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Tiivistelmä
Käsi- ja taideteollisuusala on mukana luovan talouden muutoskehityksessä, jossa kulttuurialan ammattilaisten rooli tulevaisuuden työn, tuotannon ja hyvinvoinnin näkökulmista on
muotoutumassa uudelleen. Käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaiset; muotoilijat ja käsityöläiset, työllistyvät pääosin yrittäjinä tehden samanaikaisesti monenlaisia työtehtäviä
kuten tuotteiden suunnittelua, valmistusta, markkinointia, opetustehtäviä sekä työtehtäviä
muilta toimialoilta. Ammatillinen identiteetti rakentuu erikoisosaamisen ja moniosaamisen
erilaisina yhdistelminä.
Tämän tutkimuksen kohteena ovat käsi- ja taideteollisuusalan ammatilliset tulevaisuudenkuvat. Tulevaisuudenkuvia lähestytään neljästä näkökulmasta: toimintaympäristö,
toimintamallit, ammatillinen osaaminen ja ammatillisen identiteetti. Toimintaympäristö
kuvaa toimialan ammattilaisen työympäristöjä ja työolosuhteita. Ammatillinen osaaminen
on avaintaitoja ja tietoja, joita ammattityön tekemisessä tarvitaan. Toimintamalli kuvaa
toimialan ammattilaisen käytännön työtehtäviä, työtapoja ja toiminnan organisoitumisen
muotoja. Ammatillinen identiteetti kuvaa ammattilaisen orientaatiota, motivaatiota ja
henkilökohtaisia ominaisuuksia.
Aluksi kuvataan monitieteinen tutkimusilmiö, keskeiset käsitteet sekä aiempi tutkimus.
Tutkimusmenetelminä käytetään avaininformanttien haastatteluita, tulevaisuustyöpajaa,
tulevaisuustarinoita sekä Delfoi-asiantuntijapaneelityöskentelyä. Aineiston keruun tavoitteena on ollut selvittää käsi- ja taideteollisuusalan tulevaisuusorientaatioita eri näkökulmista. Tutkimustuloksissa kootaan yhteen tulevaisuudenkuviin vaikuttavia muutossuuntia ja
esitetään vaihtoehtoisia ammatillisia tulevaisuudenkuvia, jotka perustuvat tutkimusaineistoon ja -tuloksiin.
Tutkimustuloksien perusteella käsi- ja taideteollisuusalalla on käynnissä toimintamallien ja ammatillisten identiteettien muutosprosessi, jota ohjaa kestävän kehityksen tavoitteet. Ammatillisen koulutuksen rooli tulevaisuuden osaajien valmentamisessa on merkittävä ja muutos produktikeskeisestä prosessikeskeiseen ja käyttäjälähtöiseen ajatteluun on
entistä tärkeämpää. Ammatillisen koulutukseen tarvitaan vahvempaa tulevaisuusorientaatiota ja systemaattista tulevaisuuskasvatusta. Muotoilun ja käsi- ja taideteollisuuden uudet
mahdollisuudet löytyvät toimialoja ylittäviltä rajapinnoilta kuten hyvinvointipalveluista.
Käsin tekemisen voimaannuttava merkitys ammatillisena valintana ja osana elämys- ja
hyvinvointipalveluita, on nousemassa merkittäväksi tulevaisuuden muutosvoimaksi. Itse
tekemisen vahva nousu ja uusi kehittyvä 3D-teknologia tulevat mullistamaan tuotteiden
suunnittelu- ja valmistustapoja sekä lokaalilla että globaalilla tasolla lähitulevaisuudessa.
Asiasanat: käsi- ja taideteollisuus, muotoilu, käsityöyrittäjyys, luovat alat, tulevaisuuksientutkimus, tulevaisuudenkuvat
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Abstract
The field of Arts and Crafts is undergoing a transformation that parallels the change in the
so-called creative economy. The role of culture professionals is being reshaped from the
perspectives of future work, production, and well-being. Arts and Crafts’ professionals,
designers, and craftsmen are largely self-employed as entrepreneurs, yet simultaneously
they handle many tasks such as designing, manufacturing, marketing, teaching, and jobs in
other fields. Their professional identities are built on multi-skilled competence and specialized expertise in various combinations.
This study focuses on future professional images in the field of craft and design. Alternative images are approached from four viewpoints: the operational environment, key
professional competencies, the operational model, and professional identity. The operational environment refers to working environments and conditions. Key professional competencies include the skills and knowledge needed for the work. The operational model
refers to practical working habits (activities), and professional identity is defined as consisting of working attitudes and personal characteristics.
First, the interdisciplinary research phenomenon and related core concepts are described along with previous research in the field. Key informant interviews, future workshops, future storytelling, and the Delphi Expert Panel are used as research methods. The
object of the data collecting has been to determine future orientations in the field of Arts
and Crafts from different perspectives. The research combines the results of changes in
direction and the impact on future professional images. Alternative images of professional
futures based on the research data and the results are also presented.
The research results indicated that the Arts and Crafts sector is undergoing a transformation, which, driven by strong sustainable development objectives, is changing operational models and professional identities. The role of vocational training is important in
coaching future experts. Even more important is the transformation from product-oriented
thinking to process-oriented and user-centered thinking. Stronger future orientation and
systematic future education are needed in vocational training. New opportunities for design and arts and crafts can be found in new interfaces with other sectors, such as wellbeing services. The empowerment influence of making things by hand as well as professional choice as part of the well-being and experience service is emerging as a significant
force. The strong rise of maker culture and the new developing 3D-technology will revolutionize design and manufacturing practices on the local as well as the global level in the
near future.
Key words: arts and crafts, design, craft entrepreneurship, creative industries, future studies, images of the future
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Kiitokset
Väitöskirjaprojekti on kuin matka ennalta tuntemattomille seuduille. Se on myös
matka, josta ei ennalta tiedä, milloin pääsee perille, jos pääsee. Matkan varrella
olen oppinut paljon, saanut kulkea kaltaisteni joukossa ja kohdannut paljon uusia
ystäviä. Matka on muuttanut minua ja uskon myös läheisiäni. Vihdoin matka on
tehty – koskaan ei uskoni horjunut, etten pääsisi perille.
Uskon myös johdatukseen, olen syntynyt Taidon päivänä. Ehkä juuri siksi olen
hakeutunut käsi- ja taideteollisuusalalle ja saanut tehdä työtä käsityön, taidon ja
muotoilun puolesta 30 vuotta. Matkan varrella kaikki työkokemukset ovat olleet
arvokkaita ja lisänneet ymmärrystä tutkimusaiheestani. Käsi- ja taideteollisuuden
kehittämisen haasteet ja erilaiset työtehtävät Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito
ry:ssä suorastaan sysäsivät minut tutkimusaiheeni äärelle.
On aika kiittää matkaani eri tavoin osallistuneita. Kiitän professori Leena Kaukista, hän uskoi alusta asti tutkimusaiheeseeni ja piti sitä tärkeänä. Suuret kiitokset
ansaitsevat myös loistavat ohjaajani. Olen ymmärtänyt kuinka etuoikeutettua on
ollut saada ohjaajiksi henkilöt, jotka pitkäjänteisesti ja aina tukien auttoivat tutkimusprosessiani eteenpäin. Professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen näki tutkimukseni merkityksen osana käsityötieteen monialaista ja kehittyvää tutkimuskenttää ja
ohjasi asiantuntevasti keskittymään tutkimukseni kannalta olennaisiin teemoihin.
Hänen laaja-alainen käsityön ja muotoilun tutkimuksen asiantuntijuus on ohjannut
minut oikeille reiteille ja lähteille.
Dosentti Anita Rubin toi tutkimukseeni tulevaisuuksientutkimuksen ja sosiologian vankkumattoman osaamisen. Ilman Anita Rubinin apua en olisi uskaltanut
lähteä kulkemaan tulevaisuuksientutkimuksen viitoittamia teitä. En myöskään olisi
selvinnyt tutkimukseni menetelmävalinnoista ilman hänen ja eDelfoi-yhteisön
apua. Samoin kiitän johtaja Hannu Linturia arvokkaasta tutkimusmenetelmällisestä
ohjauksesta ja Otavan opiston henkilökuntaa verkkoympäristön hallinnointiavusta
ja teknisestä tuesta, jota olen saanut aineiston keruun eri vaiheissa.
Väitöskirjani esitarkastajia professori Satu Miettistä ja dosentti Katriina Siivosta
haluan kiittää asiantuntevista kommenteista ja arvokkaista ohjeista. Molempien
huomiot lisäsivät ymmärrystä tutkimusaiheestani ja täydensivät väitöskirjani kokonaisuutta. Vertaistuesta kiitän käsityötieteen tohtoriseminaariryhmän jäseniä,
tulevaisuudentutkimuksen eDelfoi-tutkijayhteisöä sekä Lahden tutkijapraktikumia.
Matkakumppanit ymmärtävät luonnostaan matkaan liittyvät kivet ja karikot. Kiitokset osoitan myös tutkimukseeni osallistuneille asiantuntijoille ja opiskelijoille,
ilman heidän pyyteetöntä panosta seuraavat sivut olisivat jääneet kirjoittamatta.
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Kiitän myös Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen ja Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kollegoita tuesta, jota olen saanut molemmissa työyhteisöissä. Erityiskiitokset osoitan kehittämispäällikkö Anja Kuhalammelle, hän on
kaikin tavoin auttanut eteenpäin tutkijanurani kivikkoisella alkutaipaleella.
Jenny ja Antti Wihurin rahastoa, Päijät-Hämeen kulttuurirahastoa, Helsingin
yliopiston opettajankoulutuslaitosta ja Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniaa
kiitän taloudellisesta tuesta ja resursseista, jotka ovat mahdollistaneet väitöskirjaprojektini läpiviemisen.
Rakkaimmat kiitokset osoitan myös perheelleni; aviomiehelleni Jarille sekä pojilleni Mikolle ja Ollille. Perheeni on ymmärtäväisesti ja kärsivällisesti tukenut pitkän matkani varrella. Samoin kiitän vanhempiani, sukulaisiani ja ystäviäni. Koko
matkani ajan olen saanut heiltä kannustusta ja arvostusta. Olen varma, että lähimmäiseni ja ystäväni ovat ylpeitä jakaessaan matkan kanssani. Matka on tehty,
mutta uusi matka on jo alkamassa.

Lahdessa 29.10.2013 tulevaisuuksiin katsoen Kristiina Soini-Salomaa
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1 JOHDANTO
Luovien alojen yritystoiminta nähdään maailmanlaajuisesti kasvavana alueena.
Euroopan komission viimeisin (2012) kulttuuria ja luovia aloja koskeva raportti
nostaa vahvasti esiin luoviin toimialoihin liittyvät mahdollisuudet. Raportissa kiinnitetään huomiota siihen, että kulttuuriperinteen, taiteen ja muotoilun sosiaalisia
ja taloudellisia vaikutuksia ei ole Euroopassa täysin tunnistettu (European Comission 2012). Luovien alojen yrittäjyys on nostettu kansalliseksi kilpailukykytekijäksi
myös Suomessa. Tulevaisuudessa tuotteisiin ja palveluihin liittyvät mielikuvat ja
elämykset ovat yhä vahvemmassa asemassa ja niihin liittyvä osaaminen on luovien
alojen ydintä (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2007; Luova Suomi, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö 2011).
Muotoilu- ja käsi- ja taideteollisuusalan yrittäjät toimivat luovien alojen moniulotteisessa yrityskentässä. Perinteinen käsi- ja taideteollisuusalan tuote- ja tuotantolähtöinen toimintatapa hakee uusia toimintamalleja. Elämyshakuisuuden
kasvun ansiosta kuluttajille suunnattujen hyvinvointi- ja vapaa-ajan palveluiden
tarve tulee lisääntymään. Toimiala tarvitsee uudenlaisia liikeideoita, toimintamalleja ja yhteistyökumppaneita, jotta se voi vastata tulevaisuuden asiakastarpeisiin.
Yritystoiminnan muuttuminen tuotekeskeisestä valmistamisesta käyttäjälähtöisen
palvelun tuottamiseen vaatii muotoilun ja käsi- ja taideteollisuuden ammattilaisilta
uudenlaisia taitoja. Myös entistä verkostomaisempi toimintatapa on tulevaisuuden
kannalta keskeistä (mm. Äyväri 2006, 1о5).
Toimialan kehittymisen kannalta tuotantoprosessin hallinta ja sujuvuus ovat
ratkaisevia tekijöitä. Piensarjatuotanto ja alihankintayhteistyö ovat usein toimivia
ratkaisuja, käsi- ja taideteollisuusalan yritykset tuottavat tuotteita ja palveluita
luovien alojen muille toimialoille sekä matkailualalle ja hyvinvointisektorille. Käsija taideteollisuusalan integroituminen luovien alojen verkostoihin ja toimialat ylittäviin kumppanuuksiin on vähitellen vahvistumassa. Toimialan mahdollisuudet
varsinkin hyvinvointi- ja elämyspalveluiden tuottajana ovat vielä pääosin hyödyntämättä; potentiaalia kulttuuriosaamiselle ja yksilöllisille ja räätälöidyille tuotteille
ja palveluille on kuitenkin selkeästi olemassa. Mahdollisuuksia ja toimialat ylittäviä
innovaatioita on esitelty monissa luovien alojen ja kulttuurin selvityksissä ja tutkimuksissa (mm. opetus- ja kulttuuriministeriö, työvoima- ja elinkeinoministeriö,
Luova Suomi, kehittämishankkeet).
Toimintaympäristössä tapahtuvat suuret muutokset kuten globalisaatio, ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja koulutustason ja elintason nousu vaikuttavat
toisaalta ihmisten tarpeisiin, toisaalta voimakkaasti yhteiskunnan toimintalogiikkaan ja palvelurakenteeseen. Kestävä kehitys ekologisena, sosiaalisena, kulttuuri11

sena ja taloudellisena lähtökohtana ohjaa enenevässä määrin tuotteiden ja palveluiden suunnittelua ja valmistusta niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti. Kuluttajien ekologisilla ja eettisillä valinnoilla on yhä suurempi merkitys. Myös nopea
teknologinen kehitys tuo uusia haasteita mutta myös mahdollisuuksia tuotteiden
suunnitteluun ja valmistukseen.
Työtä tehdään moniaikaisesti ja monella tasolla. Virtuaaliset verkostot nousevat yhä vahvemmin fyysisten verkostojen rinnalle. Työn muutokset vaikuttavat
myös tapoihin rakentaa elämänuria ja hallita mielekkäästi arkea. Työn muuttuessa
tietovaltaiseksi fyysinen tekeminen jää vähäiseksi. Kuitenkin ihmisellä kädellisenä
olentona on tekemisen tarve. Tekeminen liittyy vapauteen, vapauden kokemus on
yhteydessä elämänhallintaan eli siihen, miten itsenäisesti kukin voi toimia työssään
ja elämässään (Ahredt 2002; Venkula 2005; Sennett 2008).
Käsityöllä ja käsi- ja taideteollisuudella on pitkä ja perinteikäs historia. Käsityö
on kulkenut ihmisten mukana ajasta toiseen aina uudistuen ja etsien paikkansa
osana yhteiskuntaa. Se on ollut ja on edelleen osalle ihmisistä ammatinvalinta
mutta myös tärkeä osa ihmisten yksilöllistä ja sosiaalista hyvinvointia. Suomessa
käsi- ja taideteollisuusalalla osana kulttuurialoja on ollut vahva asema ammattikoulutuksessa. Kulttuurialan koulutukseen hakeutuu vuosittain lukuisa määrä nuoria ja aikuisia, joiden tulevaisuuden haaveena on työllistyä muotoilijoiksi, vaatesuunnittelijoiksi, kultasepiksi, puusepiksi ja ompelijoiksi. Toiveet tulevaisuuden
ammatista ja työstä liittyvät usein käsillä tekemiseen, luovuuteen ja itsensä toteuttamisen tarpeeseen. Voidaankin kysyä laulun sanoin, että tarvitaanko tulevaisuudessa käsityöläisiä?
Puusepät sangen tärkeät on yhteiskunnassa, ei yksin maailmassa vaan myöskin taivaassa, ei mitään voida aikaansaada ilman heittiä, sen tahdon tässä todistella ilman
leikkiä. Jos elää, kuolla aiotaan, puuseppää silloin tarvitaan. Jos katsees minne kääntänet, puusepän töitä aina näet (Puuseppä, sävellys Jaakko Pulli ja sanoitus Tatu Pekkarinen 1920).

Vertauskuvallisesti Puuseppä- laulussa kiteytyy kädentaitojen merkitys elinikäisenä kyvykkyytenä ottaa haltuun eri elämän vaiheisiin liittyviä inhimillisiä tarpeita.
Puuseppä on laulun sanoin yhteiskunnallisesti tärkeä toimija ja häntä tarvitaan niin
maanpäällä kuin taivaassa. Millaisia tarpeita muotoiluun, tuotteiden valmistamiseen ja kädentaitoihin liittyy tulevaisuudessa ja mitä on esimerkiksi puuseppämestarin ammatillinen osaaminen tulevaisuudessa?
Oma kiinnostukseni tutkimusaiheeseen liittyy ammattitaustaani. Olen työskennellyt muotoilun ja käsi- ja taideteollisuuden eri kehittämistehtävissä 30 vuotta
katsoen toimialaa käsityöläisen, freelancerin, teollisen suunnittelijan, ammattiopettajan, käsi- ja taideteollisuusjärjestön toiminnanjohtajan sekä tutkijan näkö12

kulmista. Työtehtävät toimialan elinkeinotoiminnan ja yrittäjyyden kehittämisen
parissa nostivat ajatuksen käsityön tulevaisuuden tekemisestä omalta osaltani.
Tutkimukseni kautta haluan nostaa keskusteluun käsi- ja taideteollisuuden roolin
ja merkityksen osana kulttuurialan ja luovien alojen toimijakenttää ja ammatillista
koulutusta. Tutkimuksellani haluan myös herättää ajatuksia ja keskustelua siitä,
mihin suuntaan käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisen osaamisen ja ammatillisen
identiteetin tulisi kehittyä.
Tässä tutkimuksessa selvitetään käsi- ja taideteollisuusalan tulevaisuudenkuvia
ja sen toimijoiden käsityksiä toimialan ammatillisesta tulevaisuudesta. Tutkimuksessa tutkitaan neljän toimijaryhmän näkemyksiä toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten seurauksista toimintatapoihin, ammatilliseen osaamiseen sekä ammatilliseen identiteettiin. Toimintaympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset kuvaavat toimialan ammattilaisen työympäristöjä ja työn tekemisen edellytyksiä. Ammatillinen osaaminen on kokonaisuus, joka muodostuu ammatillisista avaintaidoista
ja tiedoista, joita ammattityön tekemisessä tarvitaan. Toimintamalli kuvaa toimialan ammattilaisen käytännön työtehtäviä, työtapoja ja toiminnan organisoitumisen muotoja. Ammatillinen identiteetti kuvaa ammattilaisen orientaatiota, motivaatiota ja henkilökohtaisia ominaisuuksia.
Tutkimuksen pääkysymys on: Mitä ja millaisia voisivat olla käsi- ja taideteollisuuden vaihtoehtoiset tulevaisuudenkuvat? Vaihtoehtoisiin tulevaisuudenkuviin
haetaan vastauksia eri näkökulmista. Tutkimuksessa haastatellaan luovien alojen
asiantuntijoita (N=3), järjestetään luovien alojen yrittäjille tulevaisuustyöpaja
(N=20), kerätään muotoilu- ja käsi- ja taideteollisuusaloille valmistuvien opiskelijoiden ammatillisia tulevaisuustarinoita (N=72) ja toteutetaan kolmivaiheinen Delfoi-asiantuntijapaneeli (N=43/37/31).
Tutkimusprosessi etenee iteratiivisesti: tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineistot täydentävät tutkimusilmiöstä saatavaa kokonaiskuvaa. Aineiston keruun vaiheet tuottavat uutta tietoa seuraavaan tutkimusvaiheeseen. Toimialan eri toimijaryhmien käsityksiä verrataan ja arvioidaan keskenään. Tulevaisuudenkuvat täydentyvät tutkimuksen edetessä. Haastatteluista, tulevaisuustyöpajan ryhmätöistä sekä
opiskelijoiden tulevaisuustarinoista tehdään sisällönanalyysi käyttäen apuna Atlas.ti-ohjelmaa. Viimeisessä, kokoavassa vaiheessa toteutetaan Delfoi-paneeli,
jossa asiantuntijat vastaavat 26 tulevaisuusväitteeseen vuodelle 2025. Lopuksi
muodostetaan paneelin tuloksista TOP 10-tulevaisuusteesit.
Tutkimustulokset avataan tulevaisuudenkuviin liittyvien neljän teema-alueen
sekä TOP 10-tulevaisuusteesien näkökulmista. Lopuksi esitetään neljä vaihtoehtoista tulevaisuudenkuvaa kestävän kehityksen eri dimensioilla sekä pohditaan
tutkimustuloksista nousseita jatkotutkimusaiheita.
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2 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUDEN AMMATILLINEN TULEVAISUUS
TUTKIMUKSEN KOHTEENA
Tulevaisuuden hahmottamisessa ei riitä, että ilmiöitä katsotaan vain yhden tieteenalan näkökulmasta, tarvitaan monitieteisyyttä, tieteidenvälisyyttä ja poikkitieteisyyttä. Rubin (2000) määrittelee monitieteisyyden käsitteenä siten, että se selittää samanaikaisesti kahden tai useamman eri tieteenalan alueelle ulottuvaa ilmiötä tai ongelmaa. Näkökulma on kunkin tarkastelevan yksittäisen tieteenalan oma,
ja sen sanelee kulloinkin tutkittavan ongelman tai ilmiön luonne. Jokaisen erillisen
tieteenalan omat mahdollisuudet ratkaista ongelma yksin kokonaisuudessaan ovat
rajallisia.
Poikkitieteellisessä tutkimuksessa käytettävät käsitteet, teoriat ja menetelmät
juontavat juurensa moniin eri tieteenaloihin. Tarkastelun lähtökohtana on saada
ongelmasta tai tutkimuskohteesta kaiken kaikkiaan kokonaisvaltaisempi kuva.
Poikkitieteellisessä tutkimuksessa ongelmat esitellään yhdeltä tieteelliseltä näkökannalta toiselle ja pyritään luomaan korrelaatioita eri tieteenalojen välille. Tavoitteena on saavuttaa yhteinen näkemys ongelman luonteesta. Tieteidenvälisyys
pyrkii selittämään ongelmaa sen omista yksityiskohdista ja ominaisuuksista lähtien.
Ongelman luonne estää tarpeeksi syvällisen tutkimuksen perinteisillä tekniikoilla ja
tai vanhat teoriat eivät ole riittäviä selittämään ilmiötä kokonaisuudessaan. Tällaisen prosessin seurauksena kehittyy vähitellen omia työkaluja, menetelmiä ja teorioita asian ymmärtämiseksi. Tieteidenvälisiä ongelmia ei voida aina sijoittaa sellaisenaan jonkin jo olemassa olevan tieteen alueelle. Sen vuoksi tutkijoiden on murtauduttava ulos perinteisestä ajattelusta ja perustettava uusi koulukunta tai tieteenala kuten esimerkiksi käsityötiede ja tulevaisuuksientutkimus.1 (Rubin 2000,
Metodix.com) Tässä väitöskirjassa käytetään tieteenalasta nimeä tulevaisuuksientutkimus.
Tämän tutkimuksen tutkittavaa ilmiötä hahmotetaan ja tutkitaan kolmen tieteenalan näkökulmista (kuvio 1 Tutkimuksen tieteenalat). Näkökulma tässä tutkimuksessa on käsityötieteellinen, ammattikasvatus valottaa tutkittavan ilmiön –
muotoilun ja käsi- ja taideteollisuuden – olemusta ammattina ja tapana ansaita
elantonsa. Tulevaisuuksientutkimus taas asettaa ilmiön aikaperspektiiviin, koska on
tärkeää ymmärtää ammattikäsityön, käsi- ja taideteollisuuden ja muotoilun histo1

Tieteenalasta käytettiin aiemmin ja käytetään edelleen rinnakkain tulevaisuudentutki-

mus nimeä, suositus on käyttää monikollista tulevaisuuksientutkimus nimeä. Perusteena
on englanninkielinen nimi Futures Studies ja Futures Researcher (tiedonanto Rubin ja Kuusi
14.1.2013).
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ϭϱ

Tutkijan ammattitaitoni ja tutkimuskohteen aineenhallinnan perustelen pitkällä työkokemuksellani käsi- ja taideteollisuusalan eri tehtävissä. Työtehtävieni kautta olen perehtynyt käsi- ja taideteollisuusalaan toimialan eri näkökulmista. Olen
toiminut tuotesuunnittelijana sekä käsi- ja taideteollisuudessa että teollisuudessa,
käsityöyrittäjänä, ammattiopettajana, käsi- ja taideteollisuusjärjestön kehittämisja johtotehtävissä, käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisen koulutuksen luottamustehtävissä, luovien alojen projektitutkijana sekä perehtynyt käsityötieteen
tutkimukseen että tulevaisuuksientutkimukseen.
Seuraavissa kappaleissa 2.1о2.3 kuvataan kunkin tieteenalan keskeisiä tiedonintressejä ja käsitteitä sekä niiden suhdetta tutkittavaan ilmiöön.

