ja	 esittää	 niihin	 liittyvät	

ajankohtaiset	ja	tulevaisuutta	koskevat	tekijät.	Taulukko	toimii	sellaisenaan	

työkaluna	 antaen	 pohjan	 skenaariotyöskentelylle	 ja	 ennakoinnille,	 mutta	

tätä	 tutkimusta	 varten	 siitä	 laaditut	 skenaariot	 esittävät	 myös	 kolme	

mahdollista	 tulevaisuuspolkua	 narratiivin	 muotoon	 avattuna.	 	 Tämän	

ansiosta	 työkalu	 ei	 ole	 vain	mahdollinen	 kartta,	 vaan	 sitä	 voidaan	 käyttää	

myös	kulkuneuvona.	

	

Ihmiselämässä	 viisitoista	 vuotta	 on	 pitkä	 aika.	 Mitä	 kauemmas	

menneisyyteen	 aikahorisontissa	 siirrytään,	 sitä	 epätarkempia	 muistikuvat	

ovat.	 Tutkimuksen	 olisi	 voinut	 rajata	 tiiviimmälle	 ajanjaksolle,	 joskin	 siinä	

tapauksessa	merkittäviä	markkinaheilahteluja	edeltävien	tapahtumien		
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vertailu	 ja	 yhteneväisyyksien	 etsiminen	 olisi	 ollut	 vaikeaa.	 Tutkimuksessa	

kerätyssä	 aineistossa	 näkyi	 myös	 kunkin	 haastatellun	 oma	 asema	

kulloisenakin	 ajankohtana.	 Maailmaa	 tarkasteltiin	 tietystä	 roolista.	 Tätä	

voidaan	 pitää	 rajoittavana	 tekijänä,	 mutta	 toisaalta	 se	 antaa	

monipuolisuutta	ja	erilaisia	näkökulmia	aineistolle.		

	

	

5.2. Jatkotutkimusmahdollisuudet	

Sahatavarakauppa	 on	 globaalia	 toimintaa,	 johon	 liittyy	 runsaasti	 sellaisia	

toimintaympäristötekijöitä,	 jotka	 eivät	 ole	 sahojen	 päätöksenteon	

ulottuvissa.	 Samalla	 metsäteollisuus	 on	 ainoa	 teollisuudenala	 Suomessa,	

joka	 ostaa	 tarvitsemansa	 raaka-aineen	 yli	 600	000	 heterogeenisen	

metsänomistajan	 joukolta.	 Luonteensa	 vuoksi	 toimintaympäristön	

tapahtumat	 toisella	 puolen	 maapalloa	 vaikuttavat	 lopulta	 siis	 yksittäiseen	

suomalaiseen	 metsänomistajaan,	 mutta	 myös	 koko	 yhteiskuntaan,	 onhan	

sahateollisuuden	 yhteiskuntaan	 tuottama	 arvonlisä	 Suomessa	 hyvin	

merkittävä.	Tästä	syystä	monipuolinen	tutkimus	toimialan	ymmärtämiseksi	

ja	tukemiseksi	sekä	tulevaisuuden	rakentamiseksi	olisi	tärkeää.	

	

Tätä	tutkimusta	tehtäessä	heräsi	useita	lisäkysymyksiä,	joiden	selvittäminen	

vaatisi	 lisätutkimusta.	 Tulevaisuudentutkimukseen	 liittyen	 olisi	 hyvä	

tarkastella	 esimerkiksi	 sitä,	 miten	 trendit	 tai	 megatrendit	 vaikuttavat	

yritysten	 toimintaympäristöön:	 Miten	 värikkäiden,	 maalattujen	

lastenhuonekalujen	suosio	vaikuttaa	sahatavaran	kysyntään	 laadullisesti	 ja	

määrällisesti	 tai	 kuinka	 puurakentamisen	 trendi	 muokkaa	

rakentamismääräyksiä	 ja	 kansainvälisiä	 rakentamisen	 trendejä.	 Johtaako	

ympäristötietoisuuden	 kasvu	 siirtymään	 kovapuisista	 huonekaluista	

havupuisiin,	tai	löydetäänkö	kierrätysmateriaaleille	uusia	puun	syrjäyttäviä	

käyttökohteita	 esimerkiksi	 rakentamisessa.	 Mitä	 hakkuumäärien	

supistaminen	poliittisilla	päätöksillä	eri	tasoilla	vaikuttaisi	kansantalouteen	

tai	 kuinka	 metsäkeskustelun	 diskurssi	 vaikuttaa	 toimialan	

hyväksyttävyyteen	tulevaisuudessa.	
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Yleisesti	 ottaen	 sahatavaran	 tuotannosta	 ja	 markkinoista	 niin	 Suomessa	

kuin	 globaalissakin	 kontekstissa	 on	 tehty	 hyvin	 vähän	 tutkimusta.	