2.1 Käsityötieteen tutkimuskohteena ammattikäsityö
Käsityötiede edustaa monitieteisestä perustasta noussutta tiedettä. Käsityötieteen
tutkimuksessa tarkastellaan ihmisen suhdetta maailmaan ja ihmisen tapoja muokata elinympäristöään. Käsityötieteen tutkimuksen voidaan sanoa olevan luonteeltaan sekä monitieteistä että poikkitieteistä ja tutkimusilmiön näkökulmasta riippuen tarvitaan muiden tieteenalojen teoreettista tietoa ja käsitteitä (Raunio 2007,
21). Käsi- ja taideteollisuusalan ilmiöitä voidaan tutkia ihmisen (tekijän), kulttuurin,
talouden, yhteisöjen, teknologian ja luonnon näkökulmasta. Käsityön ja muotoilun
tutkimus sijoittuu useiden eri tieteenalojen leikkauspisteeseen ja ottaa kantaa
niiden tarjoamiin kysymyksiin uudesta näkökulmasta. (Anttila 2005, 8–10; Seitamaa-Hakkarainen ym. 2007, 14–18). Käsityöammattien tutkimus voi keskittyä mm.
tekijään, suunnittelu- ja valmistusprosesseihin, tuotoksiin tai näiden kokonaisuuteen. Anttila (1993, 2005, 24–25) on kuvannut käsityötieteen ja myöhemmin kulttuurin tutkimusavaruutta prisman avulla, jossa keskiössä on tutkimuskohde eli
objekti (kuvio 2). Prismamallissa kohtaavat vertikaalitasolla ihminen (tekijä, toimiva yksilö) ja yhteisö (sosiaalinen ympäristö), jossa toiminta tapahtuu. Horisontaalitasolla on neljä ulottuvuutta, joihin luovalla ja käytännöllisellä toiminnalla on olennainen yhteys: tekninen, ekologinen (luonto), taloudellinen ja kulttuurinen ympäristö. Jokaisen ulottuvuuden taustalla vaikuttavat arvopäämäärät ja eettiset, moraaliset, esteettiset ja muut sidonnaisuudet, johon toiminta on kytkeytynyt. Tutkimuksen kenttä muodostuu Anttilan (2005, 25) mukaan ihmisen ja hänen sosiaalisen ympäristönsä ajattelun ja toiminnan tekijöistä ja kulttuurin, tekniikan, luonnonympäristön ja talouden määrittämistä alueista. Tutkimusavaruuden keskellä on
toiminnan tai tutkimuksen kohde, joka voi liikkua vapaasti ja hakea painopistettään.
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ǇŚƚĞŶćŝƐĞƐƚć ŬŽŬŽŶĂŝƐƵƵĚĞƐƚĂ͕ ũĂ ũŽŶŬĂ ŽƐĂƚ ŽǀĂƚ ŵććƌŝƚĞůƚćǀŝƐƐć ŽůĞǀĂƐƐĂ ƐƵŚƚĞĞƐƐĂ ƚŽŝͲ
ƐŝŝŶƐĂ͘EćŵćŽƐĂƚǀŽŝǀĂƚŬƵŬŝŶŵƵŽĚŽƐƚĂĂŽŵĂŶƐǇƐƚĞĞŵŝŶƐć͘

ϭϳ

käsityöyrittäjyyden ja käsityöläisyyden luonnetta ovat tutkineet mm. Luutonen
(2006), Kaipainen (2007), Priha (2011) ja Hyrsky (2012). Käsi- ja taideteollisuusalan
luonne ja työllistävä vaikutus on ollut pitkään toimialan seurantatutkimusten kohteena (mm. Käsi- ja taideteollisuusliitto 1998–2011; Luutonen & Äyväri 2002; Lidh
2005) ja ammattikäsityön yhteiskunnallista merkitystä ja näkyvyyttä on tutkittu
(mm. Ihatsu 2002; Kärnä-Behm 2005). Käsityöyrityksistä on tehty kauppatieteellistä tutkimusta sekä tuotteisiin ja niiden merkityksiin liittyvää tutkimusta (ks. Tuomikoski 2002; Snell 2002; Äyväri 2006; Reijonen & Komppula 2004, 2007; Luutonen
2007).
Ammattikäsityön tutkimukseen liittyy myös käsitys asiantuntijuudesta ja sen
rakentumisesta. Asiantuntijuutta on tutkittu mm. vertaamalla eksperttien ja noviisien suunnittelu- ja valmistusprosesseja ja asiantuntijuuden kehittymisen problematiikkaa (mm. Anttila 1993; Seitamaa-Hakkarainen 2000). Asiantuntijuuden
kehittymistä ja käsityön merkityksiä opettajuuden ja taidon oppimisen näkökulmista on tutkittu useissa tutkimuksissa (mm. Syrjäläinen 2003; Hilmola 2009; Rönkkö
2011). Käsityön merkityksiä ja asiantuntijuuden yhteisöllistä rakentumista harrastajayhteisöissä on tutkinut mm. Vartiainen (2010).
Asiantuntijuus ja ammattiosaamisen laajennukset ovat nousseet mielenkiinnon
kohteiksi viimeisten vuosien aikana. Yhteiskunnan palveluvaltaistuminen, asiakaslähtöisyyden korostuminen ja elämyksellisyyden kaipuu ovat tuoneet käsi- ja taideteollisuusalalle sekä muotoiluun haasteita kehittää uusia hyvinvointiin ja matkailuun liittyviä palveluita. Käsityön hyvinvointivaikutuksia sekä hyvinvointipalveluihin
liittyviä mahdollisuuksia on avattu useammassa tutkimuksessa ja selvityksessä
(mm. Vähälä 2003; Kälviäinen 2005; Pöllänen 2006; Luutonen 2006). Ympäristönsuojeluun liittyvät haasteet sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen liittyvät
syyt ovat viime vuosina nostaneet keskusteluun käsityön, käsi- ja taideteollisuuden
ja muotoilun mahdollisuudet kestävän kehityksen edistäjinä. Nan (2012) tutkimuksessa pohdittiin käsityön kulttuurisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen merkitystä
ja rooleja. Ammattikäsityöhön ja käsityöyrittäjyyteen liittyvää aiempaa kotimaista
ja kansainvälistä tutkimusta avataan laajemmin luvussa 4.
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2.2 Ammattikasvatus – kohti ammatillista kasvua ja
ammatillista osaamista
Ammattikasvatus tieteenalana on määritelty kasvatustieteen osa-alueeksi, joka
tutkii ihmisen ammattiin kasvamista ja siihen liittyvää problematiikkaa. Ammattikasvatus määrittyy ammatin käsitteen ja ammatillisen kasvun kautta. Ruohotien
(1991) mukaan ammattikasvatus on organisoitua kasvatustoimintaa, jonka avulla
voidaan toteuttaa tavoitteellisesti etenevää oppimista päämääränä ammatissa
tarvittavien valmiuksien hankkiminen ja kehittäminen sekä edellytysten luominen
itsenäiselle ammatilliselle toiminnalle ja jatkuvalle kehitykselle ammatissa. Ammattikasvatuksessa on Helakorven (2008) mukaan toisaalta kysymys niistä tarpeista ja tavoitteista, joita yhteiskunnalla ja työelämällä on. Toisena ulottuvuutena on
ammatillinen substanssi, jonka perusteet löytyvät kyseisiä aloja edustavista tieteistä (kuten käsityötiede; käsityöammatit, käsi- ja taideteollisuus ja muotoilu) ja toisaalta kasvatus ja opetus, joiden perusteet löytyvät kasvatustieteistä. Ammattikasvatuksen keskeisiksi determinanteiksi Helakorpi (2008) määrittelee työelämän
tarpeet, kasvuprosessin, yksilön tarpeet ja ammatillisen substanssin. Ammattikasvatuksen keskeinen kysymys on: mitä on osaaminen? Ammatillinen osaaminen
muodostuu toisaalta ammatissa tarvittavista tiedoista ja taidoista ja toisaalta henkilön persoonallisuuden eri puolista, joita perimä ja sosiaalinen toimintaympäristö
muokkaavat. (Helakorpi 2008, 15.)
Helakorpea (2008) lainaten ammattikasvatuksessa on kysymys kokonaan
omasta kulttuurialasta, taitokulttuurista. Taitokulttuurin lähtökohtana on Graaeen
(1993) viitaten ihminen oppivana ja osaavana olentona, jonka identiteetti pohjautuu rationaalisen älyn ja vallan tavoittelun sijaan sydämen älykkyyteen ja ammattiylpeyteen. Taitokulttuurin arvostuksen kohde tiedon sijasta on taito, erityisesti
ammattitaito ja mestaruus. Tämä käsitys juontuu antiikin aristoteelisesta järkevyydestä, jossa on aina mukana eettinen puoli. Käytännöllinen järkevyys on kykyä
tehdä ja toimia siten, mikä on ihmiselle paras. (Helakorpi 2008, 16; Graae 1993; ks.
myös Sennett 2007.)
Ammatillinen identiteetti muodostaa ammatillisen kasvun perustan. Se on
mm. Eteläpellon ja Vähäsantasen (2006, 26) mukaan ihmisen käsitystä itsestään
työntekijänä ja suhteessa työhönsä. Arvot, tavoitteet ja yhteisö luovat kontekstin,
jonka sisällä työntekijä arvioi itseään, orientaatiotaan, voimavarojaan, rajojaan ja
toimintaansa. Ammatillinen identiteetti rakentuu pääasiassa sosiaalisessa kontekstissa, kulttuurissa ja vuorovaikutuksessa, jolloin työympäristöllä ja toimintaympäristöllä on tärkeä merkitys ammatillisen kasvun edistäjänä (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 43–45).
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Ammatilliseen kasvuun liittyy voimaantumisen (empowerment) käsite, jota
ovat tutkineet mm. Beairsto ja Ruohotie (2003). Voimaantumisen edellytys on
Ruohotien ja Beairston (2003, 18–19) mukaan elinikäisen oppimisen mahdollisuus.
Voimaantuminen rakentuu teknisten ja psyykkisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta,
jolloin työyhteisöjen tulisi huolehtia elinikäisen oppimisen mahdollisuuksista.
Psyykkinen voimaantuminen edellyttää yksilöltä siirtymää sosiaalisesta psyykkisestä tilasta itsesäätelyn tilaan transformatiivisen oppimiskokemuksen myötä. Tätä
oppimiskokemusta tulisi vahvistaa tiimityössä, johtamisessa ja työyhteisöissä.
Mahlakaarto (2007) on Suomessa tutkinut ja kehittänyt työkaluja ammatillisen
identiteetin ja voimaantumisen tukemiseksi. Voimaantuminen on sisäisen voiman
kokemista, lisääntynyttä itseluottamusta ja sosiaalisten taitojen hallintaa. Se ei ole
varsinaisesti opittava taito vaan sosiaalinen prosessi, jossa ammatillista kasvua
tukevassa työyhteisössä ja toimivassa vuorovaikutuksessa yksilön ammattiidentiteetti selkiytyy ja sisäinen johtajuus, ammatillinen auktoriteetti, vahvistuu.
(Mahlakaarto 2007, 25–27.)
Ammattikasvatuksen yksi keskeinen tutkimuskohde on asiantuntijuus ja sen
kehittyminen. (mm. Remes 1995; Kirjonen, Remes & Eteläpelto 1997; Eteläpelto &
Onnismaa 2006; Tynjälä 2004, 2008; Helakorpi 2005; Hakkarainen, Palonen & Paavola 2002; Hakkarainen & Paavola 2008). Työelämän ollessa jatkuvassa muutoksessa asiantuntijuuden kehittyminen on jatkuva prosessi. Asiantuntijuus ja ammatinhallinta ovat sosiaalisia rakenteita, joissa yksilön osaaminen todentuu käytännössä. Asiantuntijuus on tietämisen ja osaamisen tunnistamista ja sen siirtämistä
toisille sosiaaliseen todellisuuteen vaikuttamiseksi. (mm. Nonaka & Takeuchi 1995;
Engeström 1995; Helakorpi 2005; Hakkarainen & Paavola 2008.)
Asiantuntijuutta ei myöskään voi syntyä ilman vuorovaikutusta yhteisön ja ympäristön kanssa. Vuorovaikutusta tarvitaan asiantuntijuuden löytämiseksi, tiedostamiseksi ja sanottamiseksi. Asiantuntijuudella on vahvasti kollektiivinen dimensio:
osallisuus ja kriittisyys sekä vastuu toiminnan kehittämisestä ja tulevaisuudesta
ovat olennainen osa sitä. Engeströmin (1995, 2008, 118–133) mukaan asiantuntijuus rakentuu aktiivisen toiminnan kautta työssä ilmeneviä ongelmia kriittisesti
tutkimalla ja ratkaisemalla sekä työtaitoja kehittämällä.
Ruohotie (2006, 109–113) liittää ammatillisen kasvun ja asiantuntijuuden yhteen ja korostaa metataitojen merkitystä. Hän korostaa itsesäätelytaitoja ja niiden
suhdetta asiantuntijuuteen. Mitä vahvemmat itsesäätelyn taidot, sitä varmemmin
yksilö pystyy intentionaaliseen käsitteelliseen muutokseen. Asiantuntijuus ei synny
ilman ammatillista kasvua, vaan se on pikemminkin kasvun orientaatio ja tavoite.
Hiljaisella tiedolla, jota syntyy teorian ja käytännön yhteensovittamisesta ja sen
kautta piilevästä, implisiittisestä oppimisesta, on ammatillisen osaamisen kehitty-
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misessä olennainen merkitys. Kokemuksesta oppiminen kuitenkin vie kasvuprosessia rakentavasti eteenpäin vain, jos siihen liittyy tietoinen yksilöllinen tai kollektiivinen reflektio (Järvinen, Koivisto & Poikela 2000; Ruohotie 1999).

2.3 Tulevaisuuksientutkimus tulevaisuuksien tekijänä
Tulevaisuuksientutkimuksen ontologian keskeinen kysymys koskee paitsi sitä millaiseksi ymmärrämme tulevaisuuden suhteessa nykyisyyteen ja menneisyyteen,
myös erityisesti mahdollisten maailmojen olemassaolotapaa sekä sitä, miten
kompleksisuus synnyttää uusia ominaisuuksia. Tulevaisuuksientutkimuksen epistemologian (miten voimme tietää ja saada tietoa maailmasta) keskeinen kysymys
koskee tulevaisuustiedon erityistä luonnetta ja suhdetta muihin tietämisen tapoihin, erityisesti muihin tieteisiin. (Kamppinen & Malaska 2003, 55.)
Tulevaisuuksientutkimus on Bellin (2000a, 5, 73) mukaan osa modernia filosofista ja tieteellistä humanismia, jonka lähtökohtana on inhimillinen tarve tietää
tulevaisuudesta ja vaikuttaa tulevaisuuden muotoutumiseen. Futuristien eli tulevaisuuksientutkijoiden tehtävänä on poistaa tulevaisuuteen liittyvä salaperäisyys
hyödyntämällä tulevaisuuksientutkimuksen menetelmiä luotettavasti. (Bell 2000a,
5.) Malaskan (2003) mukaan tulevaisuuksientutkimus laajentaa tiedonkäsitystä
siitä, mihin muut tieteet oman käsityksensä rajaavat. Tulevaisuuksientutkimus
nojaa empiirisesti kaikkien tieteitten tuottamaan tietoon ja muuhun inhimilliseen
kokemustietoon ja ymmärrykseen, ja tähän kokonaisuuteen se tuo oman erityisen
lisänsä. Sen erityistä luonnetta voidaan kuvata sanoilla visionäärinen, näkemyksellinen, arvorationaalinen ja merkityksiä antava tieto. (Malaska 2003, 10–11.)
Niiniluoto (2009) kysyy, onko tulevaisuuksientutkimus tiedettä vai taidetta.
Tämä kysymys nousee tulevaisuuksientutkimuksen laajasta tiedonintressistä tietää
nykyisyydestä ja tulevaisuudesta monenlaisin muuttujin ja menetelmin. Tulevaisuuksientutkimuksen epistemologia on kiinnostunut teoreettisesta (scientia kuten
tieto) tietämisestä ja praktisesta tietämisestä (ars kuten taito). Niiniluoto (2009)
pohtii tulevaisuuksientutkimuksen luonnetta sekä deskriptiivisenä tieteenä että
suunnittelutieteenä (design studies). Deskriptiivinen tietäminen lähtee ajatuksesta,
että tieteen tehtävänä on kertoa totuus todellisuudesta, joka sisältää luonnon,
mielen, kulttuurin ja yhteiskunnan. Kun tulevaisuutta ei ole valmiina vaan se on
olemassa nykyhetkessä aikomuksina, tieteen vaatimukset empiirisestä toistettavuudesta ja testaamisesta johtavat Niiniluodon (2009) mukaan epätieteellisiin
ennustuksiin. Voimmeko siis tietää nykyisyydessä asioista ja ilmiöistä, jotka ovat
totta tulevaisuudessa? Kun maailma on deterministinen eli nykyinen maailman tila
määrittää tulevaisuuden maailmojen tilat, voidaan ajatella, että tulevaisuus on jo
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määrittynyt, mutta se on tiedostamatta (unknown truth value). (Niiniluoto 2009,
60.)
Täten tulevaisuutta ei voida tutkia suoraan. Se ei ole olemassa tässä hetkessä
samassa mielessä kuin nykyhetki ja menneisyys. Myöskään menneisyys ei ole olemassa muuten kuin artefakteina, kirjoituksina, tietona, kokemustietona ja muistoina. Nykyhetki on läsnä havainnoissa, reaaliaikaisissa kokemuksissa, eri tavalla
myös kuin menneisyys. Se on olemassa nykyisyydessä aikomuksina, joita voidaan
tutkia. Voidaan myös tutkia sellaisia tosiasioita ja ilmiöitä, joilla on vaikutusta tulevaisuuteen. (Bell 2000a, 174.) Niiniluoto (2009) lähestyy tulevaisuutta haarautuvana puuna vaihtoehtoisine mahdollisuuksineen. Tulevaisuus on avoimia ulottuvuuksia, joiden ominaispiirteet ovat riippuvaisia ihmisten valinnoista ja ympäristön
muutoksista (ks. myös Malaska 2003; mahdolliset maailmat ja tulevaisuuspolut).
Tulevaisuuksientutkijan haaste on tutkia tätä puuta kokonaisuutena. Sen haarat
ovat vaihtoehtoisia skenaarioita, joiden voimme toivoa toteutuvan tai joita haluamme välttää. Tulevaisuuksientutkijan tulee 1) rakentaa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia 2) arvioida vaihtoehtoisten tulevaisuuksien todennäköisyyttä 3) ja arvioida
vaihtoehtoisten tulevaisuuksien paremmuutta ja toivottavuutta. (Niiniluoto 2009,
60–61; Bell 2000a; Masini 1993.)
Tulevaisuuksientutkimukseen kuuluvat käsitteet mahdolliset maailmat ja tulevaisuuspolut. Mahdolliset maailmat tarkoittavat Kamppisen, Malaskan ja Kuusen
(2003, 26–27) mukaan niitä mahdollisia asiantiloja ja tapahtumakulkuja, jotka voivat periaatteessa jonkun toimijan toimenpiteillä olla saavutettavissa tai niistä huolimatta toteutua. Mahdollisten maailmojen arvosisällöt ja riskit vaihtelevat ja sen
vuoksi ne ovat eri ihmisten intressien kannalta eri tavoin haluttuja tai vältettäviä.
Mahdollisilla maailmoilla on erilaiset aineelliset ja inhimilliset esiintymisen edellytykset, joista ihmisillä on enemmän tai vähemmän täsmällistä tietoa. Tätä tietoa
mahdollisista maailmoista ja niiden edellytyksistä sanotaan tulevaisuustiedoksi.
Mahdollinen maailma koostuu maailmantilasta ja reiteistä, joka johtaa nykyisyydestä kyseiseen maailmantilaan. Nykyisyys on eräs maailmantila ja historiansa
kanssa se on eräs mahdollinen maailma. Tulevaisuuspolut eli reitit mahdollisten
maailmantilojen välillä määrittyvät saavutettavuussuhteista. Tulevaisuuspolku
mahdollisesta maailman tilasta mahdollisten maailmojen tilaan tarkoittaa yhtäältä
niitä toimenpiteitä, joiden avulla maailmantilaan voidaan päästä, ja toisaalta niitä
reunaehtoja, jotka sinne siirtymistä ehdollistavat (Kamppinen ym. 2003, 27).
Kamppisen ym. (2003, 29–31) mukaan mahdollisten maailmojen polusto on
kytketty suunnattu verkko, jossa tiettyyn maailmantilaan voidaan päästä nykyisyydestä useita eri reittejä pitkin. Kytketty tarkoittaa sitä, että jokaisesta maailmantilasta pääsee jonnekin ja jokaiseen pääsee jostakin. Polusto koostuu näin ollen jou-
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kosta mahdollisia maailmantiloja ja näihin maailmantiloihin johtavista tulevaisuuspoluista, joiden reittihaarat vastaavat yksilöityjä tapahtumia polulla. Tulevaisuuksientutkimukselle on tunnusomaista puuttua mahdollisten maailmojen poluston
artikulointiin siten, että erilaisin menetelmin (tässä tutkimuksessa yrittäjien tulevaisuuspaja, opiskelijoiden tulevaisuustarinat ja asiantuntijapaneeli) tutkittavan
ilmiön intressijoukkoa kannustetaan ajattelemaan erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja ja sitä, millaisin toimenpitein näihin haluttuihin mahdollisiin maailmoihin voitaisiin siirtyä. Mahdollisten maailmojen polusto voi näin olleen olla yhteisösidonnainen malli todellisuudesta, jonka avulla yhteisön jäsenet maailmassa navigoivat.
Tämä malli voidaan artikuloida joko yhteisön toimintaa tutkimalla tai aktiivisesti
siihen osallistumalla.
Tulevaisuus ei ole myöskään ennalta määrätty. Täten tulevaisuuksientutkimuksella on emansipatorinen tehtävä (esim. Jungk 1987, kriittinen tulevaisuudentutkimus). Sen sijaan, että seuraisimme passiivisena nykyistä kehitystä, meidän tulisi
osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja muuttaa yhteiskuntaa (Niiniluoto
2009, 61; ks. Bell 2000a, 73–75, 2000b, 67о71). Niiniluoto (2009, 62) näkee tulevaisuuksientutkimuksen emansipatorisen tehtävän toteutuvan mieluummin suunnittelutieteiden kuin kriittisen teorian paradigmassa. Suunnittelulla tarkoitetaan
toimintaa tai aktiviteettia, jonka optimaalista tarkoitusta ja hyväksyttävää lopputulosta etsitään systemaattisilla tavoilla. Tavoite voi olla rakennelma tai tulkinta materiaalisesta artefaktista (kuten maisema, taideteos, käsityö, kone, rakennus), sosiaalinen organisaatio, ongelmanratkaisu tai toimintapäätös. Tällainen toiminta on
arvosidonnaista, kun tavoitteena on toivottava tai hyödyllinen lopputulos jonkun
intressiryhmän näkökulmasta. Tämän vuoksi arvokeskustelu on tärkeässä asemassa tulevaisuudentutkimuksessa. (Niiniluoto 2009; Rubin 2009; Bell 2009; Kamppinen ym. 2003, 38–44.) Päätöksenteko, riskit, visiot ja missiot perustuvat arvoihin
eli näkemyksiin siitä, mikä on arvokasta ja mikä arvotonta. Ilman arvoja ei olisi
motivoitua toimintaa eikä toteutuvalla tulevaisuudella olisi mitään väliä. Tulevaisuuksientutkija joutuu monesti paitsi kuvailemaan ihmisten arvoja empiiristen
selvitysten perusteella, myös luomaan arvoja esimerkiksi yhteisön kehittämisessä.
Kamppinen ym. (2003, 38) korostavat kuitenkin, että arvojen luominen on luonteva osa tulevaisuuksientutkimusta (ks. Bell 2009, 43; Masini 1993, 41о42).
Tulevaisuus koostuu Rubinin (2004) mukaan viidenlaisista asioista ja näiden
asioiden välisistä suhteista: tapahtumista, trendeistä, esille tulevista uusista asioista ja ilmiöistä kuten heikoista signaaleista ja villeistä korteista, tulevaisuudenkuvista ja toiminnasta. Tapahtumilla voidaan ymmärtää mitä tahansa asioita, joilla on
vaikutusta elämäämme ja asioiden kulkuun tavalla tai toisella. Trendit ovat asioiden ja tapahtumien kehityskulkuja, joita pystytään seuraamaan taaksepäin. Tren-
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dit eivät myöskään itsestään selvästi aina jatku samanlaisina tulevaisuuteen, vaan
ne voivat myös muuttua tai murtua. Esiin tulee kuitenkin myös uusia asioita ja
ilmiöitä, joilla ei ole historiaa. Joillakin tällaisilla uusilla asioilla voi olla suuri merkitys toteutuvan tulevaisuuden luonteeseen – ne voivat kääntää kehityksen kulkusuuntaa voimakkaastikin tai ne voivat olla uusien, ilmaantuvien trendien ensimmäisiä viitteitä tai merkkejä. Joillakin tällaisilla uusilla asioilla voi olla suuri merkitys toteutuvan tulevaisuuden luonteeseen – ne voivat kääntää kehityksen kulkusuuntaa voimakkaastikin. Silloin puhutaankin heikoista signaaleista tai villeistä
korteista. (Rubin 2004, Metodix; Rubin 2003, 905.)
Heikko signaali on yksittäinen ilmiö tai tapahtuma tai toisiinsa liittyvien erillisten ilmiöiden tai tapahtumien joukko, joka ei välttämättä tapahtuessaan vaikuta
tärkeältä tai ole laaja, mutta jolla on tulevaisuuden muodostumisen kannalta tärkeä tai ratkaiseva merkitys (Rubin 2003, 892). Hiltunen (2012, 108–113) on luokitellut heikot signaalit joko ns. aikaiseen informaatioon jostain (tulevasta) tapahtumasta tai muutoksen ensioireiksi. Aikaista informaatiota on esimerkiksi uudet tuoteideat, ensimmäiset muutoksen siemenet ja teknologiset innovaatiot. Muutoksen
ensioireita voisi kuvata sanaparilla "muutos totutussa". Nämä heikot signaalit
eroavat aikaisen informaation heikoista signaaleista siinä, että ne ovat usein hyvinkin näkyviä. (ks. Kamppinen ym. 2003, 32, 159–162; Kuusi, Hiltunen & Linturi
2004; Mannermaa 2004, 113–121; Hiltunen 2012, 108–113.) Villi kortti (wild card)
on yllättävästi ilmaantuva muutostekijä, joka muuttaa tapahtumisen kehityskulun
epävarmaksi. Villin kortin ominaisuuksiin kuuluu se, että sen tapahtumisen todennäköisyys on matala, mutta jos ja kun se tapahtuu, sen vaikutukset tulevaan kehitykseen ovat huomattavat. Villillä kortilla ei ole historiaa, toisin sanoen sen tapahtumista ei voida ennakoida minkäänlaisten historiallisten tai aikasarjoihin liittyvien
ilmiöiden tai lainomaisuuksien avulla. (Hiltunen 2012, 143–148, Rubin 2003, 905.)
Megatrendi on kehityksen suuri aalto tai linja, ilmiöiden tunnistettava ja selkeän historian omaava yhtenäinen kokonaisuus, jolla on selkeä kehityssuunta. Megatrendin suuntaa ei voida määritellä pelkästään tarkastelemalla yksittäisiä toimijoita
tai tekijöitä, vaan megatrendi on makrotason ilmiöiden ja tapahtumakuvausten
laaja (usein globaali) kokonaisuus, joka sisältää useita erilaisia ja jopa toisilleen
vastakkaisia alailmiöitä ja tapahtumaketjuja. Silti niitä muodostuvalla kokonaisuudella voidaan nähdä oma kehityssuunta, jonka uskotaan usein jatkuvan samansuuntaisesti myös tulevaisuudessa. (Mannermaa 1999, 84–85; Kamppinen ym.
2003, 33; Rubin 2003, 895; Hiltunen 2012, 78–81.)
Tulevaisuudenskenaario tarkoittaa erityisen merkittävää toteuttavissa olevaa
mahdollista maailmaa, sellaista reittiä ja maailmantiloja mahdollisten maailmojen
polustoissa, johon halutaan kiinnittää erityistä huomiota (Rubin 2003, 899; 2004).
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Tulevaisuudenskenaariot ovat myös työkaluja, jotka helpottavat päätöksentekoa ja
strategista suunnittelua. Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien konkretisoiminen narratiivisiksi tarinoiksi valmentaa toimijoita ymmärtämään nykyhetken tilannetta ja sen
sisältämiä potentiaalisia kehityspolkuja. Skenaariot haastavat myös tulevaisuuden
tekemiseen (Korte & Chermack 2007, 647–649)3.
Tulevaisuudenkuvalla tarkoitetaan Rubinin mukaan (2003) tulevaisuuden tilaa
koskevaa tietämystä, joka rakentuu nykyhetkeä ja mennyttä koskevasta ymmärryksestä, tiedoista ja tulkinnoista. Tulevaisuudenkuvalla ja tulevaisuudenskenaariolla tulevaisuudentilojen kuvauksina on rakenteellinen ja aikaperspektiiviin liittyvä ero. Tulevaisuudenkuva voi olla kuvaus tulevaisuuden tilasta esimerkiksi vuonna
2025, tulevaisuudenskenaario on mahdollisten tulevaisuudenkuvien avulla esitetty
ajallisesti etenevä kertomus joko nykytilasta tulevaisuudentilaan tai tulevaisuudentilasta nykyhetkeen. (Rubin 1998, 80–81; 2003, 899, 902–903.) Tulevaisuudenkuvakäsitettä avataan laajemmin kappaleessa 3.2 Käsi- ja taideteollisuuden tulevaisuudenkuvat.

3

Tulevaisuudenskenaario: Ajallisesti peräkkäisten, loogisesti etenevien ja perusteltavissa

olevien, mahdollisten tulevaisuudenkuvien sarja; tulevaisuudenkuvien avulla esitetty kertomus, joka voidaan ymmärtää tavoitteen saavuttamisen ehtojen tulevaisuuden toiminnalliseksi käsikirjoitukseksi. Skenaario sisältää kuvauksen toimijoista, toiminnoista sekä kuvauksen päätöksenteon ja seurausten tapahtumaketjusta. Tämä tapahtumaketju johtaa nykyhetkestä skenaariolle valittuun päättävään tulevaisuuskuvaan, joka voi olla ydinvisio,
strateginen päämäärä tai opportunistinen tavoite (Rubin 2003, 899).
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edellytyksiä. Myös toimialan kollektiivinen ammatillinen identiteetti on rakentunut
pitkän ajan kuluessa – se saattaa ylläpitää rakenteita ja mielikuvia ammattikentällä, joiden muokkaaminen ja uudelleen ajattelu vaatii koko systeemisen kuvan ymmärrystä ja keskinäisten suhteiden avaamista. Osakokonaisuudet sulautuvat myös
alan ammattilaisten, yrittäjien ja opiskelijoiden käsityksissä, koska he arvioivat
ammatillista toimintaansa kokonaisuutena. Ammattilaisuus ja yritystoiminta ovat
usein yhtä kuin omat henkilökohtaiset tavoitteet, motivaatio ja osaaminen.
Tutkimusilmiön jäsentämiseksi ja tutkimuskysymysten muotoilemiseksi on kuitenkin hyvä jäsentää ilmiötä osiin. Viitekehyksen näkökulmat auttavat analysoimaan aineistoa, joka koostuu toimialan eri intressiryhmien näkemyksistä ja eri
näkökulmista. Viitekehystä ja tutkimuskysymyksiä esitestattiin kolmessa avaininformanttien haastattelussa syksyllä 2008. Haastatteluihin osallistui kolme luovien
toimialojen yritystoiminnan kokenutta asiantuntijaa. Heidän osaamistaan on mm.
luovien alojen yritystoiminnan strateginen johtaminen ja kehittäminen, tuotekehitys, markkinointi, tutkimus ja koulutus (ks. tarkemmin kappale 6.1 Avaininformattien haastattelut). Asiantuntijoiden mielestä viitekehyksen näkökulmat kuvaavat
keskeisiä muotoilun ja käsi- ja taideteollisuuden ammattilaisuuden osa-alueita ja
menestystekijöitä.
Tutkimuksen pääkysymys on: Mitä ja millaisia voisivat olla käsi- ja taideteollisuuden vaihtoehtoiset tulevaisuudenkuvat?
Tutkimuskysymysten tehtävänä on koota tutkittavan ilmiön kannalta merkityksellisiä käsityksiä ja mielipiteitä. Kysymysten fokusointi oli tulevaisuuden tilanne
2025. Vuosi 2025 oli aineistonkeruun alkaessa noin 15 vuoden päässä. Muutoskehityksen vauhtia voidaan arvioida katsomalla 15 vuotta taaksepäin nykyhetkestä ja
arvioida millainen tilanne muotoilu- ja käsi- ja taideteollisuusalalla vallitsi vuonna
1995 ja millaisia muutoksia on tapahtunut 15 vuoden aikana (esimerkiksi megatrendien vaikutukset kuten globalisaatio, taloudelliset ja yhteiskunnalliset muutokset, teknologinen kehitys, sähköinen viestintä). Toisaalta voidaan arvioida muutosvauhtia 15 vuotta eteenpäin, kuten esimerkiksi miten teknologian ja sosiaalisen
median kehittyminen kiihtyy lähitulevaisuudessa, miten se tulee muuttamaan toimialan ja yritysten toimintaympäristöjä ja miten se vaikuttaa menestymisen mahdollisuuksiin.
Tutkimuskysymykset on jaoteltu tutkimusilmiötä kuvaavien osa-alueiden mukaisesti (ks. kuvio 3 viitekehyksen neljä osa-aluetta) ja ne ovat tutkimuksen pääkysymystä tukevia kysymyksiä, joiden tehtävänä on täsmentää tulevaisuudenkuvien
muodostumista. Alatutkimuskysymyksiin liittyviä käsitteitä avataan seuraavissa
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kappaleissa (tulevaisuuden toimintaympäristö, tulevaisuuden toimintamallit, tulevaisuuden ammattiosaaminen ja tulevaisuuden ammatillinen identiteetti).
Toimintaympäristöön liittyvät tutkimuskysymykset:
x Millaisessa toimintaympäristössä muotoilun ja käsi- ja taideteollisuuden ammattilainen toimii tulevaisuudessa (2025)?
x Mitä toimialaan vaikuttavia muutoksia tapahtuu seuraavien 10–15
vuoden aikana globaalissa ja lokaalissa toimintaympäristössä?
x Millaisia ovat toimialan verkostot ja kumppanuudet tulevaisuudessa?
x Mitkä muutokset vahvistavat ja mitkä heikentävät toimialan menestymismahdollisuuksia tulevaisuudessa?
Toimintamalleihin liittyvät tutkimuskysymykset:
x Millaisiin vaihtoehtoisiin toimintamalleihin muotoilun ja käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisuus voi perustua tulevaisuudessa?
x Millaisiin tuotteisiin ja palveluihin muotoilun ja käsi- ja taideteollisuusalan yritystoiminta voi perustua?
x Millaisia tuotantomalleja (suunnittelu ja valmistus) toimialalla käytetään tulevaisuudessa?
x Millaisia markkinointitapoja ja jakelukanavia toimialalla käytetään tulevaisuudessa?
x Millaisia asiakkuuksia toimialan toimijoilla on tulevaisuudessa?
Ammatilliseen osaamiseen liittyvät tutkimuskysymykset:
x Millaisia avaintaitoja muotoilun ja käsi- ja taideteollisuuden ammattilainen tarvitsee tulevaisuudessa?
x Mitä on toimialan ydinosaaminen tulevaisuudessa?
x Miten ydinosaaminen näkyy ammatissa, työssä tai yritystoiminnassa?
x Mitä on muotoilun ja käsi- ja taideteollisuusalan liiketoimintaosaaminen tulevaisuudessa?
Ammatilliseen identiteettiin liittyvät tutkimuskysymykset:
x Miten rakentuu tulevaisuuden muotoilun ja käsi- ja taideteollisuusalan
ammattilaisen ammatti-identiteetti?
x Mitä muutoksia toimialan ammattilaisen ammatti-identiteetissä tapahtuu 15 vuoden aikana?
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3.1.1

Mitä arvoja ja ulottuvuuksia ammatilliseen identiteettiin liittyy tulevaisuudessa?
Mitkä henkilökohtaiset ominaisuudet ovat tärkeitä toimialan tulevaisuuden ammateissa?

Tulevaisuuden toimintaympäristö

Toimintaympäristöllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa työympäristöä, jossa käsija taideteollisuusalan ammattilainen työskentelee. Toimintaympäristö määrittyy
siten monitasoisesti: se voi samaan aikaan olla globaali, kansallinen, paikallinen,
yhteiskunnallinen, organisatorinen ja yksilöllinen. Vartiainen (2008, 144–145) määrittelee toimintaympäristön tilannetekijöiksi, jotka vaikuttavat yksilön tapaan toimia osaavalla tavalla. Tilannetekijät jakautuvat helpottaviin ja estäviin tekijöihin.
Helpottavat tekijät rohkaisevat tai lisäävät halutunlaista käyttäytymistä, kun taas
estävät tekijät vähentävät todennäköisyyttä toimia tietyllä tavalla. Toimintaympäristöön kuuluvat niin fyysiset tekijät kuten tila, kuin kulttuuriset tekijät kuten esimerkiksi kommunikointitavat.
Toimintaympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset ovat tulevaisuuksientutkimuksen keskeisenä kiinnostuksen kohteena: kaikki yksilöllinen ja yhteisöllinen
toiminta tapahtuu sidoksissa ympäröivään todellisuuteen. Ympäristön luotaaminen (environmental scanning) on tulevaisuusajattelun kannalta tärkeää. Luotaamisen avulla kerätään ja analysoidaan ympäristössä olevaa informaatiota kuten megatrendejä, trendejä, heikkoja signaaleja ja villejä kortteja. Kompleksisessa ja systeemisessä maailmassa keskittyminen oman toimialan seuraamiseen ei riitä, globaalit muutokset koskettavat kaikkia toimijoita. Muotoilun ja käsi- ja taideteollisuusalan ydintoiminnot kytkeytyvät lukuisiin toimialoihin, joita on selvitetty mm.
opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Tekesin tuottamassa Fact Sheets Luovat alat -selvityksessä (2010). Käsityön ja muotoilun yhteydet muihin luoviin toimialoihin nähtiin luontevasti linkittyvän ainakin arkkitehtuuriin, kuvataiteeseen, tanssiin, elokuvaan, teatteriin, hyvinvointiin ja matkailuun (ks.
kuvio 5 Luova Suomi: Fact Sheets, 64–67; 74–84).
Luovuutta tukevien ympäristöjen ja luovien toimialojen suotuisia toimintaedellytyksiä on tutkittu ja selvitetty viime vuosina monissa tutkimuksissa (mm. Castells
2000, Wilenius 2004; Florida 2005, Himanen 2010, Opetusministeriö 2005–2010).
Luovilla toimialoilla yksi keskeinen toimintaympäristöä määrittävä piirre on verkostomainen toimintamalli. Eri selvityksissä on todettu, että luovien alojen yritystoiminnan kasvupotentiaali on eri toimialojen välisillä rajapinnoilla. Ammattilaisten ja
yrittäjien verkostot ja kumppanuudet ovat tärkeä osa toimialan toimintaympäris29

töä ja niillä on suora vaikutus toimintatapoihin ja toimintamalleihin. Verkostot ja
kumppanuudet ovat näin ollen toimialan toimintaympäristöä kuvaava keskeinen
tekijä (mm. Äyväri 2006; Opetusministeriö 2006; Opetus- ja kulttuuriministeriö,
työ- ja elinkeinoministeriö & Tekes 2010).

3.1.2

Tulevaisuuden toimintamallit

Tässä tutkimuksessa käytetään toimintamalli käsitettä kuvaamaan muotoilun ja
käsi- ja taideteollisuuden ammattilaisen tapaa toimia ja organisoida ammatinharjoittamistaan tai yritystoimintaansa. Toimintamallit kuvaavat toimialan ammattilaisten käytännön työtehtäviä, työtapoja ja toiminnan organisoitumisen tapoja.
Rinnakkaisina käsitteinä käytetään eri tieteenaloista johtuen käsitteitä toimintakonsepti, liiketoimintamalli, liikeidea tai tuotantomalli. Toimintamalli-käsitteen
valinnan taustalla on ajatus työn ja työtapojen mahdollisista merkittävistä muutoksista tulevaisuudessa: ammattilaisuuden uudelleen määrittely voi johtaa uudenlaisiin yritystoiminnan, palkkatyön ja vapaaehtoistyön yhdistelmiin. Tällöin
ammatillinen positio ei välttämättä ole liiketoimintaa, yritystoimintaa tai palkkatyötä siinä merkityksessä kuin tänä päivänä ajatellaan. Liiketoimintaan yleensä
liittyy voitontavoittelu eli liiketoimintamallissa kuvataan yrityksen ansaintalogiikka.
Perinteisesti yritysten liiketoiminta on perustunut strategiaan, jota on toteutettu tuotteille tai tuoteryhmille tehtyjen liiketoimintasuunnitelmien avulla. Liiketoimintamalli käsitetään laajemmaksi kuvaukseksi, joka toimii välittävänä, arkkitehtuurinkaltaisena tasona strategian ja liiketoimintaprosessien välissä. Se heijastaa strategiaa ja toimii organisaation liiketoimintaprosessien suunnittelun lähtökohtana (Osterwalder, Pigneur & Tucci 2005; Heikkilä & Heikkilä 2006). Osterwalder ym. (2005, 5) määrittelee liiketoimintamallin vapaasti kääntäen: ”Liiketoimintamalli on käsitteellinen työkalu, joka sisältää päämääriä, konsepteja ja niiden välisiä suhteita tavoitteena ilmaista yrityksen liiketoiminnan logiikka. Siksi on kuvattava, mitä arvoa toiminta tuottaa asiakkaalle, miten arvonluonti tapahtuu ja mitkä
ovat taloudelliset seuraukset”.4
Kirjallisuudessa on esitetty eri lähtökodista monia erilaisia liiketoimintamallin
määritelmiä ja tapoja eritellä olemassa olevia liiketoimintamalleja. Useimmissa

4

“A business model is a conceptual tool containing a set of objects, concepts and their

relationships with the objective to express the business logic of a specific firm. Therefore
we must consider which concepts and relationships allow a simplified description and representation of what value is provided to customers, how this is done and with which financial consequences” (Osterwalder ym. 2005, 5).
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näistä liiketoimintamalliin sisällytetään Virkkusen mukaan (2004, 10–11) jossain
muodossa 1) tuote- ja palvelukokonaisuuden käyttöarvolupaus eli se, millaisia
hyötyjä asiakkaille tuotetaan; 2) markkinalohko eli se, kenelle ja millaisille asiakkaille hyötyjä tuotetaan; 3) tarjooma eli, millaisia asiakkaille tarjottavia tuotteiden
ja palvelujen kokonaisuuksia tarjotaan; 4) ja millaisen tuottajan ja asiakkaan työnjaon ja yhteistyön avulla asiakkaat voivat saada tarjotun hyödyn; 5) toimintojen
arkkitehtuuri о miten ja millaisen toimintojen järjestelmän avulla hyöty asiakkaalle
tuotetaan, ja 6) ansaintalogiikka eli millä tavalla yritys saa toiminnasta voittoa.
Organisaatioiden toiminnan kehittämisen ja kehittävän työntutkimuksen kontekstissa käytetään mieluummin käsitteitä toimintakonsepti ja toimintajärjestelmä.
Yhteiskunnan eri toimintojen kehityksessä on nähtävissä vaiheita, joissa toiminnan
kohde ja yhteiskunnallinen merkitys, sen perusidea, nähdään uudella tavalla. Virkkusen ja Ahosen mukaan (2008, 10–11) toimintaa koskeva käsite saa näissä muutoksissa kokonaan uuden sisällön, joka näkyy myös toimintatapojen muuttumisena. Erotuksena osatoimintojen toteuttamistapojen parantamisesta ja toimintaprosessien selkiyttämisestä tällaisia muutoksia voidaan luonnehtia toimintakonseptin
muutoksiksi. Toimintakonseptin muutokset liittyvät usein teknologian ja talouselämän rakenteiden muutoksiin. Toimintakonseptin muutoksessa on kyse uusien,
olemassa olevia ajattelutapoja ja käytäntöjä korvaavien ratkaisujen luomisesta (ks.
myös Engeström 2008).