Tulevaisuudentutkimuksen	 valossa	 näitä	 voitaisiin	 tutkia	 esimerkiksi	 sitä,	

kuinka	 globaalit	 varastotasot	 vaikuttavat	 kysyntäsykleihin;	Onko	 olemassa	

jokin	taso,	jonka	jälkeen	kysyntä	kääntyy	laskuun	tai	voidaanko	positiivista	

käännettä	ennakoida	varastotasoista	käsin.	Kotimaassa	tutkimusta	voitaisiin	

tehdä	esimerkiksi	kantohintojen	vaikutuksesta	sahojen	kannattavuuteen.	

	

Jatkotutkimusta	voisi	tehdä	myös	erilaisten	skenaarioiden	hyödyntämisestä	

yritysten	 strategiatyössä	 ja	 mahdollisista	 onnistumisista	 tässä	 työssä.	

Yksittäisten	yritysten	lisäksi	voitaisiin	tutkia	myös	toimialan	varautumista	ja	

suhtautumista	erilaisiin	skenaarioihin.		

	

Kiinnostavaa	 olisi	 myös	 nähdä	 tämän	 tutkimuksen	 toisto	 tulevaisuudessa.	

Mitä	 opittiin	 –	 opittiinko	mitään?	 Osattiinko	 heikkoihin	 signaaleihin	 alkaa	

kiinnittää	huomiota	ja	tulkittiinko	niitä	oikein.	Nähtiinkö	ajoissa,	että	syklin	

loppu	lähestyy	ja	siihen	on	reagoitava?	

	

	

Stein’s	Law	

”If	something	cannot	go	on	forever,	it	will	stop.”	

Herbert	Stein,	1986	
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LIITTEET	

	

LIITE	1.	Tutkimusprosessin	kuvaus	
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LIITE	2.	Haastattelurunko	

	

HEIKKO	SIGNAALI	

	

Heikkoa	signaalia	voidaan	kuvata	aikaiseksi	 informaatioksi	 tai	ensioireeksi	

tulevasta	 muutoksesta	 tai	 asiasta,	 joka	 saattaa	 myöhemmin	 osoittautua	

merkittäväksi.	 Usein	 heikkoja	 signaaleja	 kuvataan	 ilmiöksi	 tai	

tapahtumakuluksi,	 jota	 ei	 ole	 osattu	 ennakoida,	mutta	 joka	 voidaan	 nähdä	

jonkin	ilmiön	tai	tapahtuman	ensimmäisenä	merkkinä.	

	

Taustatiedot:	

Sukupuoli	

Asema	/	tehtävä	

Koulutus	

Uran	kesto	

	

	

Kysymykset	 kaikkia	 kolmea	 ajankohtaa	 edeltävistä	 tapahtumista	 samat	

(2007,	2011,	2020).	Konteksti	Globaali.	

	

1. POLITICAL	 /	 POLIITTISET	 TEKIJÄT	 Oliko	 ilmassa	 globaaleja	

poliittisia	 muutoksia?	 Vaaleja?	 Jännitteitä?	 Merkillepantavaa	

poliittisessa	 ilmapiirissä?	 Globaali	 geopoliittinen	 turvallisuustilanne	

/	vakaus?	

	

2. ECONOMICAL	/	TALOUDELLISET	TEKIJÄT	Millainen	talouden	tilanne	

/	 syklin	 vaihe	 tuolloin	 oli?	 Taloudessa	 tai	 kaupankäynnissä	

erityispiirteitä?	Korot?	Lainat?	Investoinnit?	Muut	raaka-aineet?	
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3. SOCIAL	 /	 SOSIAALISET	 TEKIJÄT	 Oliko	 sosiaalisessa	 ilmapiirissä	

havaittavissa	 arvomuutoksia?	 Trendejä?	 Kulutuskäyttäytymisen	

muutoksia?	 Oliko	 ihmisten	 sosiaalisessa	 käyttäytymisessä	

tapahtunut	muutoksia?		

	

4. TECHNOLOGICAL	 /	 TEKNOLOGISET	 TEKIJÄT	 Otettiinko	 ennen	 tai	

välittömästi	 ajankohdan	 jälkeen	 käyttöön	 uusia	 teknologioita	

yleisesti	 yhteiskuntaan	 tai	 talouteen	 liittyen?	 Tuliko	 jokin	 kehitys	 /	

sovellus	tiensä	päähän?		

	

5. ENVIRONMENTAL	 /	 YMPÄRISTÖLLISET	 TEKIJÄT	

Luonnonmullistukset?	 Katastrofit?	 Ympäristökokoukset?	

Ympäristöagenda?	

	

6. LEGAL	 /	 LAINSÄÄDNNÖLLISET	 TEKIJÄT	 Lainsäädännöllisiä	

muutoksia	/	uudistuksia?	

	

7. Lopuksi	

	

Näetkö,	 että	 näillä	 kolmella	 markkinoiden	 käännekohdalla	 olisi	 ollut	

joitain	yhdistäviä	tekijöitä	joko	niiden	taustalla	tai	tapahtumilla	yleensä?	

	

Tuleeko	 vielä	 mieleesi	 jotain,	 mitä	 tässä	 yhteydessä	 olisi	 syytä	

huomioida?	

	

	 	



	

	 101	

	

	

	

LIITE	3.	Sahatavaran	vienti	Suomesta	2000-luvulla.	
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