3.1.3

Tulevaisuuden ammattiosaaminen

Ammattiosaaminen käsitteenä on laaja kokonaisuus, jonka yksiselitteinen määrittely on haasteellista. Ammattiosaamista tai osaamista on määritelty eri tieteenalojen näkökulmista ja ammattiosaamisesta tai osaamisesta on käytetty useita rinnakkaisia käsitteitä (ammattitaito, kompetenssi, kvalifikaatio, pätevyys, asiantuntijuus) (ks. Helakorpi 2005, 55–63; Tuominen & Wihersaari 2006, 103–111). Ammattikasvatuksen suomalaisessa viitekehyksessä ammattiosaaminen kytkeytyy ammatilliseen kasvuun, oppimiseen ja koulutukseen dynaamisena ja elinikäisenä prosessina (mm. Ruohotie 2002, 2005; Helakorpi 2005; Tuominen & Wihersaari 2006;
Eteläpelto 2006; Ruohotie, Nokelainen & Korpelainen 2008). Ammatillisen osaamisen kokonaisuutta on määritelty erilaisin viitekehyksin ja luokituksin. Helakorven
(2005, 55) hahmottamalla käsitekartalla osaamisen keskeiset osa-alueet ovat kyvykkyys, asiantuntijuus, ammattitaito ja elämänhallinta. Näiden neljän osa-alueen
taustalla on moniulotteinen kokonaisuus yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tietoja, taitoja,
persoonallisuustekijöitä, ympäristötekijöitä sekä arvoja.
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Ammattiosaamisen yhteydessä puhutaan usein ydinosaamisesta, joka Nonakaan ja Takeuchiin (1995, 71; 2007, 162–168) ja Prahaladiin ja Hameliin (1990, 4–
7) viitaten määritellään todelliseksi strategiseksi osaamiseksi. Tämä tarkoittaa yksilön, työryhmän, yrityksen tai organisaation sellaista osaamista, jonka yksilö tai
yhteisö hallitsee parhaiten. Kyse on edellisiin tutkijoihin viitaten ennemminkin
ihmisyhteisöjen ja työjärjestelmien osaamisesta ja yhdessä oppimisen myötä syntyneestä toimintatavasta. Ydinosaaminen tai yhteisöllinen osaaminen ei voi kuitenkaan toteutua ilman yksilöllistä osaamista ja tietoperustaa. Yksilölliset osaamistarpeet syntyvät työtehtävien ja toimeksiantojen asettamista vaateista jossakin
toimintaympäristössä. Yksilön osaamisessa on kysymys yksittäisen työntekijän
tiedoista, taidoista, tavoitteista ja valmiuksista, jotka auttavat selviytymään kulloisessakin työtilanteessa. (Helakorpi 2008, 143.)
Ammatti-käsitettä voidaan tarkastella sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta.
Stenströmin (2005, 88–89) mukaan yhteiskuntasidonnaisen ammattikäsityksen
taustalla on ajatus, että ammatit syntyvät teknisen kehityksen myötä ja ne määräytyvät yhteiskunnallisen työnjaon mukaan, työnjaon, johon työntekijöiden on
sopeuduttava. Yksilön kannalta ammatti on tärkeä itsensä toteuttamisen ja vaikuttamisen kanava. Ammatin omaksumisen kannalta on tärkeää, että yksilö kykenee
muodostamaan itselleen selkeän käsityksen ammatin tieto- ja taitoperustasta ja
sille ominaista arvoista. Ammattitaito käsitteenä lähestyy ammattia siihen liittyvän
erityisosaamisen ja taidon kautta. Taito on keskeistä osaamista, joka liittyy ammattiin ja antaa sille sisällön. Yksinkertaisimmillaan ammattitaito on kyvykkyyttä suorittaa ja kehittää omaa työtään eli se on kykyä säädellä toimintaa kulloisenkin työtehtävän vaatimalla tavalla sekä kykyä hallita ja perustella nämä toiminnat ajattelun tasolla. (Tuominen & Wihersaari 2006, 103; Stenström 2005, 89.) Ammattitaito
ei ole staattinen ominaisuus vaan dynaaminen ja jatkuvasti muuttuva. Ammattitaitoon liittyvät odotukset ja vaatimukset peilaavat yhteiskunnassa, toimintaympäristössä ja työympäristössä tapahtuvia muutoksia.
Ammattitaitoon ja ydinosaamiseen liittyy kiinteästi käsite hiljainen tieto (tacit
knowledge). Polanyin (1962) mukaan hiljainen tieto liittyy suoraan yksilön psykologisiin ja kognitiivisiin prosesseihin. Kyse on siitä kuinka yksilö kykenee yleisluonteisesta propositionaalisesta tiedosta ja aistien kautta saatavasta informaatiosta
muodostamaan taitoja ja kykyjä toimia yksittäisessä tilanteessa. Hiljainen tieto
liittyy läheisesti kokemukseen, työvälineisiin, työstettäviin materiaaleihin ja työmenetelmiin. Hiljaisesta tiedosta puhutaan myös osana ns. äänettömiä taitoja,
jolla tarkoitetaan sellaisia taitoja, jotka syntyvät pitkäaikaisesta kokemuksesta,
oikeiden ja virheellisten päätelmien antamista käsityksistä, joiden tuloksena ovat
onnistuneet toiminnat käytännössä. Äänettömät taidot tekevät mahdolliseksi no-
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peat ratkaisut ja intuitiivisen toiminnan. Kun oppiminen ja ammattitaito ovat saavuttaneet asiantuntijuuden tason, toiminta on lähes tiedostamatonta ammattitaitoista toimintaa. (Helakorpi 2005, 61; Seitamaa-Hakkarainen 2006, 190.)

3.1.4

Tulevaisuuden ammatillinen identiteetti

Hallin (2005, 39) mukaan identiteetti on jotain, mikä muotoutuu aikaa myöten
tiedostamattomissa prosesseissa – siinä on aina jotain kuviteltua, se pysyy epätäydellisenä ja muodostuu kaiken aikaa. Identiteetistä ei Hallin (2005) mukaan tulisi
puhua loppuun saatettuna oliona, vaan tarkastella identifikaatioita ja nähdä ne
jatkuviksi prosesseiksi. Identiteetti ei kohoa niinkään meistä yksilöinä jo olemassa
olevan identiteetin täyteydestä vaan kokonaisuuden puutteesta, joka täyttyy ulkopuoleltamme niiden tapojen kautta, joilla kuvittelemme toisten näkevän meidät.
Giddensin (1991, 74–76) mukaan idea henkilökohtaisista uniikeista ominaisuuksista ja potentiaaleista on länsimaisen modernismin tuote. Varsinkin modernin yhteiskunnan työnjako nosti yksittäisen toimijan kiinnostuksen kohteeksi. Giddens
(1991) jaottelee Rainwaterin (1989) ajatteluun tukeutuen minuuden ja identiteetin
muodostumiseen vaikuttavia elementtejä. Identiteetti tai minä, minuus (the self)
nähdään jatkuvana refleksiivisenä projektina, josta yksilö on vastuussa – kyse ei ole
siitä, mitä olemme vaan miksi teemme itsemme. Itseymmärrys on alisteinen päämäärälle rakentaa johdonmukainen ja palkitseva identiteetti. Kysymme itseltämme jatkuvasti: kuinka voin tässä tilanteessa muuttua.
Minä rakentaa kehityskaaren menneisyydestä ennakoituun tulevaisuuteen,
elämänkulku on sarja siirtymiä. Siirtymävaiheisiin liittyy itsensä toteuttamisen tarve, jossa tasapainoillaan riskien ja mahdollisuuksien välillä. Tulevaisuus nähdään
mahdollisuuksien kaikuna, johon pyritään vaikuttamaan aktiivisilla toimenpiteillä
nykyisyydessä ja hallitsemalla elämänkulkua ja aikaa о ajanhallinta on dialogia ajan
kanssa (Giddens 1991, 77).5 Elämänkulkuun ja elämänkertaan liittyy tarinallisuus.
Tarinoiden avulla tulkitaan omaa historiaa ja kehitysvaiheita ja tehdään identiteetti-projekti näkyväksi. Omaelämänkerta, joko kirjoitettu tai kirjoittamaton, on Giddensin (1991, 76–85) mielestä identiteetin ydintä modernissa sosiaalisessa elämässä. Elämäntyylien ja elämän suunnittelun (lifestyles ja life plans) keskeinen
komponentti on valinta. Yksilö joutuu kohtaamaan jatkuvasti valikoiman monimutkaisia valintoja, joista seuraa erilaisia seurauksia. Työhön ja työympäristöön

5

“Holding a dialogue with time is very basis of self-realisation, because it is the essential

condition of achieving satisfaction at any given moment – of living life to the full” (Giddens
1991, 77).
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liittyvillä valinnoilla on selkeä ohjaava merkitys yksilön elämänkulkuun. Tästä seurauksena strategisesta elämän tai uran suunnittelusta (life-planning) on tullut nykyajan itsensä toteuttamisen väline ja keino kurottautua tulevaisuuteen.
Ammatillisella identiteetillä ymmärretään Eteläpellon ja Vähäsantasen (2006,
26–27) mukaan elämänhistoriaan perustuvaa käsitystä itsestä ammatillisena toimijana: millaiseksi ihminen ymmärtää itsensä suhteessa työhön ja ammatillisuuteen
sekä millaiseksi hän työssään ja ammatissaan haluaa tulla. Ammatilliseen identiteettiin kuuluvat käsitykset siitä, mihin ihminen kokee kuuluvansa ja samaistuvansa, mitä hän pitää tärkeänä. Ammatilliseen identiteettiin sisältyvät myös työtä
koskevat arvot ja eettiset ulottuvuudet, tavoitteet ja uskomukset.
Ammatillisen identiteetin käsite on kokenut ajan saatossa radikaaleja muutoksia. Modernismin käsitys yksilön yhtenäisestä, suhteellisen vakaasta, elämänkerrallista jatkuvuutta sisältävästä identiteetistä on muuttunut jälkimodernismin myötä.
Nykyiset identiteetit ovat pirstaloituneita, tilanteesta toiseen muuttuvia ja epäjatkuvia. Eteläpelto ja Vähäsantanen (2006, 27) kysyvätkin, kuka tarvitsee tai mihin
tarvitaan ammatillista identiteettiä, kun työn vaatimuksena toistuvasti korostetaan
vahvalle ammatti-identiteetille vastakkaisia seikkoja, kuten yliammatillisia kompetensseja, moniammatillisuutta, ammatillisten rajojen ylityksiä, jaettua asiantuntijuutta, ammatillista liikkuvuutta sekä elinikäistä oppimista ja jatkuvaa uudistumista.
Jatkuva ammatillisen identiteetin rakentaminen ja oman osaamisen uudelleen
määrittely on Eteläpellon ja Vähäsantasen (2006, 29) mukaan haaste, joka koskettaa laajasti koko työelämää, kun globalisaation myötä muutoshaasteet ovat entisestään nopeutuneet. Ammatillista identiteettiä on rakennettu eri tavalla eri aikoina. Käsityömäinen, teollinen ja jälkiteollinen tuotantotapa ovat luoneet sille erilaiset puitteet. Tuotantotapojen muutos on tuonut mukanaan työn luonteen, teknologian kehityksen sekä työn organisointitapojen muutoksen (ks. Engeström 2008 ja
Victor & Boyntonin 1998 työn historialliset tyypit). Käsityömäinen, teollinen ja
jälkiteollinen tuotantotapa eroavat toisistaan siinä, miten ammatilliset identiteetit
rakentuvat. Käsityöläisen ammatillinen identiteetti on pitkään kehittynyt omaksumalla työhön liittyviä traditioita. Käsityöläiseksi ja ammattikunnan jäseneksi kasvettiin ammattikiltojen ja oppipoika-mestarijärjestelmän kautta. Samaistumisen
lähteinä olivat ennen teollista tuotantoa sosiaaliluokka, ammatti, suku, perhe ja
lähiyhteisö. (Rhodes & Scheeres 2004; Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 29.)
Teollisessa tuotantotavassa formaali koulutusjärjestelmä oli keskeinen ammatillisen oppimisen väylä, jossa logiikka liittyi tuotannon tehokkuuteen, tekniseen
taitavuuteen, täsmällisyyteen ja kontrolliin. Suunnittelu ja toteutus oli erotettu
toisistaan, työ oli ositettu tarkoin määritellyiksi suorituksiksi. Jälkiteollisen ajan
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oppimisteorioissa on kritisoitu teollisen ajan ohjausmalleja, joissa työorganisaatioita pidettiin funktionaalisina, mekaanisina ja epäpersoonallisina organismeina ja
systeemeinä. Jälkiteollisiin organisaatiomalleihin yhdistetään litteät hierarkiat,
hajautettu päätöksenteko, joustavuus sekä epävarmuuden sietokyky. Oppimismalleissa huomio on siirtynyt spesifeistä tiedoista ja taidoista arvojen, kulttuurin ja
sitoutumisen tuottamiseen ja toiminta rakentuu tiimien ja verkostojen varaan.
Organisatorisissa oppimismalleissa korostetaan ihmisen voimaannuttamista itseohjautuvaan toimintaan ja jatkuvaan oppimiseen. (Eteläpelto & Vähäsantanen
2006, 30.)
Yrittäjämäisessä tuotantotavassa työntekijät määrittelevät Eteläpellon ja Vähäsantasen (2006, 31, 41) mukaan itsensä joustaviksi innovaattoreiksi. Kilpailutilanne osaamismarkkinoilla syntyy siitä, miten työntekijät rakentavat ammatillista
identiteettiään organisaatioiden ja yritysten tavoitteiden, arvojen ja kulttuurin
kanssa yhteensopivaksi, eli rakentavat yhteiset arvot osaksi omaa elämänkerrallista tarinaansa. Ammatillinen identiteetti nähdään usein kompleksisena ja jatkuvasti
muuttuvana tasapainotilan hakemisena sosiaalisen ja persoonallisen välillä. Toisaalta ammatillisen identiteetin katsotaan määrittyvän yksinomaan sosiaalisesti ja
diskursiivisesti, toisaalta taas identiteetin katsotaan määrittyvän henkilökohtaisen
mielekkyyden ja itseyden etsintänä. Ammatillisen identiteetin ajatellaan yleensä
rakentuvan ja muotoutuvan niissä kulttuurisesti määrittyvissä työyhteisöissä ja
yhteiskunnallisissa tilanteissa, joissa ammattilaiset elävät.

3.2 Käsi- ja taideteollisuuden ammatilliset tulevaisuudenkuvat
3.2.1

Tulevaisuudenkuvat

Tulevaisuudenkuvalla tarkoitetaan Rubinin mukaan (2003, 902–903) tulevaisuuden
tilaa koskevaa tietämystä, joka rakentuu nykyhetkeä ja mennyttä koskevasta ymmärryksestä, tiedoista ja tulkinnoista, havainnoista, uskomuksista, odotuksista,
arvoista, toiveista ja peloista. Tulevaisuudenkuvat vaikuttavat yksilön ja yhteiskunnan päätöksiin ja valintoihin sekä tietoisesti että tiedostamatta. Tulevaisuudenkuvien positiivisilla ja negatiivisilla arvostuksilla on merkitystä yksilöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla motivoivana ja aktivoivana tekijänä kunkinhetkisessä päätöksenteossa ja valinnoissa. Vaikutus on dialektinen – vastakohtien kautta itseään
vahvistava: samalla kun nyt tehtävät päätökset ja valinnat vaikuttavat toteutuvan
tulevaisuuden laatuun, tulevaisuudenkuvien sävy vaikuttaa päätösten ja valintojen
sisältöön. (Rubin 1998, 80–81; 2000, 16–17; Ono 2003, 738.)
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Jokaisen päätöksen takana on Onon (2003, 738) mukaan Haagia, Cummingsia
ja Dawkinsia (2000) siteeraten neljä vaihetta: ymmärtäminen, suunnittelu, valinta
ja toimeenpano. Kun yksilö ymmärtää, että päätös on tehtävä, hän punnitsee vaihtoehtoja, valitsee parhaimman vaihtoehdon ja toteuttaa sen. Suunnittelu ja päätösvaiheessa yksilö arvioi sekä menneitä että tulevia tapahtumia. Nämä tulevat ja
kuvitellut tapahtumat ovat tulevaisuudenkuvia. Rubin ja Linturi (2001, 268) kokoavat Inayatullahiin (1993) viitaten tulevaisuudenkuvien päätöksentekoon liittyviä
tekijöitä. Tulevaisuudenkuvat ovat ratkaisevia tekijöitä sosiaalisessa päätöksenteossa, ne tarjoavat työkaluja ja keinoja reagoida nykyisyyden haasteisiin. Yksilötasolla ideat ja visiot tulevaisuudesta määrittävät yksilön päätöksentekokyvykkyyttä
ja toimintavaihtoehtoja.
Rubinin (1998, 2000) tutkimukset osoittavat, että yksilön henkilökohtaiset tulevaisuudenkuvat eivät ole useinkaan rakentuneet realististen mahdollisuuksien
perusteella, vaan ne rakentuvat toiveista ja unelmista saavuttaa onnellisuus. Samoin yksilötason tietoisuus globaaleista tulevaisuudenkuvista ja tulevaisuudentiloista on pintapuolinen, globaaleja uhkia on vaikea ymmärtää ja sovittaa niiden
vaikutuksia omiin mahdollisuuksiin tulevaisuudessa. Ihmiset pitävät eri asioita
arvokkaina eri aikoina ja eri elämän vaiheissa. Yksilölliset tulevaisuudenkuvat ovat
myös kontekstisidonnaisia; erilaiset maailmankatsomukset ja arvostukset suuntaavat yhtäältä kohti toivottavana pidettävää tulevaisuuden tilaa, toisaalta globalisaatio sekoittaa ja muuttaa ihmisten arvoasetelmia ja uskomuksia. (ks. Tonnin ja
MacGregorin tutkimukset eri kansallisuuksien, uskontojen ja ikäisten ihmisten
tulevaisuusorientaatioista). (Rubin 1998; 2000, 16–17; Rubin & Linturi 2001, 268–
270, ks. Eckersley 1997; Tonn & MacCregor 2009.)
Tulevaisuudenkuvien rakentumisprosessissa yhdistyvät sisäiset ja ulkoiset prosessit. Sisäisiin prosesseihin vaikuttavat henkilökohtaiset ominaisuudet, ulkoisiin
prosesseihin opitut sosiaaliset mallit. Sisäisen ja ulkoisen kokemuksen suhde yksilön nykyisessä tietoisuudessa on ratkaiseva tekijä, joka ohjaa yksilön intentionaalisuutta. Toimintakyky on sidoksissa siihen, miten yksilö kokee todellisuuden eli
maailman itsensä ulkopuolella. Toimintaa määrittävät yksilön elämäkokemus ja
tietovarannot ja se kuinka niitä tulkitaan ja käytetään päätöksentekoprosesseissa.
Rubinin ja Linturin (2001, 271) mukaan tulevaisuudenkuvien rakentumisprosessin
elementit muodostuvat sosiaalisen ja psyykkisen ympäristön tietämyksestä ja sosiaalisen ympäristön aiheuttamasta paineesta. Tietämys ja ymmärrys ilmenevät
yksilön identiteettinä eli henkilökohtaisina ominaisuuksina ja kokemuksina ja kykynä kuvitella tulevaisuutta ja omia mahdollisuuksiaan tulevaisuudessa. Yhteenvetona tulevaisuudenkuva voidaan määritellä yksilön mentaaliseksi rakennelmaksi
mahdollisista tiloista tulevaisuudessa.
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Mahdollisten tulevaisuudenkuvien joukosta jotkut edustavat jonkun toimijan
arvioimana toivottavia ja haluttuja tulevaisuuksia ja joihinkin tulevaisuudenkuviin
voidaan liittää arvio, että niiden toteutumiseen on olemassa suuremmat mahdollisuudet kuin muiden. Tällaisia tulevaisuudenkuvia kutsutaan todennäköisiksi tulevaisuuksiksi tai todennäköisiksi tulevaisuudenkuviksi. Mahdollisten, todennäköisten, uskottavien, haluttujen ja uhkaavien tulevaisuuksien käsitteillä on tärkeä merkitys tulevaisuusajattelussa ja tulevaisuustyöskentelyssä. Termejä tulevaisuudenkuva ja tulevaisuuskuva käytetään osittain rinnakkain. Tulevaisuuskuva termiä on
käytetty mm. tulevaisuustaulukkomenetelmässä, jossa se on muuttujien avulla
aikaansaatava kuvaus tarkasteltavan asian tai ilmiön jostain tulevaisuuden toteutumisvaihtoehdosta. (Rubin 2003, 902–903, Rubin 2009.) Tulevaisuudenkuvat ovat
Inayatullahin (1993, 235–253) mukaan päätöksenteossa ja valinnoissa voimakkaasti motivaation vaikuttavia tekijöitä, jotka parhaimmillaan tarjoavat keinoja nykyhetken haasteisiin vastaamiselle. Huonoimmillaan taas ne heikentävät toimijoiden
kykyä vaikuttaa omaan elämäänsä. Ajatukset ja odotukset, joita toimijat liittävät
omaan tulevaisuuteensa, määrittävät enemmän tai vähemmän heidän nykyhetken
mielentilaansa ja siten vaikuttavat myös kykyyn toimia ja tehdä valintoja (ks. Rubin
1998, 82; 2003, 792).
Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että tulevaisuusorientoitunut ajattelu
muuttaa ihmisten käsityksiä tulevaisuudesta positiivisempaan suuntaan (mm. Ziegler 1993, Hicks 1996a, 1996b, Rubin 1998, 2000; Ono 2003; Tonn & MacGregor
2009). Tulevaisuusajattelulla on voimaannuttava merkitys о omien valintojen vaikutukset sekä omaan että yhteisölliseen tulevaisuuteen selkiytyvät. Nykypäivän
realismiin ja pessimismiin taipuvasta ajattelusta irrottautuminen vaatii vaihtoehtoisten mallien ja visioinnin harjoittelua. On pysähdyttävä pohtimaan mitä olemme
oppineet, mitä otamme annettuna ja mihin uskomme. Visiointi on mahdollisuuksien ja mahdollisten tulevaisuuksien kartoittamista. Visioinnin ja tulevaisuusorientoituneen ajattelun voidaan katsoa vahvistavan myös yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointia. (mm. Ziegler 1991; Hicks 1996b, 746–748; Rubin 1998, 2000; Ono 2003,
739–741; Gidley & Hampson 2005, 261–262; Tonn & MacGregor 2009, 121–123.)
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3.2.2

Ammatilliset tulevaisuudenkuvat

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää käsi- ja taideteollisuusalan osaamiseen perustuvia vaihtoehtoisia ammatillisia tulevaisuudenkuvia. Ammatilliset toimintamallit ja ammatti-identiteetit ovat murroksessa. Alati muuttuvassa toimintaympäristössä osaamiseen, ammattitaitoon ja toimintatapoihin kohdistuu jatkuvia muutospaineita. Proaktiivisen toimijuuden rooli on korostunut entisestään, ammatillisen
osaamisen ennakointiin panostetaan kaikilla toimialoilla. Luoviin aloihin ja erityisesti muotoiluun kohdistuu uudenlaisia odotuksia tuotantorakenteen ja kuluttamisen muuttuessa palveluintensiiviseksi.
Tulevaisuutta ei ole valmiina, se on olemassa tämän päivän odotuksina, toiveina ja aikomuksina. Tutkimuksella on myös tulevaisuuden tekemisen näkökulma –
vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin vaikutetaan tämän päivän valinnoilla (Bell 2000, 75;
Rubin & Linturi 2001, 268). Tulevaisuuden ammattiosaaminen ja ammattiidentiteetti rakentuvat nykyhetkestä eteenpäin ennakoimalla toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vastaamalla muutoksiin uudenlaisin toimintatavoin.
Proaktiivinen toimijuus edellyttää toimialan vaihtoehtoisten tulevaisuuksien pohdintaa. Uudet innovaatiot ja toimintamallit voivat vahvistaa tekemisen kulttuurin
arvoa ammattina, hyvän arjen ja elämän osana ja yhteisöllisyyden vahvistajana.
Tulevaisuuden tekemisen näkökulmasta muotoilun ja käsi- ja taideteollisuuden
ammatillisten tulevaisuudenkuvien tulisi olla toivottavia, mahdollisia ja todennäköisiä. Koska toteutuvan tulevaisuuden laatuun voidaan vaikuttaa yksittäisillä valinnoilla, on selvitettävä, millaiset valinnat johtavat parhaimpaan ja hyväksyttävimpään mahdolliseen tulevaisuuden tilaan. Ajatteluun ja arvoihin ja sitä kautta
päätöksentekoon voidaan vaikuttaa pohtimalla toimialan ammattilaisten vaihtoehtoisia tulevaisuuksia – muotoilun ja käsi- ja taideteollisuuden tulevaisuus on pääosin alan toimijoiden omissa käsissä.
Muotoilu ja käsi- ja taideteollisuus osana luovia aloja on haasteellinen tutkittava ilmiö johtuen toimialan hybridisestä ja moniulotteisesta luonteesta. Käsi- ja
taideteollisuudessa ja käsityössä on kyse toisiinsa sulautuvista muotoilu- ja valmistusprosesseista (käsityöllinen valmistaminen) kun taas teollinen muotoilu keskittyy
yleensä teollisten tuotteiden suunnitteluun ja valmistuksesta vastaa toimeksiantaja (usein teollinen yritys). Tässä tutkimuksessa muotoilu (muotoiluosaaminen, käsityömuotoilu, craft-design) käsitetään kiinteäksi osaksi käsi- ja taideteollisuusalan
ammatillista osaamista eikä muotoilun muita laajoja ulottuvuuksia (mm. massatuotanto, tekninen suunnittelu, media) käsitellä tässä tutkimuksessa. Toimialakäsitteellä tarkoitetaan käsi- ja taideteollisuusalaa sekä ammattialana että koulutusalana.
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Toimialan kehitys kietoutuu osaksi laajempaa yhteiskunnallista muutosta. Tutkittavaan ilmiöön vaikuttavien muutostrendien, heikkojen signaalien ja yksittäisten
tapahtumien merkitystä tulevaisuuden kehityspoluille on vaikea täsmällisesti arvioida. Megatrendien vaikutukset ohjaavat väistämättä toimialan kehitystä, mutta
keskeisimpiä muuttujia ovat tekijät, jotka liittyvät toimialan omaan päätöksentekoon, kykyyn reagoida muutoksiin ja konkreettisiin toimenpiteisiin. Käsi- ja taideteollisuusalan ammattien pitkä traditio toisaalta saattaa estää uusien radikaalien
innovaatioiden syntymistä toimialalle, toisaalta itse tekemisen traditioista ja sovelluksista voi nousta tulevaisuuden selviytymisstrategioita laajemmallekin ihmisjoukolle. Viimeaikaisessa muotoilun ja käsityön tutkimuksessa onkin noussut esiin
käsityön ja käsi- ja taideteollisuuden mahdollisuudet yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa murrosvaiheessa, jossa vaatimukset kestäviin elämäntapoihin vahvistuvat koko ajan (ks. Sennett 2008, 286–291; Fuad-Luke 2009, 188–190; Fry 2011a,
139–140; Na 2012).
Käsi- ja taideteollisuusalan yrittäjien ja ammattilaisten toimintaa on aiemmissa
tutkimuksissa tutkittu pääosin kasvuhalukkuuden, markkinoinnin ja kansainvälistymisen (mm. Clarke & Flaherty 2001; Torres 2001; Fillis 2004, 2008; McAuley &
Fillis 2005a; Getz & Petersen 2005; Salimäki & Gabrielsson 2005; Salimäki, Ainamo
& Gabrielsson 2007; Chaston 2008; Na 2012) ja menestystekijöiden näkökulmista
(mm. Johnsson & Äyväri 1996; Herdzina, Nolte & Hegner 1998; Paige & Littrell
2002; Simpson, Tuck & Bellamy 2004; Walker & Brown 2004; Ainamo 2008; Alstete
2008; Reijonen & Komppula 2007). Tutkimuksissa on selvitetty myös ammatillisia
ja yrittäjyyteen liittyviä motivaatioita (mm. Solldressen, Fiorito & He 1998; Loker &
Scannell 2005; McAuley & Fillis 2005b; Reijonen 2008; Jackson 2010; Schwarz &
Yair 2010; Soini-Salomaa 2008, 2011, Soini-Salomaa & Seitamaa-Hakkarainen
2013). Ammatillista osaamista ja sen kehittymistä ovat tutkineet useat tutkijat
2000-luvulla (mm. Rae 2004; Nuutinen 2004; Äyväri 2006; Soini-Salomaa 2006;
Wood, Rust & Horne 2009; Hunt, Ball & Pollard 2010; Ming-Ying ym. 2010; Betjemann 2011; Evans 2011; Bridgstock 2011; Woolley 2011; Valentine 2011). Ammatillisen identiteetin ja henkilökohtaisten ominaisuuksien merkityksiä on myös tutkittu useassa tutkimuksessa (mm. Loker & Scannell 2005; Beegan & Atkinson 2008;
Atkinson 2010; Jackson 2010; Soini-Salomaa & Seitamaa-Hakkarainen 2013). Yksi
tutkimuksellinen näkökulma on ollut muotoilun, taideteollisuuden ja käsityön tekijöihin ja tuotteisiin liittyvät arvostukset ja merkitykset niiden vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen (mm. Kälviäinen 2000; Howe & Dillon 2001; McIntyre 2010; Ryynänen 2011; Rönkkö 2011; Na 2012).
Aiemmat tutkimukset ovat pääosin selvittäneet ammatillisen toiminnan historiaa ja nykytilaa. Tulevaisuusorientoitunutta tutkimusta on tehty lähinnä toimialan

39

koulutustarpeiden ennakoimiseksi (mm. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010; Garber 2002; Blair 2011). Teknologisen kehityksen ja digitalisoitumisen vaikutuksista
muotoiluun ja käsityöhön ovat tutkineet mm. McCullough (1998), Lahti, SeitamaaHakkarainen ja Hakkarainen (2004), Gaimster (2008), Oxman (2012), Harris (2012)
ja Philpott (2012).
Fuller (2003, 318–319) nosti esiin pienyritysten ja ammatinharjoittajien merkityksen tulevaisuuden kestävään kehitykseen perustuvan yhteiskunnan rakentajina.
Hän listasi kysymyksiä, jotka ovat keskeisiä pienyritysten tulevaisuuden kannalta.
Ensimmäinen kysymys liittyi persoonallisuuteen ja henkilökohtaisiin vuorovaikutussuhteisiin. Pienyrittäjyys on lähtökohdiltaan aina persoonaan sidottua ja liiketoimintaympäristö, joka perustuu henkilökohtaisiin suhteisiin, vahvistaa pienyrittäjyyden menestymistä – tutkija kysyi, tukevatko tulevaisuuden verkostot pienyritysten mahdollisuuksia (kuten Äyväri 2006). Toinen menestymisen kannalta keskeinen kysymys Fullerin (2003, 318–319) mukaan liittyi pienyrityksen kykyyn vastata
asiakkaiden ongelmiin ja tarpeisiin henkilökohtaisella tavalla. Kysymys kuului, valitsevatko kuluttajat tulevaisuudessa globaalien brändien sijaan yksilöllisen palvelun
ja räätälöidyt tuotteet, jolloin yrittäjän tai ammatinharjoittajan oma panos on
merkityksellinen. Ammatillinen osaaminen ja toimintamallit ovat vahvasti henkilöön sidottuja ja niitä ei voi ulkoistaa suurten yritysten toimintamallien tapaan.
Tulevaisuuden toimintaympäristön ja yhteiskunnan kannalta merkityksellinen
kysymys on Fulleria (2003, 318–319) siteeraten yksilön kyky hallita omaa työtään
ja ammatillista uraa. Yhteiskunnassa näyttää vahvistuvan sosio-ekonominen kehitys, joka korostaa yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toiminnan merkitystä selviytyä
tulevaisuuden työelämän haasteista. Kolmas kysymys liittyykin yhteiskunnalliseen
dilemmaan siitä, kuinka vapaasti sosiaalinen säätely mahdollistaa työnteon uudet
muodot ja joustavat uravalinnat. Pienyrittäjyyden luonteeseen on perinteisesti
kuulunut mahdollisuus itsesäätelyyn koskien työaikaa, työpaikkaa ja työn sisältöä.
Nähtäväksi jää millainen rooli pienyritystoiminnalla on tulevaisuuden työelämässä
ja millaiset ammatilliset toimintamallit osoittautuvat menestyksekkäiksi tulevaisuudessa.
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4 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUDEN MONET ULOTTUVUUDET
Kappaleissa 4.1о4.7 kuvataan ammattikäsityön keskeiset käsitteet, ammattikäsityön historiallinen kehitys sekä ammattikäsityön toimintaympäristöön liittyvät
muutokset. Keskeisiä käsitteitä ovat käsityö, käsi- ja taideteollisuus, muotoilu, käsityöyrittäjyys ja luovat alat. Tutkimusilmiöön liittyvä aiempi kotimainen ja kansainvälinen tutkimus kuvataan monesta näkökulmasta. Ammattikäsityötä, käsityöyrittäjyyttä ja käsi- ja taideteollisuutta toimialana on tutkittu sekä Suomessa että kansainvälisesti viimeisten vuosikymmenien aikana melko paljon. Tässä tutkimuksessa
keskitytään tutkimuksiin, jotka tuovat tutkimusilmiötä tukevaa ymmärrystä ja taustatietoa.

4.1 Käsityö
Käsityö on tänä päivänä hyvin laaja käsite. Sen sisällöt ovat viime vuosisadan kuluessa laajentuneet melkoisesti. Käsityöllä tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan toisaalta käsi tai käsissä pidettävin työkaluin suoritettavaa työtä, toisaalta käsin tehtyä tuotetta. Käsityö määritellään sekä prosessiksi että produktiksi (Anttila 1993,
10–11; Dormer 1997, 5–7; Heinänen 2006, 27–28). Käsityö on valmistusprosessi,
jossa käsin tai apuvälineitä käyttäen valmistetaan tuotteita tai palveluja, myös
tuon prosessin tuotosta kutsutaan käsityöksi. Käsityöläiselle käsityö on kokonaisvaltainen tuotantoprosessi tai valmistustekniikka, jota käytetään esimerkiksi tuotesuunnittelussa ja tuotteen viimeistelyssä. Käsityöllä on erilaisia ulottuvuuksia ja
arvoja: sosiaalisia, esteettisiä, teknisiä, taloudellisia, moraalisia ja kulttuurisia. Kulttuurin merkitykset ovat sekä taiteellisia, historiallisia että paikalliskulttuureihin
liittyviä. Sosiaaliset merkitykset löytyvät harrastustoiminnasta ja terapiasta. Taloudellista merkitystä on selkeimmin ansiotoiminnalla ja käsityöyrittäjyydellä. Teknistä arvoa mitataan muun muassa tuotteen tehokkuudella ja tuotantotekniikan joustavuudella. Moraaliset merkitykset nousevat ympäristötekijöistä ja esteettiset
arvot kauneuden kokemisesta. (Kojonkoski-Rännäli 1995, 54–55; Luutonen 2002,
6; 2007, 48; Ylönen 2003, 18–28; Kärnä-Behm 2005, 16–18; Heinänen 2006, 27–
30.)
Käsityöhön ja käsillä tekemiseen liittyvät keskeisesti taidot, kädentaidot ja taitavuus. Taito on kreikaksi techne (tekniikka). Kreikan sanalla techne on mm. kolme
merkitystä: taito on kykyä ja valmiutta suorittaa tiettyjä puhuttavissa ja opeteltavissa olevia asioita. Taito on tieto yleisistä periaatteista eli tietoon perustuva
osaaminen ja osaamisen pohjalla oleva tieto. Taito merkitsee myös inhimillisyyttä.
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Techne on olennaisesti jotain ihmisen aikaansaamaa tai keksimää. (KojonkoskiRännäli 1995; Anttila 2007, 77о81; Risatti 2007, 98о107.)
Antiikin päättelyn keskeisenä lopputulemana oli rationaalinen ihmiskäsitys, eli
käsitys ihmisen tietoisuuden ja tiedon perustavanlaatuisesta merkityksestä. Esimerkiksi Platonin mukaan aito tieto on tekijän tietoa: suutarilla on tietoa kengistä,
sillä hän osaa valmistaa niitä. Myös Aristoteleelle tieto oli ihmisen telos (päämäärä) ja suurin hyve. Rakennusmestarilla on talon idea sielussaan; hän tietää mitä on
olla talo. Nikomakhoksen etiikassa tekhne määritellään oikeaksi järkiperäiseksi
toimintavalmiudeksi. Taidon takana on siten aina tuohon tekemiseen liittyvää käsittämistä tai tietoa. (Niiniluoto 1993, 10; ks. Eskola 2006.)
Taito on latinaksi ars (taide) ja harjaantunut ja hioutunut suoritustaso on taitavuutta. Taito on kyky, joka hankitaan kokemuksella, ts. henkilökohtaisella kosketuksella todellisuuden kanssa. Motorisia taitoja opitaan motorisen oppimisen kautta. Motorinen oppiminen tarkoittaa uusien liikkeiden oppimista harjoittelemalla ja
uusien kokemusten kautta. Harjoittelulla pyritään taidon pysyvään muuttamiseen,
kun taas oppimisella tarkoitetaan taidon pysyvää muuttumista. (Talvitie 1991, ks.
Csikszentmihalyi 1990, 2005.) Hietanen (2002) pohtii taitotiedon olemusta ja päätyy johtopäätökseen, että tietämisestä ei seuraa automaattisesti osaaminen – eikä
osaamisesta tietäminen. Tekeminen ja tietäminen ovat kaksi eri asiaa: ne voivat
tapahtua ainakin jossakin määrin toisistaan irrallaan, mutta toisaalta ne myös liittyvät kiinteästi toisiinsa. Niiniluoto (1990, 52о54) määrittelee taitotiedon taitoa
koskevaksi tiedoksi. Hietanen (2002, 25о29) määrittelee taitotiedon hieman toisin
ja määrittelee taitotietoyhteiskunnan ideologiaksi viisauden siitä, että tietäminen
ei yksinään riitä: pitää myös osata. Jos tieto ei johda osaamiseen, niin onko se edes
aitoa tietoa? Ja toisin päin: ei riitä, että osaa, vaan tulisi myös ymmärtää ja tietää
mitä tekee. Taitotietoyhteiskunnan tavoitteena voidaankin pitää tiedon ja taidon
yhdistämistä.
Yksilön sisäisinä ominaisuuksina taidot todellistavat uutta tietoa rakentavan
ihmisen – tekemisen taito on ote mihin tahansa oppivaan osaamiseen. Kysymys on
laajasti ymmärtäen Anttilan (1993) mukaan osaamisen taidosta (know-how), johon
yhdistyy sisällön hallinta, substanssitietous (know-what), ymmärrys perimmäisistä
merkityksistä ja arvovalinnoista (know-why) sekä ajoituksesta (know-when), laajemmin myös ajanhallinnasta. Täydentäen know-how on oivallus oikeista keinoista
eli tekijä tietää kuinka pitää tehdä. Know-what substanssitietous määrittää mitä
tekijän pitää tehdä eli tietous tekniikoista, materiaaleista, muodoista ja funktioista.
Know-when on ajoituksen ja ajanhallinnan tajuamista; milloin ja missä vaiheessa
jotakin on tehtävä. Know-where on käsitys siitä, missä paikassa, millä resursseilla ja
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missä tilanteessa ja paikassa on jotakin tehtävä. (Anttila 1993, 15; ks. Ryle 1949,
27–30; Pöllänen & Kröger 2001, 241.)
Käsityön tekemisen fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia on tutkittu useammassa
tutkimuksessa (mm. Pöllänen 2005; Kälviäinen 2005). Käsityössä näkyy monella
tapaa tekijän persoona ja tekeminen, jopa koko elämän jälki. Pitkäjänteisen tekemisprosessin merkitykset liittyvät vaadittavan vaivannäköön, taitavuuteen ja persoonallisuuteen. Pitkällinen, mutta loppuun asti saatettu käsityöprosessi on saattanut olla keino selviytyä vaikeistakin elämäntilanteista. (Syrjäläinen 2005, 111–
112; Kälviäinen 2005, 40–44; Pöllänen 2005, 66–75; ks. Sennett 2008.) Käsityön
mahdollisuudet voivat liittyä elämänhallintaan ja selviytymiseen tulevaisuudessa,
jossa yhteiskunnalliset muutokset nopeutuvat edelleen ja perinteinen palkkatyöyhteiskunta muuttaa muotoaan. Toisaalta uudet sukupolvet voivat antaa käsityölle uuden merkityksen tuottaessaan heille itselleen merkityksellistä kulttuuria.
Sosiaalinen media ja verkkoyhteisöt vahvistavat itse tekemisen ja tuottamisen
kulttuuria. Omaehtoisissa harrastus- ja verkkoyhteisöissä on syntynyt innovatiivista
harrastuspohjaista sekä yritysmäistä käsityöllistä toimintaa (ks. Vaaranen 2005,
114–131).6
McAuley & Fillis (2005) tutkivat 21 vuosisadan käsityöläisyyttä Englannissa ja
Walesissa ja päätyivät määrittelemään käsityötä ottaen huomioon sekä käsityön
valmistuksen pitkän tradition että nykypäivän käsityötuotannon luonteen. Käsityö
on valmistamista sekä esine, jossa tulee olla merkittävä käsin tehdyn työn panos.
Heidän mukaansa valmistamisessa ei kuitenkaan välttämättä tule rajoittua perinteisiin materiaaleihin tai tekniikoihin. Käsityö voi olla yksittäinen tai sarjavalmisteinen, sen muotokieli ja design voivat liittyä tai olla liittymättä valmistusmaan kulttuuriin. Käsityötuotteita myydään ansaintatarkoituksessa McAyleyn ja Fillisin
(2005, 140) käsityöläisyyden kontekstissa.
Käsityöhön tuotteena liittyy useimmiten mielikuvia aitoudesta ja käsin valmistamisesta. Craft Councilin (2010) toteuttamassa laajassa kuluttajatutkimuksessa
sanaan käsityö (craft) kuluttajat liittivät sanat autenttisuus, laatu, käsintehty,
(työ)taito, yksilöllinen ja aito. Samoin käsityötuotteen ostopäätökseen vaikuttaneita tekijöitä olivat uniikkisuus, ihmisen kädenjälki, tuotteen avulla erottautuminen
ja käsityöläisyyden tukeminen. (McIntyre 2010; ks. Luutonen 2007.)
Suojasen (1993) mukaan käsityö on materiaalin työstämistä käsin tai käsin ohjautuvalla koneella. Rajanveto taiteen, askartelun ja teollisen tuottamisen välillä on
veteen piirretty viiva, puhutaan mm. taidekäsityöstä. Vaikka käsityön ideaan kuu-

6

Esimerkiksi käsillä tekemiseen liittyvät verkkoyhteisöt: etsy.com, craftact.org, pono-

ko.com.
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luukin tietynasteinen uniikkisuus, niin toisaalta käsityöyrityksen toimintaa voidaan
rationalisoida ja käyttää alihankkijoita. Tuloksena on sumea alue uniikkien tuotteiden ja toisaalta teollisten sarjatuotteiden välissä. Käsityöläisyys lähenee teollista
tuotantoa kuitenkaan koskaan sitä tavoittamatta. Käsityön asema suomalaisissa
kouluissa on vahva – ehkä vahvempi kuin missään muualla maailmassa. Käsityö on
Suomessa pakollinen oppiaine peruskoulussa, käsityöläisammatteihin valmistutaan
ammatti- ja taidekorkeakouluista ja korkeakouluissa ja yliopistoissa on myös käsityöalan professuureja. Suomessa on kansainvälisesti verrattuna vahva ja omaleimainen itse tekemisen kulttuuri. (Suojanen 1991; ks. Hietanen 2002.)
Useat tutkijat ovat kuvanneet käsityön prosessien vaiheita teoreettisesti. Tärkeimmät käsityöprosessissa näkyvät elementit ovat suunnittelu ja valmistus. Käsityö syntyy vaiheittain mielikuvien tasolta kohti konkreettista toteutusta. Suunnittelu edellyttää erilaisia taitoja kuin valmistus. Suunnittelu edellyttää mielikuvien
tasolla tapahtuvaa kognitiivista työskentelyä ja sen esittämistä (näkyväksi tekemistä) ja valmistus taas kykyä toteuttaa suunnitelma konkreettisten välineiden, materiaalien ja toimien avulla. Suunnitteluun liittyy erilaisia vaiheita ideoinnista toteutukseen. Valmistukseen liittyvä kompetenssi ja tekemisen ilo syntyy valmistusteknisten ongelmien ratkaisemisesta. (mm. Schön 1988, 181–190; Anttila 1993, 107–
111; Pöllänen & Kröger 2005, 160–172; Seitamaa-Hakkarainen ym. 2007, 15;
Brown 2008, 4–6; Cross 2011, 19–26.)
Käsityö ja kädentaidot tulevat määrittymään uudelleen digitaalisen teknologian ja työvälineiden kehittymisen johdosta. Digitaalinen käsi (digital hand) on jo
teollisen massatuotannon työväline ja aineettoman käsityön ja käsityövälineiden
merkityksiä ja käytäntöjä on pohdittu jo vuosia sitten (Mm. McCullough 1997,
310–316). Fyysinen ja digitaalinen suunnittelu ja valmistaminen ovat rinnakkain ja
jopa sulautuvat yhteen, käsityötuotteisiin liitetään teknologiasovelluksia ja teolliseen valmistusteknologiaan käsityöllisiä elementtejä. Teknologiasovellusten hyödyntämistä käsityöprosesseissa ovat tutkineet viime aikoina mm. Eden (2012),
Harris (2012) ja Philpott (2012). Tulevaisuuden käsillä tekemisen toimintaympäristöistä ja toimintamalleista löytyy viitteitä verkosta: tarjolla on avoimia virtuaaliympäristöjä, 3D-teknologiaa ja digitaaliteknologisia sovelluksia, joiden avulla voi
suunnitella ja valmistaa tuotteita. Toimintamallit perustuvat yhdessä tekemiseen,
yhteisten työkalujen hyödyntämiseen ja tuotosten ja tuloksien avoimeen jakamiseen toisten kanssa (esim. Fab Lab).7

7

Fab Lab -toimintamalli on luotu 2005 Massachusetts Institute of Technologyssa (MIT); Fab

Academy, http://www.fabacademy.org/ Fab Folk Inc , http://www.fabfolk.com/; ks. myös
Ponoko, www.ponoko.com; Make, http://makezine.com/.
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Käsityön keskeisenä lähtökohtana voidaan pitää ihmisen tarvetta toteuttaa
olemistaan tekemällä käsin – toimia tekemällä. Teot ja käytännöllinen toiminta
ovat ihmisen syvällisin yhteys maailmaan. Kun kulttuureja tutkitaan niiden kuihtumisen jälkeen, tutkitaan aina artefakteja, joita aikakauden ihmiset ovat valmistaneet. Kyvykkyys, taitavuus ja osaaminen ilmenevät tekoina ja tuotteina (Venkula
2005, 40). Ihatsun (2005) mukaan käsityön historia todistaa, että käsityö on osoittanut voimansa aikakaudesta toiseen, kriisistä toiseen ja jatkanut sinnikkäästi olemassaoloaan, mutta aina jotenkin uudesti syntyneenä. Käsityö voi olla myötäsukainen yhteiskunnan kehityksen kanssa, mutta se voi toimia myös vastavoimana. Käsityön perinteiset vahvuudet ovat se voima, jonka varassa käsityö kulkee
aina uusiin haasteellisiin aikoihin. Perinteiset vahvuudet ovat käsityön kyky olla
vuorovaikutuksessa kaikkien ihmisten kanssa, sen ruumiillisuus ja sen yhteys arkipäivään. (Ihatsu 2005, 19–20.)

4.2 Käsi- ja taideteollisuus
Johtuen toimialan historiasta ja moniulotteisesta luonteesta useita käsitteitä kuten
käsi- ja taideteollisuus, taideteollisuus, taidekäsityö, käsityömuotoilu ja muotoilu
käytetään osittain rinnakkain ja päällekkäin. Suomalaisessa kontekstissa käsi- ja
taideteollisuus ja taideteollisuus -käsitteiden eriytyminen liittyi kaupungistumiseen
sekä toimialan ammatillisen koulutuksen kehitysvaiheisiin. Taideteollisuuden ja
käsiteollisuuden (kotiteollisuuden) eriytyminen oli kytköksissä kaupunkirakentamiseen, teollisuuden kehittymiseen ja kansallisiin tarpeisiin korostaa suomalaista
muotokieltä autonomisen Suomen ilmentäjänä. Taideteollisen suunnittelun (myöhemmin muotoilu) vaikutukset näkyivät kaupunkirakentamisessa, sisustuksissa ja
esineistössä. Maaseudulla tuotteiden valmistus oli pitkälle 1900-luvun puoliväliin
saakka kotitarvevalmistusta ja ansiokotiteollisuutta, jossa perinteisten mallien
mukaan tehtiin kotiteollisuustuotteita myyntiin. (Korvenmaa 2009, 25, 53–54, 64–
67; Ylönen 2003, 18.)
Pöllänen ja Kröger (2001) ovat hahmotelleet eri aikakausina käsityön painopisteitä. Eri aikakausien taidot kuvaavat aikansa keskeistä käsityöalan osaamista sekä
ammatillisesta näkökulmasta että yksilön taitoihin ja kätevyyteen liittyvästä näkökulmasta. Käsityön aikakaudet jaotellaan käsin tekemisen aikaan, tuotantoteknologian aikaan, tietoteknologian aikaan ja tulevaisuuden aikaan. Seuraavassa käsityön kehitystä käsi- ja taideteollisuudeksi kuvataan hyödyntäen Pölläsen & Krögerin jaottelua.
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Taulukko 1. Käsityön merkitystä kuvastavat painopisteet eri aikakausina (Pöllänen &
Kröger 2001)
Käsin tekemisen aika

käsityölliset valmistustaidot (skills)

Tuotantoteknologian aika

teolliset taidot (industrial skills), harrastamiseen liittyvät
taidot (hobby skills)

Tietoteknologian aika

teknologiset taidot (technological skills), ymmärtäminen
ja soveltaminen (know- how)

Tulevaisuus

laaja-alaiseen osaamiseen ja elämänhallintaan liittyvät

tiedon, taidon ja

taidot (know-what + how + why + when), globaaliin selviy-

selviytymisen aika

tymiseen liittyvät taidot (global survival skills)

Käsin tekemisen aikana kädentaidot olivat osa arkea. Tuotteiden valmistus ja
käyttö olivat samojen ihmisten hallussa. Oli pakko osata valmistaa tuotteet itse,
käsityö oli merkityksellistä laaja-alaisesti elämän ylläpitämisessä ja selviytymisessä.
(Pöllänen & Kröger 2001.) Aikakautta kutsutaan myös esiteolliseksi ajaksi. Esiteollisen ajan tavaratuotanto oli käsityövaltaista. Suurin osa pukeutumiseen, ravintoon,
asumiseen, työkaluihin ja kulkuvälineisiin tarvittavista tavaroista valmistettiin käsin
joko kotona tai kotitalouden piirissä toimivassa työpajassa (Vainio-Korhonen 1998,
9; ks. Virrankoski 1980). Ammattikäsityön tekijöiksi tilastoitiin kuitenkin ainoastaan
ne, joilla oli vuonna 1621 säädetyn ammattikuntalain mukainen lupa harjoittaa
porvariselinkeinoa (Murros 1943, 26). Lupa annettiin pääosin vain kaupungissa
toimiville ammattikunta-alojen mestareille (Vainio-Korhonen 1998, 19; Murros
1943, 35–37).
Ammattikuntakäsityö oli pääosin naisilta suljettua elinkeinotoimintaa, sillä
porvarisoikeuksia saattoivat hakea vain miehet. Ammattikoulutus sallittiin vain
miehille, joten järjestelmä piti yllä miesten yksinoikeutta käsityöammatteihin.
Ammattikoulutus tapahtui tiukkaan säädetyn oppipoika-kisälli-mestarikoulutusmallin puitteissa. Ammattikuntalaitoksen aikana vain näin rajattua käsin
tehtyä työtä kutsuttiin käsityöksi ja silloin käsite viittasi kaupunkien alueella harjoitettuun porvariselinkeinoon, jonka harjoittajia kutsuttiin käsityöläisiksi. Maaseudulla luvan saaneita käsityöläisiä kutsuttiin tekomiehiksi, eivätkä he olleet kaupunkilaiskäsityöläisten veroisia sääty-yhteiskunnan jäseniä. Maaseudun ansiokotiteollisuuden harjoittajia ei kutsuttu käsityöntekijöiksi lainkaan. (Vainio-Korhonen 1998,
9; Äyväri 2006, 27.)
Yhteiskunnan kehittyessä ja vaihdantatalouden yleistyessä kotiteollisuuden
tuotteita alkoi riittää myös myytäväksi, näin kehittyi ansiokotiteollisuus. Kotiteollisuus on perinteisen määritelmän mukaan omiksi tarpeiksi tai sivuelinkeinon luon46

teisena ansiotyönä harjoitettua käsityötä, jota tehdään kotona perheen omaa tai
muuta työtä varten pidettyjen palkollisten työvoimaa käyttäen. 1800-luvulla merkittäviä kotiteollisuuden aloja olivat muun muassa pellavan ja villan kehruu ja kudonta, puuvillakankaiden kudonta, pitsien valmistus, puuastioiden, ajokalujen,
suksien, veneiden ja kenkien valmistus, punontatyöt, nahka- ja sarvityöt sekä metallityöt. (Virrankoski 1963, 13; Ylönen 2003, 18.) Ansiokotiteollisuuden harjoittaminen alkoi maaseudulla hyödykkeiden valmistamisesta omaan käyttöön. Vähitellen kätevimmät ja taitavimmat tekijät ryhtyivät valmistamaan tuotteita myös
myyntiin, sillä kasvanut kulutus johti siihen, että kaikkea tarve-esineistöä ei kannattanut valmistaa itse kotona. Tämä toi ansiomahdollisuuksia muun muassa vaskenvalajille, erikoiskutojille, puukontekijöille, suksisepille ja muille eriloisalojen
osaajille. (Ylönen 2003, 18.)
Vuonna 1873 otettiin ensimmäinen merkittävä askel kotiteollisuuden edistämisessä. Senaatti asetti kotiteollisuuskomitean miettimään alan näkymiä. Mietinnössä korostettiin koulutuksen merkitystä käsityön ja kotiteollisuuden edistämisessä. 1880-luvulla virisi kiinnostus ”tavallisen kansan” käsityöhön ja kotiteollisuuteen. Vuonna 1872 perustettiin pedagogisia veistokouluja, kutoma- ja käsityökouluja samalla kun kansakouluissa panostettiin veisto- ja käsityöopetukseen. Kasvavasta kaupungistumisesta huolimatta katsottiin, että perinteisiä kädentaitoja oli
ylläpidettävä siksi, että niistä löytyisi tulonlähde pieneläjille pahan päivän varalle.
(Korvenmaa 1999, 75; Ylönen 2003, 24.)
Vähitellen käsityö eriytyi tuotannollisista toiminnoista. Teollistuminen aiheutti
asteittain muutoksia sekä työhön että ihmisen työskentelyyn. Tuotantoteknologian
aika eriytti työn, harrastuksen ja koulutuksen toisistaan. Käsityö eriytyi toisaalta
erilliseksi työpajoissa käsin tehtävien tuotteiden elinkeinoksi, kotiteollisuudeksi ja
toisaalta edellistä laajemmin harrastukseksi, joka tuotti mielihyvää ja hyötyä. (Pöllänen & Kröger 2001; ks. Ylönen 2003.) Käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisen
koulutuksen ja toimialan kehityksen juuret liittyvät kiinteästi 1900-luvun molemmin puolin perustettuihin aatteellisiin yhdistyksiin, joiden tavoitteina oli käsiteollisuuden ja taideteollisuuden koulutuksen ja elinkeinon edistäminen. Vuonna 1879
perustettiin Suomen Käsityön Ystävät, 1893 Suomen Yleinen Käsiteollisuusyhdistys, 1906 Suomen Käsityönopettajain Liitto ja vuodesta 1906 alkaen valtakunnallinen kotiteollisuusjärjestö. Ensimmäinen kotiteollisuusyhdistys perustettiin 1906
Itä-Karjalaan ja 1913 perustettiin valtakunnallista yhdistystoimintaa koordinoiva
Kotiteollisuuden keskusliitto (nykyään Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry). Kotiteollisuusalan koulutus oli pitkään olennainen osa kotiteollisuusyhdistysten toimintaa. Kiertävät kutoma- ja veistokoulut siirtyivät vähitellen kotiteollisuusyhdistys-
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ten ylläpitämiksi ja lähes kaikki kotiteollisuuskoulut olivat yhdistysten omistuksessa
1960- ja 1970-luvuille saakka. (Ylönen 2003, 30–59.)
Käsi- ja taideteollisuusalan kehitystä ajatellen merkittävä kurssinmuutos oli
alan hallinnon siirtäminen maataloushallituksesta ammattikasvatushallitukseen
vuonna 1968. Jatkossa alaa kehitettiin yhdessä muun ammattikoulutuksen kanssa,
mikä alkoi näkyä 1970-luvulla: kotiteollisuuskoulutukselle alkoi hahmottua oma
paikka laajassa ammattikoulutuksen kentässä. Kotiteollisuus astuikin nopeasti
etäämmäksi maataloudesta ja alkoi selkeästi lähestyä taide- ja käsiteollisuutta.
Koulutuksen painotukset muuttuivat merkittävästi: siirryttiin maatalouden sivuelinkeinosta ammattipätevyyden hankkimiseen. Pitkään toimialalla käytettiin
rinnakkain termejä kotiteollisuus, käsiteollisuus ja taideteollisuus. Keskiasteen
koulu-uudistus toteutettiin asteittain 1982–1988. Uudistuksessa ammatillisiin oppilaitoksiin kehitettiin peruslinjat, jotka yhteisen yleisjakson jälkeen eriytyivät erikoistumislinjoiksi. Käsi- ja taideteollisuus vakiintui koulutusalan nimeksi ja koulutusalalle määriteltiin omat opintolinjat. Keskiasteen koulu-uudistuksesta käynnistyi
käsi- ja taideteollisuusalan modernisoitumisprosessi, joka on jatkunut näihin päiviin saakka. (Ylönen 2003, 69–71.)
Tietoteknologian aikana ammattitaito- ja tietovaatimusten kasvaessa koulutus
on painottunut yhä enemmän uusimman tiedon ja teknologian hallintaan. Käsityötä ei tarvita entisessä merkityksessä tuotantoelämän tai sosiaalipedagogisten tavoitteiden takia. Käsityön harrastaminen on jäänyt yhä enemmän mielihyväpohjaiseksi itsensä toteuttamisen keinoksi. (Pöllänen & Kröger 2001.) Vaikka teknologinen osaaminen on osa tulevaisuutta, elämänhallintaan ja selviytymiseen tarvitaan
edelleen kädentaitoja. Nykyisyyden ja tulevaisuuden osaamiseen tarvitaan monipuolinen taitopääoma, jonka kehittämiskohteiksi Anttilan (2007, 77–78) mukaan
kohoavat taitavan suorituksen edellyttämät psykomotoriset valmiudet, työn edellyttämien teknisten ja taloudellisten vaatimusten huomioon ottaminen työtehtävien suunnittelussa eli erilaiset emotionaaliset vasteet sekä tekijän luoma kuva tehtävän taitavana suorittajana. Tulevaisuus näyttäytyy Pölläsen ja Krögerin (2001)
jaottelussa tiedon, taidon ja selviytymisen aikana, jolloin tarvitaan osaamisen taitoja (know-how), substanssitietoutta (know-what), ymmärrystä merkityksistä ja
arvovalinnoista (know-why), tilannetajua (know-when) ja ymmärrystä kontekstista
ja toimintaympäristöstä (know-where). (ks. myös Ryle 1943.)
Ammatillinen koulutus on muuttunut yhteiskunnallisen ja teknologinen kehityksen vanavedessä ja toisaalta eriytynyt vastaamaan tuotannollisen toiminnan
erilaisiin tarpeisiin. Nykyään käsi- ja taideteollisuuden ammatteihin voi valmistua
usealta koulutusasteelta (toinen aste, ammattikorkeakoulu ja yliopisto) ja erikoistua useaan eri suuntautumisalaan. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon kou-
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lutusohjelmat jakaantuvat useaan materiaalipohjasta lähtevään tai erityisosaamista edellyttävään ammattialaan. Alalla voi suuntautua perinteiseen tuotteiden valmistukseen, ohjaus- ja palvelutoimintaan, kädentaitoihin, tuotekehittelyyn tai yritystoimintaan. Käsi- ja taideteollisuusalaa kuvataan opetushallituksen koulutusta
esittelevällä sivulla seuraavasti: ”Käsi- ja taideteollisuusalalla valmistetaan asiakkaille tuotteita sisustukseen, vaatetukseen ja elinympäristöön. Alan yhteisiä osaamisalueita ovat tuotteiden tekninen valmistus ja kädentaidot, tuotteen suunnittelu
ja valmistus sekä asiakaslähtöinen valmistus. Esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen ovat oleellinen osa tuotteiden valmistusta ja ympäristön rakentamista. Käsityöläisen toiminnassa tärkeää ovat taloudellisuus, tuottavuus ja asiakaspalvelu.” (Koulutusnetti 2012.)
Ammattikorkeakouluissa käsi- ja taideteollisuusalalle valmistuu artenomeja ja
muotoilijoita. Muotoilijan koulutuksessa korostuu teollinen muotoilu ja artenomin
koulutuksessa käsi- ja taideteollisuus. Muotoilijan koulutus keskittyy erityisesti
suunnitteluun, tuottamiseen ja markkinointiin. Muotoilija voi suuntautua esimerkiksi teolliseen muotoiluun, kaluste- ja sisustussuunniteluun, keramiikka- ja lasimuotoiluun, tuote-, kaluste-, pakkaus-, tekstiili- tai vaatemuotoiluun. Keskeisiä
asioita artenomin koulutuksessa ovat materiaalien, muodonannon ja valmistusmenetelmien hallinta sekä ideointi. Artenomi voi suuntautua esimerkiksi kiviesineja korumuotoiluun, teatteripuvustukseen, graafiseen suunniteluun tai jalkine-,
keramiikka-, lasi-, nahka-, neule-, tekstiili- tai vaatetussuunnitteluun. (Opintoluotsi
2012.)

4.3 Taideteollisuudesta muotoiluun
Suomalaisen taideteollisuuden (myöhemmin muotoilun) syntyhistoria on kytköksissä kansallisuusaatteen vahvistumiseen ja teollistumiskehitykseen 1800-luvun
loppupuoliskolla. Useiden 1840-luvun talouspoliittisten uudistusten ansioista
Suomen manufaktuurit ja teollisuus virkosivat, uusia tehtaita syntyi kaikkialle. Kansainvälisiin teollisuusnäyttelyihin osallistuminen avasi kuitenkin silmät huomaamaan, että suomalaisten tuotteiden laadussa ja muotoilussa oli paljon parannettavaa verrattuna eurooppalaiseen ja skandinaaviseen tasoon. Taideteollisuuden
alkuvaiheen kauaskantoinen kehittämistoimi oli alan koulutuksen käynnistäminen
Suomessa vuonna 1871. Perustettiin Veistokoulu, josta on kehittynyt taideteollisuuden ja teollisen muotoilun ammatillinen korkea-asteen koulutus. (Korvenmaa
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2009, 17.)8 Taiteen ja teollisuuden liittäminen yhteen taideteollisuudeksi ajoittui
viime vuosisadan jälkipuoliskon voimakkaaseen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen murrokseen. Vuonna 1861 säädetyn elinkeinovapauden mahdollistamaan
taloudelliseen ja yrittämisen vapauteen liittyi myös jo keskiajalta juontuvan ammattikuntalaitoksen purku 1866 alkaen. Käsityöammattilaisten määrää, sijoittumista ja osaamisen valvontaa säädellyt järjestelmä hajosi – perinteisen oppipoikakisälli-mestari-järjestelmän katoaminen ammattiin hakeutumisen ja kouliintumisen
väylänä synnytti tyhjiön. Valtiollinen politiikka korosti teollistumista ja vientiä.
Taideteollisuusalan koulutus tuli liittää maan uudistuvaan tuotantorakenteen palvelukseen. Käsityöläisyyden ja taidekäsityön rinnalla alettiin puhua taideteollisuudesta ja siirtymisestä käsityöpohjaisesta verstas- ja manufaktuurituotannosta teollisuuteen. (Korvenmaa 1999, 13.)
Suomessa 1900-luvun alkupuolella kiisteltiin pitkään muotoilun tavoitteista sekä käsityön ja teollisuuden suhteesta. Euroopassa syntyi useita liikkeitä, joiden
tavoitteena oli kansallinen ja kokonaisvaltainen suunnittelu ja valmistus. John Ruskinin ja William Morrisin ajatusten pohjalta luodulla Arts and Crafts -liikkeellä on
ollut merkittävä vaikutus suomalaiseen taideteolliseen ja käsiteolliseen toimintaan. Arts and Crafts -aatteessa kokonaisvaltainen suunnittelu ja valmistus tarkoittivat aluksi työpajamaista toimintamallia, jossa arkkitehdit, taiteilijat ja käsityöläiset yhdessä loivat kokonaisuuksia (rakennukset, sisustukset ja esineistöt). Tärkeää
oli myös työn luonne ja työn antama tyydytys tekijälleen. Käsityössä tekijä hallitsee
valmistusprosessin, kun taas teollisessa tuotannossa tekijästä tulee tuotantokoneiston osa, joka menettää kosketuksen tuotteen esteettisiin ja laadullisiin ominaisuuksiin. Vähitellen kun kokonaisvaltainen ja laadukas suunnittelu tuli kohdentaa myös tavallisen kansan ulottuville, liikkeen vaikutukset alkoivat siirtyä myös
teolliseen valmistukseen. (Heinänen 2006, 71–75; Korvenmaa 2009, 54–59; Morris
[1888] teoksessa Adamson 2010, 146–155.)
Vuosisadan alussa kaupunkirakenteen murros teollistumisen kautta johti kulutustavaratuotannon voimakkaaseen kasvuun ja muotoilutarpeen lisääntymiseen.
Ongelmana kuitenkin oli uusien tuotantomenetelmien tarjoama monistettavuus ja
toisaalta teollisen suunnittelun kypsymättömyys. Taideteollisuuden osa-alueet
alkoivat eriytyä 1900-luvun puolivälissä, alettiin puhua teollisesta muotoilusta.

8

Veistokoulu 1971–1885, myöhemmin Taideteollisuuskeskuskoulu 1886–1945, Taideteol-

linen oppilaitos 1946–1972, Taideteollinen korkeakoulu 1973–2009, Aalto yliopisto, Taideteollinen korkeakoulu 2010–2011, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
2012–.
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Teollinen muotoilu haluttiin eriyttää ”artistisesta” ja elitistisenä pidetystä taideteollisuudesta. Korostettiin muotoilun sosiaalipoliittista tehtävää luoda käytännöllisiä ja kauniita tuotteita arkeen kaikelle kansalle (Korvenmaa 2009, 23–25). Uniikki
taidekäsityömäinen valmistus ja suunnittelu teollisuuden tarpeisiin kulkivat rinnakkain taideteollisessa koulutuksessa kuitenkin melko pitkään. Muotoilijat toteuttivat samanaikaisesti sekä taiteellista että teollista suunnittelua. Syntyi suomalaisen muotoilun kulta-aika Finnish Design, jonka loi nimekäs kansainvälistynyt muotoilijasukupolvi. (Kalha 1999, 159.)
Modernismin ja funktionalismin vaikutukset muuttivat vähitellen muotoiluajattelua – muotoilun tarkoituksena oli luoda selkeään muotokieleen perustuvia tuotteita ihmisten arkeen. Taideteollisuuden kenttä muuttui oleellisesti 1950-luvun
alkupuolelta lähtien. Myös koulutus läheni tuotantoelämää: haasteeksi nousi uudenlainen ammatillinen osaaminen, joka liittyi teollisuuden valmistusteknologiaan.
Tähän auttoi koulutusohjelmiin tullut työharjoittelu. (Korvenmaa 2009, 118–126,
175–178.) Taideteollisesti koulutetut ammattilaiset toimivat ensin itsenäisesti taidekäsityön parissa ja alkoivat vähitellen saada jalansijaa teollisuuden parissa. Ammattimaistuminen näkyi myös järjestäytymisessä alakohtaisiin yhdistyksiin.9 Vähitellen syntyi muotoilijoiden perustamia design-yrityksiä ja muotoilun merkitys
yritysten tuotteiden laadun ja myynnin pontimena oli teollisuuden tietoisuudessa.
(Korvenmaa 2009, 182–188.)
Muotoilijan ammatillinen identiteetti muuttui 1960-luvulta lähtien yksilökeskeisestä ryhmätyöhön perustuvaan identiteettiin. Samalla tuotteiden markkinointi
suunnittelijan nimellä menetti merkitystään. Suomalaisessa taideteollisuudessa
tapahtui sukupolvimuutos, kun muotoilun toimintakenttä laajeni kohti monipuolistuvan teollisuuden teknistä laitevalmistusta. Teollinen muotoilu itsenäistyi omaksi
alakseen 1960-luvulla (Korvenmaa 2009, 215–216). Tänä päivänä muotoilun käsite
ja tehtävä ovat edelleen laventuneet. Palvelumuotoilu laajentaa muotoilun määritelmän ja toiminta-alueen tuotekeskeisyydestä kokonaisvaltaisten kokemusten,
prosessien ja systeemien suunnitteluun. Teolliset muotoilijat TKO ry:n (2012) mukaan teolliset muotoilijat toimivat tuote- ja konseptisuunnittelijoina yrityksille ja
teollisuudelle ja vahvistavat asiakkaan brändiä muotoilulla yhteistyössä muiden
erikoissuunnittelijoiden kanssa. Toimenkuvaan voi kuulua tuotesuunnittelun lisäksi
esimerkiksi käyttöliittymäsuunnittelua ja -tutkimusta, ergonomisia ratkaisuja, kaluste- ja näyttelysuunnittelua ja innovaatioita.

9

Ornamon alayhdistykset kuten SIO 1949, TEXO 1956, MTO 1965, TKO 1966.
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4.4 Käsi- ja taideteollisuusalan yrittäjyys Suomessa
Käsi- ja taideteollisuusalan elinkeino- ja yritystoiminta on monialaistunut ja monipuolistunut viime vuosina. Toimialan ammattilaisista ja toimijoista käytetään ja he
itse käyttävät itsestään useita rinnakkaisia termejä. Toimialan viimeaikaisissa selvityksissä käytetään toimialan yrittäjistä nimikettä käsityö- ja muotoilualan yrittäjä
(mm. Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2011, 2013). Aiemmissa kotimaisissa
toimialaraporteissa on pääosin käytetty käsitettä käsityöyrittäjä tai käsityöläinen
(Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2011; Kauppa- ja teollisuusministeriö 2006;
Lidh 2005; Luutonen & Äyväri 2002).
Käsityöyritykset on määritelty yrityksiksi, jotka valmistavat muotoiltuja tuotteita käsityönä tai käsin ohjattuja koneita käyttäen. Merkittävä osa käsityöyritysten
valmistamista tuotteista on yksittäiskappaleita tai pienimuotoista sarjatuotantoa.
Käsityöyritysten valmistamat tuotteet ovat usein käyttöesineitä sisustukseen (mm.
huonekalut, tekstiilit), vaatteita, jalkineita, asusteita ja koruja. (Lidh 2005, 9.) Käsityöyrittäjyyden lähtökohta on usein yrittäjän oma ammatillinen osaaminen ja oma
tuote- ja tai palveluidea. Käsityöyrittäjyys on usein tuoteideoitten toteuttamista,
valmistamista, myyntiä ja uusien tuotteiden suunnittelua. Käsityöyrittäjyyden erityispiirteisiin kuuluu usein vahva halu toteuttaa omaa taiteellista sekä käsityöteknistä osaamista. Osalla yrittäjistä tämä näkyy haluttomuutena nähdä oma tekeminen yrittäjyytenä. Menestymisen tavoitteita ei myöskään määritellä pelkästään
taloudellisen menestymisen kriteereillä. Käsityöyrityksen menestymistä kuvataan
tuotteiden laadulla, asiakkaiden tyytyväisyydellä, yrityksen tai yrittäjän imagolla ja
liiketoiminnan luonteella, jossa oma tekeminen koetaan tutuksi ja turvalliseksi.
(mm. Reijonen & Komppula 2004, 2, 8.)
Työttömyys ja työn epävakaistuminen ovat osaltaan johtaneet palkkatyön ja
yrittäjyyden lähentymiseen tietyillä aloilla mutta myös työn merkityksen muutokseen yhteiskunnassa yleisemmin. Yrittäjyydestä on tullut yksi vaihtoehto palkkatyölle tietyillä toimialoilla ja tietyissä työtehtävissä osin talouden kehityksen, osin
julkisen sektorin muutosten vuoksi. Koska palkkatyö käsi- ja taideteollisuusalalla ei
yleensä anna samoja mahdollisuuksia itsensä työllistämiseen ja omien tuote- ja
palveluideoiden toteuttamiseen, toimii käsityöyrittäjä useimmiten yksinyrittäjänä.
(mm. Kovalainen 2002, 11.)
Vuonna 2005 julkaistiin Käsityöyrittäjyys Suomessa 2000-luvulla toimialaselvitys, joka antoi yleiskuvan käsityöyrittäjyyden ilmenemismuodoista, yritysrakenteesta ja kehitystrendeistä (Lidh 2005). Toimialaselvityksen mukaan Suomessa
toimi vuonna 2003 noin 9000–10 000 käsityöyritystä, jotka työllistivät lähes 14 000
työntekijää ja välillisesti noin 21 000 henkilöä. Käsi- ja taideteollisuusliiton toimi-
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alaselvityksien (2009, 2011, 2013) mukaan toimialan työllistävyys on säilynyt ennallaan (myös Luova Suomi 2010, Fact sheets: käsityö). Liikevaihtoa käsityöyritykset tuottivat vuonna 2003 1,4 miljardia euroa. Pääosa käsityöyrityksistä oli selvityksen mukaan toiminimimuotoisia (58 %), jotka useimmiten työllistivät vain yrittäjän itsensä ja joilla ei ole palkattua työvoimaa (liikkeen- ja ammatinharjoittajat).
Käsityöyrityksistä osakeyhtiöitä on vain kolmannes. Loppuosa käsityöyrityksistä on
henkilöyhtiöitä (avoin ja kommandiittiyhtiö) tai osuuskuntia. (Lidh 2005, 13, 17.)
Liikevaihdolla ja henkilöstön määrällä mitattuna käsityöyrittäjät ovat enimmäkseen
mikroyrittäjiä. (Lidh 2005, 13; ks. Kovalainen 2002, 13 ja Käsi- taideteollisuusliitto
Taito ry 2011, 14.) Oma yritystoiminta on tasapainoilua yrityksen eri toimintojen
hoitamiseksi: käsityöyrittäjä on tuotteen suunnittelija, usein myös tuotteen valmistaja, markkinoija ja hoitaa yrityksensä raha-asiat.
Yritystoiminta eriytyy Suomessa yhä voimakkaasti sukupuolen mukaan nais- ja
miesvaltaisiin toimialoihin, minkä taustalla ovat perinteiset, kulttuuriin sidonnaiset
sukupuolijaot ja sitä kautta erilaiset koulutustaustat. Myös käsityötoimialat eriytyvät selvästi miesten ja naisten toimialoihin. Miesten tyypillisiä toimialoja ovat mm.
puutuotteiden valmistus, huonekaluvalmistus, metallituotteiden valmistus sekä
veneiden valmistus. Naisten tyypillisiä toimialoja ovat mm. vaatteiden ja tekstiilien
valmistus ja käsityöhön liittyvä opetus ja ohjauspalvelut. Naisten yritystoiminnassa
on otettava huomioon perheen ja työn yhteensovittamisen ongelmat, toisaalta
yritystoiminta voi tarjota naisille joustoja, joita palkkatyöstä ei löydy. Osa käsityötoimialoista on vaikeasti tilastoista luettavissa, koska ne eivät näy erillisinä toimialoina. (Lidh 2005, 13–15; Kovalainen 2002, 24–26.)
Säännöllinen toimialan tutkimus- ja selvitystoiminta Suomessa alkoi 1990luvulla. Erilaiset käsi- ja taideteollisuusalaa kuvaavat tutkimukset, selvitykset ja
raportit luotaavat toimialan erityispiirteitä, ongelmia ja kehittämistoimenpiteitä.
Eri kehittäjäorganisaatiot ovat teettäneet sekä valtakunnallisia että alueellisia kehittämisstrategioita ja kehittämisohjelmia. Toimialaan liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia ovat toteuttaneet ministeriöiden lisäksi mm. Käsi- ja taideteollisuusliitto
Taito ry, valtion muotoilutoimikunta, taidetoimikunnat, maakuntaliitot sekä toimialan kehittämisyhdistykset (mm. Veräjänkorva 2006; Lapin liitto 2007; Puijola
2005; Heikkilä & Hietanen 2007; Porin seudun kehittämiskeskus 2007; VarsinaisSuomen taidetoimikunta 2008; Lille 2010; Aminoff, Hänninen, Kämäräinen & Loiske 2010).
Käsi- ja taideteollisuusliitto toteutti Menestyvä käsityöyrittäjä -tutkimuksen
vuonna 1996. Tutkimuksessa haastateltiin käsityöyrittäjiä (N=37) ja liikkeiden sisäänostajia (N=7). Sisäänostajien haastatteluiden perusteella hyvän tavarantoimittajan ominaisuudet kiteytyivät kahteen päätekijään: hyviin tuotteisiin ja toimitus-
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varmuuteen. Hyvät tuotteet koostuvat tutkimuksen mukaan tuotteiden laadukkuudesta, hinta-laatusuhteesta, tuoteinfosta, tekijän tiedoista (tarina, filosofia) ja
pakkauksista. Toinen päätekijä toimitusvarmuus sisälsi sellaisia tekijöitä kuin toimitusehdot, yhteinen tuotekehitys, yhteydenpito ja vuorovaikutus, laskutus ja sopimuksen mukaiset jakelutieratkaisut. (Johnsson & Äyväri 1996, 7–19.) Samassa
tutkimuksessa käsityöyrittäjille suunnattujen haastatteluiden ydinkysymys oli: Mitä
haastateltavien mielestä sisältyy käsitteeseen ”yrityksen menestyminen” käsi- ja
taideteollisuusalalla? Haastatteluaineiston perusteella menestymisen kannalta
tärkeimmäksi nähtiin tuotteet. Imago, yritys- ja tuotekuva nousi toiseksi tärkeimmäksi menestystekijäksi. Muita menestymisen kannalta tärkeitä tekijöitä olivat
jatkuva tuotekehitys ja hyvä toimituskyky sekä myyntityö. Yrityksen sisäisiä tekijöitä olivat ne, joiden avulla tärkeimmät menestystekijät saadaan aikaan kuten tehokas tuotanto, asiakaskunnan uskollisuus, hyvä kustannus- ja katelaskenta, tehokas
itsensä johtaminen ja edulliset ostot ja raaka-aineet. (Johnsson & Äyväri 1996, 21–
56.)
Luutonen ja Äyväri (2002) nostivat esiin Käsin tehty tulevaisuus -raportissa käsityöyrittäjyyden moniulotteiset merkitykset. Raporttiin koottiin käsityöyrittäjyyden mahdollisuuksia, yrittäjyyttä estäviä ja vahvistavia tekijöitä. Muutostekijät ja
ehdotetut toimenpiteet ovat osittain edelleen ajankohtaisia. Keskeisinä yrittäjyyttä
estävinä tekijöinä nousivat esiin kädentaitojen heikko arvostus nuorten keskuudessa, heikko liiketoimintaosaaminen ja ammattilaisuuden ja harrastamisen epäselvä suhde. (Luutonen & Äyväri 2002, 201–205.) Tänä päivänä ongelmana ei ole
niinkään käsi- ja taideteollisuuden arvostus nuorten keskuudessa vaan koko toimialan profiloituminen osaksi luovia aloja sekä koulutuksen ja työelämän vastaavuus.
Luutosen ja Äyvärin (2002) mukaan yrittäjyyttä vahvistavia tekijöitä olivat laaja
kulttuurialan ammatillinen koulutus Suomessa, kuluttajien arvomuutokset, jotka
tukevat käsintehtyjen tuotteiden valmistusta ja pienyrittäjyyttä edistävät tukitoimet kuten toimialalle räätälöidyt yrityspalvelut. Toimenpide-ehdotuksissa painotettiin mm. toimialan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämistä, toimialan
verkostojen vahvistamista ja tuotteiden ja palveluiden tuotteistamista. (Luutonen
& Äyväri 2002, 201–205.)
Käsityössä itse tekemisen prosessi on tärkeä sekä tekijälle että tuotteen ostajalle ja käyttäjälle. Käsityöyrityksen tuotantotapa merkitsee väistämättä sitä, että
käsityöyrittäjä voi kasvattaa tuotantoaan siirtymällä yksittäiskappaleiden valmistuksesta piensarjatuotantoon tai hyödyntämällä alan muiden yritysten, toisin sanoen tuotantokumppaneiden osaamista. Kasvu kannattavaksi on suurimmalle
osalle käsityöyrittäjistä tärkeä tavoite, kasvu suureksi on vain harvojen päämäärä.
Osa alan tekijöistä ei halua lainkaan identifioitua yrittäjiksi vaan he mieluummin
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kokevat olevansa nimenomaan ammatinharjoittajia, jotka hankkivat oman elantonsa, oman toimeentulonsa käsityötaidoillaan. Luutosen ja Äyvärin (2002) mielestä perinteiset yritysten kasvumallit pitäisi kyseenalaistaa ja pohtia syvällisemmin,
mitä käsityöyritysten kasvuhalukkuus tarkoittaa, jotta tarvittavat tukipalvelut osataan muokata käsityöyrittäjyyden ominaispiirteet huomioon ottaen.
Eri selvityksissä on tunnistettu kolme yrittäjäryhmää: elämäntapayrittäjät, tuloshakuiset vakaat käsityöyrittäjät ja kasvuhakuiset käsityöyritykset. Elämäntapayrittäjille on tyypillistä toiminnan pieni volyymi ja suoramyynti asiakkaille. Tuotantoyhteistyö muiden alan yritysten kanssa on vähäistä ja markkinointiin ei riitä
osaamista tai resursseja. Yritystoiminnan riskinottokyky on alhainen. (Johnsson &
Äyväri 1996, 45–47; Käsi- ja taideteollisuusliitto ja Kauppa- ja teollisuusministeriö
1998, 17, 2005, 62; Äyväri 2006, 32–33.) Toiseksi ryhmäksi tunnistetaan tuloshakuiset käsityöyritykset, jotka hyödyntävät tuotteiden valmistuksessa osittain sarjatuotantoja ja alihankintaverkostoja. Markkinoita haetaan maanlaajuisesti ja siihen
panostetaan. Tänä päivänä yhä enenevässä merkityksessä panostetaan verkkoliiketoimintaan ja nettikauppaan (Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2011, 6, 24–
26; Luutonen & Tervonen 2009, 18–19). Myös yritystoiminnalta odotetaan kunnollista ansiota ja korvausta tehdylle työlle (Äyväri 2005, 33; Reijonen & Komppula
2004, 7).
Kolmanteen ryhmään kuuluvia käsityöyrityksiä luonnehditaan kasvuhakuisiksi.
Kasvun ilmenemismuodot ovat käsityöyrityksissä toisenlaisia kuin muissa pkyrityksissä. Luontevin tapa hakea kasvua on kehittää tuotantoa ja markkinointia
esimerkiksi yhteistyöverkostojen ja alihankinnan avulla. Vuonna 2005 toteutetun
toimialaselvityksen mukaan vain noin 1,5 prosenttia käsityöyrityksistä on kasvuyrityksiä. Kasvuyritykset voidaan määritellä vaihtoehtoisesti työllistävyyden tai
myynnin (liikevaihdon) pohjalta. Sen sijaan kasvuhakuisuutta tutkittaessa seitsemän prosenttia ilmoitti viimeisimmässä Käsi- ja taideteollisuusliiton selvityksessä
(2013) olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia ja 61 prosenttia kasvamaan mahdollisuuksien mukaan.
Käsityöyrittäjillä on korkea kynnys palkata pysyvää uutta henkilöstöä, koska
markkinat ovat epävakaat ja tuotteiden kysyntä on kausi- ja sesonkiluonteista.
Yrittäjien ensisijaisena tavoitteena on usein itsensä ja perheen elättäminen, mikä
tuotannon ja myynnin kasvaessa kuormittaa yrittäjän ja hänen perheensä työpanosta. Myös alihankintaverkostojen sekä myynti- ja markkinointiyhteistyön avulla pyritään vastaamaan kysynnän lisäykseen. (Lidh 2005, 28–32; ks. Äyväri 2006,
33.) Käsi- ja taideteollisuusliiton toteuttaman Käsityöyrittäjä 2013 -selvityksen
mukaan kasvuhakuisuus on edelleen maltillista eli käsityöyritykset pyrkivät kasvamaan mahdollisuuksien mukaan ja yhdeksän prosenttia ei näe kasvutavoitteita
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lainkaan (Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2013, 9; 2011, 15, ks. myös Luutonen
& Tervonen 2009, 13). Käsityöyritysten profiili on pysynyt melko muuttumattomana 2000-luvulla.
2000-luvun puolivälissä käsi- ja taideteollisuusalan toimijat alkoivat etsiä uusia
kumppanuksia muilta toimialoilta. Kulttuurin ja käsin tekemisen merkitys hyvinvoinnin edistäjinä nousivat mielenkiinnon kohteeksi. Kauppa- ja teollisuusministeriö tuotti selvityksen käsityön mahdollisuuksista hyvinvointipalveluina tai niiden
osana. Käsityö–yrittäjyys–hyvinvointi, uusia liiketoimintapolkuja -tutkimus etsi
käsityöyrityksille uusia liiketoiminta-alueita hyvinvointi- ja matkailusektorilta (Kälviäinen 2005). Käsi- ja taideteollisuusalan yritysten mahdollisuudet tarjoutuvat yli
toimialarajojen, mikäli toimiala kykenee niihin tarttumaan.
Käsityöalan yritystoiminnan strategia ja kehittämistoimenpiteet koottiin Kauppa- ja teollisuusministeriön (2006) toimeksiannosta Käsillä yrittäminen – Käsityöalan kehittämisstrategia 2007–2013 raporttiin. Toimintastrategian tavoitteena
oli turvata käsityöalan yritystoiminnan kannattavuuden paraneminen kehittämällä
alasta entistä elinvoimaisempi. Käsityöalan yritystoiminnan visio määriteltiin seuraavasti:
Nykyistä suurempi osa käsityöyrityksistä on kannattavampia kasvuyrityksiä, mutta
valtaosa on pieniä yrityksiä, jotka toimivat kannattavasti. Yritykset tunnetaan kansainvälisesti hyvin muotoilusta ja asiakaslähtöisistä tuotteistaan ja palveluistaan.
Tuotteet ja palvelut ovat helposti asiakkaiden tavoitettavissa Internetin, liikkeiden ja
muiden jälleenmyyjien kautta. Käsityöalan yritykset ovat verkostoituneet keskenään
sekä matkailu-, kulttuuri- ja hyvinvointisektorin toimijoiden kanssa. Monikulttuurisuus
on alan vahvuus. Yrittäjien substanssi- ja liiketoimintaosaaminen on vahvistunut.
(Kauppa- ja teollisuusministeriö 2006, 10.)

Vision toteutuminen edellyttää toimialan kehittämistä monesta näkökulmasta.
Käsityöyritysten menestyminen kuten yrittäjyys yleensä vaativat yritystoiminnan
osa-alueiden kokonaishallintaa. Strategian keskeisiksi kehittämistoimenpiteinä
mainitaan seuraavat asiat, jotka kohdistuvat myös tämän tutkimuksen neljään
teema-alueeseen: 1) Työvaltaisten mikroyritysten olosuhteet saadaan kuntoon
työnantaja- ja veroratkaisuilla sekä alentamalla työllistämiskynnystä (toimintaympäristö). 2) Toteutetaan käsityötoimialan liiketoiminnan ja uusien tuotteiden ja
palveluiden pitkäjänteinen ja koordinoitu kehittäminen yksittäisten projektien
sijaan (toimintamallit). 3) Ammatillista koulutusta kehitetään ja yrityspalvelut saatetaan yrittäjien ulottuville kytkemällä käsityöalan räätälöidyt asiantuntijapalvelut
seudulliseen yrityspalvelujärjestelmään (ammatillinen osaaminen). 4) Kehitetään
toimialan tuotekehitys- ja kansainvälistymispalveluita sekä kiinnitetään huomiota
monikulttuurisuuteen (ammatillinen osaaminen, toimintaympäristö). 5) Paranne56

taan käsityöalan näkyvyyttä ja saatavuutta sähköisen markkinoinnin ja tiedottamisen avulla sekä kehitetään jälleenmyyntiverkostoja (toimintaympäristö, toimintamallit). 6) Vahvistetaan alan tutkimusta sekä tutkimustiedon kokoamista ja jakamista (toimintaympäristö). (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2006, 14.)

4.5 Toimialan erityispiirteitä ja yrittäjyysmotivaatioita
kansainvälisessä kontekstissa
Muotoilu- ja käsityöyritysten yrittäjyysmotivaatioita ja toimintamalleja on tutkittu
useissa tutkimuksissa Euroopassa ja Yhdysvalloissa (mm. Fillis 1999–2008, McAuley
1999; McAuley & Fillis 2005a, 2005b; Torres 2006; Clarke & Flaherty 2006; Schwarz
& Yair 2010). Fillis (2004, 2008) tutki käsityöyritysten (Iso-Britannia ja PohjoisIrlanti) kansainvälistymiseen, markkinointiin ja yrittäjyyteen liittyviä tekijöitä kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin menetelmin. Tutkimuksessa käytettiin postituskyselyä
sekä haastatteluja. Kyselytutkimuksen vaikeutena oli se, että toimialalla ei ollut
kattavia yritysrekistereitä. Kyselyn otanta tehtiin tietokannoista,10 joista tunnistettiin 3037 tutkimukseen sopivaa yrittäjää. Näistä valittiin satunnaisotannalla 500,
joille lähetettiin kysely. Käyttökelpoisia vastauksia saatiin 27 prosenttia, jota tutkija
piti vertailukelpoisena muihin vientitutkimuksiin muilla toimialoilla. Kyselyä syvennettiin haastatteluin.
Tutkimuksen kvantitatiiviset tulokset osoittivat, että enemmistö kansainvälistyneistä käsityöyrityksistä oli mikroyrityksiä, jotka osoittivat yrittäjämäistä kykyä
saavuttaa myös merkittävämpää liikevaihtoa resurssien rajallisuudesta huolimatta.
Yhdistettynä kvalitatiivisiin tuloksiin Fillis (2004, 2008) kokosi neljän erilaisen yrittäjyysorientaation tyypittelyn: yrittäjä (The entrepreneur), idealisti (The idealist),
elämäntapayrittäjä (The lifestyler) ja myöhäinen omaksuja (The late developer)
(taulukko 2). Johtopäätöksenä Fillis (2004) ehdotti, että toimialan yrittäjyyden
erityispiirteet vaativat uudenlaista ymmärrystä ja toimenpiteitä, jotta pienten käsityöyritysten kasvua ja kansainvälistymistä voidaan kehittää.
Elämäntapayrittäjiksi (the lifestyler) Fillis (2004, 2008) luokitteli yrittäjät, joille
elämäntapa ja elämänlaatu ovat tärkeitä ja jotka eivät halua uhrata tästä syystä
työuraa oman yritystoiminnan pyörittämiseen kaikkine vastuineen ja vaikeuksineen. Tähän kategoriaan kuuluvat esimerkiksi teollisuudessa työskentelevät suunnittelijat. Toiseen kategoriaan luokiteltiin tuloshakuiset yrittäjät (the entrepreneur), jotka haluavat ottaa riskejä ja tunnistavat asiakaslähtöisen liiketoiminnan
10
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tärkeyden. Tämän kategorian yrittäjät pitävät verkostoitumista ja yhteistyötä liiketoiminnan menestystekijänä. Käsityötuotteita ei nähty niinkään taiteena vaan kaupallisina tuotteina. Yrittäjät olivat kasvuorientoituneita ja halusivat keskittyä tuotannolliseen toimintaan ja hakivat markkinointiin tehoa yhteistyöllä ja jälleenmyyjillä. Kolmas yrittäjätyyppi Fillisin luokituksessa on taiteilija-designer (the idealist),
joka on haluton näkemään käsityötä tuotteena. Käsityö on luova teos, artefakti
(creative piece). Käsityön tekeminen lähtee taiteellisesta tinkimättömyydestä ja
haluttomuudesta kompromisseihin. Asiakkaan tarpeet eivät ohjaa tuotteen tai
teoksen tekemistä. Tämä ei kuitenkaan estä tiettyä yrittäjämäistä käyttäytymistä ja
riskinottoa, kun kyseessä ovat omaan tekemiseen ja tuotteisiin liittyvät innovaatiot
ja uudet avaukset. (Fillis 2004, 71–73; 2008, 57–59.)
Taulukko 2.

Käsityöyrittäjän ominaisuuksia (Fillis 2004, 72)
Käsityöyrittäjä / Yrittäjäominaisuudet

Elämäntapayrittäjä (The Lifestyler)
liiketoiminnan kasvu ei ole tärkeää
haluttomuus ottaa riskejä
elämälaatu tärkeä kriteeri
reaktiivinen suhtautuminen vientiin
haluttomuus omaksua liiketoiminnan ja
markkinoinnin taitoja ja filosofiaa

Yrittäjä (The Entrepreneur)
riskinottokykyä, kun liiketoiminta liittyy
käsityö- ja designtuotteisiin
proaktiivinen suhtauminen vientiin
halukkuus omaksua liiketoiminnan ja
markkinoinnin taitoja ja filosofiaa
asiakassuhteiden ja verkostojen tärkeys

Idealisti (The Idealist)
riskinottaja (käsityö- ja designtuotteet)
haluttomuus omaksua liiketoiminnan ja
markkinoinnin filosofiaa
vahva taideorientaatio (taidetta taiteen
vuoksi)
suuntautuminen vientiin vaihtelevaa
suhdetoiminta ja maineenrakennus tärkeää
omakuva-taitelija ennemmin kuin käsityöläinen

Myöhäinen omaksuja
(The Late Developer)
moniammatillinen tausta muilta kuin luovilta aloilta
vähäinen motivaatio liiketoiminnan kasvattamiseen ja vientiin
uusien ideoiden hyväksyminen vähäistä,
usko omiin kykyihin ja kokemuksiin
kykyä hyödyntää liiketoiminnassa ulkopuolisia taitoja
elämäntapa tärkeää

Neljänteen yrittäjätyyppiin Fillisin (2004, 2008) tutkimuksessa ryhmiteltiin
myöhäiset omaksujat (the late developer). Tähän kategoriaan kuuluivat mm. alan
vaihtajat, joiden työkokemus liittyi muille toimialoille. Havaittavaa oli, että yrittäjät
hyödynsivät aiempia avaintaitoja yritystoiminnassaan. Myös alanvaihtomotiiveina
olivat elämäntyylin muutos ja elämänlaadun parantaminen. Yritystoiminta haluttiin pitää hallittuna johtuen mm. syistä vaihtaa alaa ja aiempien työurien aiheuttamasta työuupumuksesta.
58

Fillis (2004) korostaa, että yrittäjien tai yritystoiminnan piirteitä ei voida kategorisoida yksiviivaisesti, piirteitä ja toimintatapoja löytyi monen yrittäjän kohdalla
useammasta kategoriasta. Tutkimuksen tavoitteena oli kuitenkin osoittaa, että
nämä toimialan erityispiirteet tulee ottaa huomioon, kun toimialan kansainvälistymiskäytänteitä kehitetään ja tutkitaan. Toimialan vientiprosessit eivät välttämättä mukaudu muiden toimialojen vallitseviin käytänteisiin. (Fillis 2004, 71–73; 2008,
57–59.)
Walker ja Brown (2004) tutkivat pienyrittäjien menestymistä määrittävien dimensioiden suhdetta ja merkityksiä. Tutkimukseen osallistui 290 pienyrittäjää
Australiassa. Vastaajat arvioivat eri mittareiden merkitystä yritystoiminnassaan
sekä niiden vaikutusta yrityksensä menestymisessä. Arvioitavana oli sekä taloudellisia että elämäntapaan liittyviä mittareita. Tutkimustulokset osoittivat, että vaikka
sekä taloudelliset että ei-taloudelliset kriteerit olivat yrittäjien mielestä menestymisen kannalta tärkeitä, painotus oli kuitenkin ei-taloudellisissa kriteereissä. Oma
tyytyväisyys ja omat saavutukset, ylpeys omasta työstä sekä joustava elämäntapa
oli pääsääntöisesti arvioitu korkeammalle kuin taloudellinen vaurastuminen. Yrittäjien yksilölliset tekijät kuten ikä sekä liiketoiminnan laatu vaikuttivat kriteerien
tärkeyden arviointiin. (Walker & Brown 2004, 577.)
Kasvu ja menestys on usein yhdistetty keskenään. Jos yritys ei halua kasvaa tai
yrityksen liiketoiminta ei kasva, on se usein tulkittu niin, että yritys ei ole menestyvä yritys. Walker ja Brown (2004, 588) halusivat myös kyseenalaistaa menestymisen kriteerit kuten aiemmin suomalaiset tutkijat Luutonen ja Äyväri (2002). Myös
heidän tutkimuksessaan nousi esiin yrittäjiä, kuten käsityöyrittäjiä ja elämäntapaorientoituneita mikroyrittäjiä, joille tuotteiden laatu ja muut menestyksen mittarit
olivat tärkeämpiä kuin ns. kovat mittarit. Kun yritystoiminta kulminoituu vahvasti
yrittäjään henkilönä, henkilökohtainen menestyminen korreloituu yrityksen menestymiseen. Jokaisella pienyrittäjällä on omanlaisensa käsitys yritystoiminnan
menestystekijöistä. Menestymisen määrittäminen yrityksen ulkopuolelta ei myöskään Simpsonin, Tuckin ja Bellamyn (2004, 488–490) mukaan ole relevantti tapa
määritellä menestymistä. He päätyivät ehdottamaan, että yrittäjän subjektiivinen
käsitys menestymisestä sekä henkilökohtaiset tavoitteet muokkaavat menestymisen mittarit.
Pienten yritysten merkitys työllistäjänä epävarmassa ja muutoksille alttiissa
maailmassa on korostunut. Palkkayön ja työpaikkojen muutokset johtavat kehitykseen, jossa entistä useampi valitsee epävarmuuden sijaan itsensä työllistämisen
vaihtoehdon – siitäkin huolimatta, että yrittäjyyteen liittyy ahdistusta ja stressiä
selviämisestä. Tyytyväisyyden tunne tulee siitä, että on omassa työssään päätöksentekijän roolissa eikä vain toisten päätösten toteuttajana. Walkerin ja Brownin
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(2004, 588) tutkimusaineistosta löytyi kasvuhakuisiakin yrittäjiä ja tutkijat korostivat tuen tärkeyttä myös kasvuorientoituneille yrittäjille. Globaalit menestystarinat
ovat usein lähteneet intohimoisesta harrastustoiminnasta ja mikrotason innovaatioista.
Suomessa Reijonen ja Komppula (2004, 2007) ovat tutkineet käsityöyrittäjien
ja pienyrittäjien kasvumotivaatioita sekä menestymisen vaikutuksia yritystoimintaan. Tutkimukset kohdistuivat naisten omistamiin pieniin käsityöyrityksiin (N=30)
sekä maaseutumatkailuyrittäjiin (N=160) Pohjois-Karjalassa. Tutkimuksessa tutkittiin kasvuyrittäjyyttä, yrittäjien halukkuutta yritystoiminnan kasvattamiseen ja
tekijöitä, jotka vaikuttivat kasvuorientaatioon. Suurin osa vastaajista (73 %) ei ollut
kasvuorientoituneita ja ne, jotka olivat, eivät halunneet kasvun tapahtuvan henkilöstöä palkkaamalla. Samoin yritystoiminnan menestymisen mittaaminen liikevaihdon kasvulla osoittautui hyvin alhaiseksi vastaajien tavoitteissa.
Tutkimukseen osallistuneiden yrittäjien tärkein tavoite oli turvata yritystoiminnalla riittävä toimeentulo ja laadukas elämä sekä tyytyväinen ja lojaali asiakaskunta. Tämä korostui erityisesti kokeneiden ja yritystoimintansa vakiinnuttaneiden
yrittäjien keskuudessa. Omaan hyvinvointiin liittyvät tavoitteet oli arvostettu korkealle. Tärkeitä tekijöitä olivat mahdollisuus tehdä työtä, jossa on hyvä (87 %),
mahdollisuus toteuttaa itseään (70 %), halu tehdä korkealaatuisia tuotteita (87 %)
ja mahdollisuus yhdistää työ, perhe ja vapaa-aika mielekkäällä tavalla (57 %). Yksi
kaikkein tyypillisimmistä pienyrityksen piirteistä oli yrittäjän kaikkialla läsnä oleva
persoona (omnipresence of the entrepreneur). Omistaja-yrittäjä näytti tutkimustulosten valossa olevan osallisena jokaiseen yrityksen tekemään toimenpiteeseen.
Sen lisäksi Reijonen ja Komppula (2007) osoittivat, että yrittäjän uskomukset, suositukset, kokemus ja ammattitaito ovat yhtä kuin pienyritys. Joten yrittäjän pätevyydellä, luonteenpiirteillä, asenteilla ja motiiveilla on merkittävä rooli yrityksen
menestymisessä. (Reijonen & Komppula 2004, 1–16; 2007, 689–701.)
Chastonin (2008) tutkimuksessa selvitettiin pienten luovien alojen yritysten
yrittäjyysmotiiveja, halukkuutta liiketoimintaosaamisen kehittämiseen sekä kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta yritystoimintaan Iso-Britannian lounaisosassa
(aineisto pääosin South West Guilds of Artists). Tutkimustulosten perusteella luovien alojen yrittäjät (N=500) jakautuvat neljään eri kategoriaan dimensioilla taiteellinen orientaatio ja yrittäjyysorientaatio. Orientaatiokategoriat olivat 1) luova perinteinen 2) luova - yrittäjämäinen 3) taloudellinen - perinteinen ja 4) taloudellinen - yrittäjämäinen. Suurin osa (46 %) tutkimukseen osallistuneista yrittäjistä
edusti luova - perinteinen orientaatiota eli he nostivat taiteelliset ja luovat saavutukset taloudellisia saavutuksia tärkeämmiksi. Yrittäjyysmotivaatiotekijöinä korostuivat elämäntapaan liittyvät tekijät, orientaatiota kuvattiin käsitteellä life style
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business. Tutkimustulokset kyseenalaistavat Chastonin (2010) mielestä nykyiset
yrittäjyyden kehittämistoimenpiteet. Pääosin luovien alojen yrittäjät eivät ole valmiita luopumaan taiteellisista tavoitteistaan (artistic philosohphy), jolloin kasvuorientaation perustuvat tukiohjelmat eivät ole tuloksellisia. Luovien alojen heterogeenisuus tarkoittaa myös sitä, että toimialan yritystoiminta vaihtelee suuresti
(mm. elokuva, mainonta), jolloin yrittäjyysmotivaatiot ja toimintamallit vaativat
erilaisia kehittämistoimenpiteitä. (Chaston 2008, 825–829.)
Kaisa Hyrskyn (2012) väitöstutkimuksessa paneuduttiin kultaseppäyrittäjyyden
dynamiikkaan ja ammatilliseen orientaatioon. Tutkimuksessa kultaseppäyrittäjien
työelämäkerrat (N=5) ja narratiiviset mikrokertomukset valaisivat ja vahvistivat
aiempien tutkimusten löydöksiä käsityöyrittäjyyden erityisluonteesta ja merkityksistä. Käsityöyrittäjyydessä kietoutuvat yhteen taitavaan tekemiseen, elämäntapaan ja yrittäjyyteen liittyvät motivaatiotekijät. Elämäntapa ja henkilökohtaiset
valinnat määrittivät vahvasti uran varrella tehtyjä päätöksiä ja valintoja. Toiminnaltaan erilaisten kultaseppien kehityspolkujen tarkastelu osoitti, että yhden ammattikoulutuksen sisältä henkilökohtaisten valintojen kautta tullaan erilaisiksi yrittäjiksi. Suhde käsin tekemiseen koettiin läheiseksi, yrittäjät olivat löytäneet tasapainon
yrittäjyyden sekä oman taiteellisen ja käsityöllisen toiminnan välillä. Hyrsky sijoitti
tutkimuksensa kohdehenkilöt Fillisin mallissa (2004, 72) sekä tuloshakuisten yrittäjien että idealistiyrittäjien kategoriaan. Molempia yrittäjäryhmiä yhdisti luovuus,
mikä suuntautui toisella ryhmällä yrittäjyyteen ja liiketoiminnan kehittämiseen ja
toisella ryhmällä käsityöhön (Hyrsky 2012, 152).
Crafts Council Isossa-Britanniassa on pitkäjänteisesti tuottanut tutkimustietoa
muotoilu- ja käsi- ja taideteollisuusalalta. Erilaisissa selvityksissä ja tutkimuksissa
on kartoitettu toimialan toimijoiden ja yrittäjien yritysmotiiveja, menestystekijöitä,
markkina-asemaa ja kuluttajakäyttäytymistä. Tutkimuksessa Making Value: craft &
the economic and social contribution of makers (Schwarz & Yair 2010) paneuduttiin käsityöammattilaisten motivaatiotekijöihin, ammatilliseen identiteettiin, toimintatapoihin ja koulutukseen. Aineisto kerättiin monivaiheisesti ja monesta lähteestä. Craft Council kutsui sidosryhmiä mukaan tutkimukseen. Aineisto koostuu
laajasta kirjallisesta materiaalista (toimialaraporteista, koulutusohjelmista ja tilastoista), haastatteluista (N=62) sekä työpajatyöskentelyistä (yhteensä haastattelut,
työpajat ja henkilökohtaiset keskustelut N=117). Tulokset perustuvat laadulliseen
nelivaiheeseen analyysiin (grounded theory), jossa keskeiset teemat ja käsitteet
koodattiin aineistosta ja syvennettiin teemallisen luokittelun avulla. (Schwarz &
Yair 2010, 118–121.)
Schwarzin ja Yairin (2010, 6–7) mukaan kuva ammattilaisista tai tekijöistä (makers), piirtyi moniulotteisena ja muuntautuvana – moniammatillisuus ilmeni kyky-
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nä muuntautua eri työtehtäviin, yleisöille ja eri markkinoille. Tutkimustulokset
avattiin neljästä arvonluonnin näkökulmasta (value making): itsensä työllistäminen
tai itsenäinen työskentely, työskentely teollisuudessa, yhteisöllinen tekeminen ja
työskentely koulutuksen parissa. Pyrkimykseen toimia itsenäisenä ammatinharjoittaja tai freelancerina liittyi vahva ammatillinen identiteetti, jossa oma luovuus
määrittelee työtavat, työympäristön ja kumppanit, joiden kanssa halutaan toimia.
Motivaatio itsenäiseen työskentelyyn oli vahva, vaikka toimialan taloudellinen
epävarmuus ja vaikeudet sovittaa omaa tekemistä muihin työtehtäviin tiedostettiin kuten luovilla aloilla yleensä.
Luovien alojen teollisuuden parissa työskentelevien orientaatiot olivat vahvemmin kytköksissä taloudelliseen menestymiseen ja innovaatioihin. Käsityöllistä
osaamista (craft knowledge) hyödynnettiin tuotekehityksessä ja innovaatioissa;
tekemisen taito, ymmärrys laadusta ja materiaalien hallinta olivat avainkompetensseja. Samoin ymmärrys tuotteiden funktionaalista ja emotionaalisista merkityksistä asiakkaille oli tärkeää: teollisuuteen suuntautuneet työskentelivät asiantuntijatehtävissä ja he olivat kehittäneet toimialalle konsultointipalveluita.
(Schwarz & Yair 2010, 7.)
Yhteisöllisen tekemisen taustalla oli Crafts Councilin (2010) tutkimuksen mukaan alan tekijöiden halu mahdollistaa ja edesauttaa erilaisten ihmisten osallistumista käsityön tekemiseen ja taitojen oppimiseen. Toiminnan tavoitteena oli osallistujien voimaantuminen, luovuuden vahvistaminen ja työllistymisen tukeminen.
Erilaisissa yhteisöissä, organisaatioissa ja projekteissa tekijät työskentelevät mm.
lasten, nuorten ja erilaisten erityisryhmien kanssa, jolloin työn tavoitteina olivat
sosiaaliset vaikutukset ennemmin kuin taloudelliset tavoitteet. Koulutuksen parissa työskentelevillä oli tutkimuksen mukaan vahva kasvatuksellinen motivaatio ja
työorientaatio. Opetustyön tavoitteena ala- ja yläkoulussa sekä muiden erityisryhmien parissa oli rohkaista lapsia ja nuoria omaan ilmaisuun ja luovuuteen, tutustuttaa käsityömateriaaleihin ja vahvistaa käsityötaitoja. Selkeänä tavoitteena oli
myös tutustuttaa opiskelijat ammattimaiseen käsi- ja taideteollisuuteen ja alan
mahdollisuuksiin tulevaisuuden vaihtoehtoina. (Schwarz & Yair 2010, 8.)
Yhteenvetona Schwarz ja Yair (2010, 9) näkevät käsityön arvonluonnin ja merkityksen laajemmassa kontekstissa – käsityö ei määrity pelkästään tekijyyden tai
tehtyjen tuotteiden kautta. Käsityö tulee nähdä tiedonmuodostuksen ja taitojen
välineenä ja reflektiivisenä asennoitumisena ympäröivää maailmaa kohtaan. Tämä
on ominaista kaikille tekijöille (makers) riippumatta siitä työskentelevätkö he taiteilijoina, teollisuuden parissa tai koulutustehtävissä. Tutkijat viittaavat Sennettin
(2008) määrittelyyn ja käsitteeseen sosiaalisista eksperteistä (sociable experts),
asiantuntijoista, jotka käsityöllisen tekemisen keinoin rakentavat yhteistyötä ja
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muokkaavat ihmisten välisiä suhteita. Nämä keskeiset toimialan ominaisuudet ja
erityispiirteet tulisi hyödyntää laajemmin liiketoiminnassa sekä yhteiskunnallisissa
palveluissa (ks. myös Crawford 2012).
Viimeisimmässä Crafts Councilin laajassa tutkimuksessa Craft in an Age of
Chance (2012) paneuduttiin käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisten ja käsityöyrittäjien (craftspeople, makers) toiminnan luonteeseen ja toimialalla tapahtuneisiin muutoksiin. Aineisto koostuu ryhmähaastatteluista, asiantuntijahaastatteluista ja käsityöyrittäjille, jälleenmyyjille, kouluttajille ja yritysneuvojille suunnatusta puhelinkyselystä (N=2000). Tutkimuksessa kartoitettiin monella tavalla IsoBritannian käsi- ja taideteollisuusalan rakennetta ja luonnetta kuten toimijoiden
profiileja, koulutustaustaa, liiketoiminnan taloudellista volyymiä ja toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vaikutuksia. Crafts Councilin tutkimuksen (2012, 3)
mukaan toimialan rakenne Isossa Britanniassa (kattaen Englannin, Walesin, Skotlannin ja Pohjois-Irlannin) on pysynyt suhteellisen vakiintuneena. Käsi- ja taideteollisuusalalla toimivien profiili on muuttunut suhteellisen vähän 2000 luvun alusta.
Selkeimmät muutokset liittyvät digitaalisen teknologian suomiin mahdollisuuksiin
sekä ekologisiin ja eettisiin tekijöihin.
Toimiala Isossa Britanniassa on viimeisimmän Crafts Councilin (2012, 3) tutkimuksen mukaan haasteiden edessä seuraavina vuosina. Liiketoiminnan volyymissä
ja toimintatavoissa oli havaittavissa muutoksia: käsityötuotteiden myynti perinteisissä myyntikanavissa on laskenut ja kasvanut verkkokauppa ei ole kyennyt kompensoimaan laskua. Käsityöyrittäjät keskittyivät pääosin paikalliseen markkinointiin ja myyntiin, tuotteiden vienti oli vähäistä. Suurella osalla toimialan ammattilaisista keskiansiot olivat melko pienet ja toimialalla oli selkeästi havaittavissa osaaikatyön kasvua. Käsityöyrittäjien mielestä liiketoiminnan kasvun esteinä ovat
puutteelliset yritystaidot, erityisesti markkinointiosaaminen.
Crafts Councilin tutkimusaineiston perusteella toimialan ammatillinen profiili ei
ole kuitenkaan homogeeninen. Käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisuus näyttäytyy monenlaisina ammatillisina identiteetteinä (ks. myös Fillis 2004; Chaston
2008). Kaksi tekijää näytti ratkaisevasti selittävän ammattilaisuuden eroja: ammatillinen ura käsi- ja taideteollisuusalalla ja ammatillinen osaaminen (alan koulutustaso). Tutkimuksessa koostettiin ammattilaisuuden profiileista nelikenttä (kuvio 4)
dimensioilla ammatillinen osaaminen (craft qualifications) ja urasuuntautuneisuus
käsi- ja taideteollisuusalalla (contemporary craft-making as a first career).
Käsityöyrittäjien haastatteluaineistossa (N=1847) suurin ryhmä oli käsi- ja taideteollisesti urasuuntautuneet (38,4 %). Ryhmään kuuluvat olivat ammatillisesti
motivoituneita rakentamaan uraa toimialalla heti akateemisten opintojensa jälkeen. Toinen ryhmä, käsityöläiset (11,7 %), oli myös käsi- ja taideteollisuusalaan
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kauppaan sekä muutoshalukkuuteen liittyen mm. ekologisiin asioihin. Käsi- ja taideteollisesti urasuuntautuneet olivat selkeästi kaikkein motivoituneimpia vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja hyödyntämään uutta teknologiaa toiminnassaan. (Crafts Council 2012, 36–38.)
Yhteenvetona tutkimuksessa nostettiin esiin muutostrendit ja haasteet, jotka
myös käsi- ja taideteollisuusalan tulisi ottaa huomioon. Digitaalinen teknologia on
muuttanut merkittävästi luovien alojen toimintamalleja viimeisten vuosien aikana,
myös käsi- ja taideteollisuus on uuden teknologisen haasteen edessä. Uudet valmistusmenetelmät kuten 3D-tulostaminen tulee muuttamaan toimialan käytänteitä. Raja-aidat taiteen, käsityön ja designin välillä tulevat liudentumaan. Myös toimialan taloudellinen merkitys sekä toimijoilleen että yhteiskunnalle laajemminkin
herättää kysymyksiä. Tutkimuksessa pohdittiin, liittyykö käsi- ja taideteollisuusalan
mahdollisuudet vaihtoehtoisiin työn tekemisen ja elämänhallinnan malleihin maailmassa, jossa taloudellinen epävarmuus kasvaa. (Crafts Council 2012, 46–48.) Kysymys kuuluukin voiko käsi- ja taideteollisuus toimialana tarjota uusia vaihtoehtoja
ja mitä on käsi- ja taideteollisuuden ammattilaisuus tulevaisuudessa?

4.6 Toimialan verkostot ja markkinat
Useissa kansainvälisissä sekä kansallisissa tutkimuksissa ja selvityksissä on kuvattu
pienyrittäjien kuten käsityöyrittäjien verkostoitumista, markkinointia ja tuotteiden
jälleenmyyntitapoja. Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry on mm. pitkäjänteisesti
seurannut ja kehittänyt toimialan jälleenmyyntiverkostoja sekä luonut tukipalveluita tuotteiden ja palveluiden tuotekehitykseen sekä jälleenmyynnin edistämiseen.
Vastaavia tutkimuksia ja toimenpiteitä on tehty useissa Euroopan maissa ja
USA:ssa.
Paigen ja Littrellin (2002) tutkimuksen fokuksessa oli käsi- ja taideteollisuusalan vähittäis- ja jälleenmyyntiyrittäjät. Tutkimusaineisto kerättiin postituskyselyin
(N=196) sekä haastatteluin (N=12) USA:n etelävaltioissa. Tutkimusaineistosta nousi
neljä erilaista toimintamallia, joiden luokittelussa arvioitiin seuraavia tekijöitä:
henkilökohtainen tyytyväisyys, itsensä toteuttamisen tarpeet (taitavuus, lahjakkuus, käsityötaito), yritystoiminnan tavoitteet ja alueellisen taiteen ja kulttuurin
edistämistavoitteet. Pienten käsityömyyntiyritysten omistajat tunnistivat menestymisen sekä sisäisinä että ulkoisina keinoina. Huomionarvoista oli yrittäjien vahva
suuntautuminen käsityötuotteisiin itsessään arvokkaina kulttuurisina tuotteina. He
kokivat tehtäväkseen säilyttää ja edistää käsityöperinnettä ja toimia välittäjinä
käsityöläisten ja kuluttajien välissä (culture broker). Yritystoiminnassa yhdistyi
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henkilökohtainen arvopohja liiketoiminnan tavoitteisiin. (Paige & Littrell 2002,
317–329.)
Paige ja Littrell (2002, 317–329) ryhmittelivät käsityötuotteiden jälleenmyyjät
neljään kategoriaan: Itsensä toteuttajat (personal expressers), tavoitehakuiset
(personally expressive goal seekers), kulttuurinvälittäjät (culture broker goal seekers) ja välinpitämättömät (indifferents). Itsensä toteuttajien ryhmällä oli vahvin
käsityötuoteorientaatio, heidän tavoitteet liittyivät selkeimmin henkilökohtaisten
taiteellisten ja taidollisten kykyjen kehittämiseen. Tämä ryhmä käytti vähiten yritysvalmentajien apua. Tavoitehakuisten ryhmä oli laajin vastaajaryhmä, heidän
tavoitteensa painottuivat selkeimmin liiketoiminnan käytäntöihin kuten asiakaspalveluun, asiakastyytyväisyyteen ja kuluttajavalistukseen. Kuluttajavalistuksen
tavoitteina oli käsityön, käsityöläisten toiminnan ja alueellisen kulttuurin edistäminen. Kulttuurinvälittäjät ryhmällä oli samantapaisia tavoitteita kuin edellisellä
ryhmällä, mutta heillä oli vahvempi orientaatio alueelliseen kulttuuriin ja käsityöperinteeseen. He korostivat yhteisöllisiä toimenpiteitä oman alueensa käsi- ja taideteollisuuden näkyvyyden ja positiivisen maineen kehittämiseksi. He myös korostivat korkeatasoista asiakaspalvelua ja asiakastyytyväisyyttä ja fokusoivat tuotevalikoimansa alueen käsityötuotteisiin.
Viimeisin jälleenmyyjäryhmä välinpitämättömät oli vähiten kiinnostunut käsityötuotteisiin liittyvästä alueellisesta kulttuuriperinteestä ja tuotevalikoima oli
yleensä sekoitus kotimaisia ja ulkomaisia tuotteita. Heillä ei ollut myöskään vahvaa
motivaatiota henkilökohtaiseen asiakaspalveluun, kuluttajavalistukseen tai kulttuuriperinteen edistämiseen. Yhteistä kaikille ryhmille oli paikallisuus ja toiminta
melko rajatulla maantieteellisellä alueella. Myyntiä ja markkinointia tehostettiin
osallistumalla oman alueen tapahtumiin ja messuihin. Samoin jokainen ryhmä
suuntasi tarjontansa laadukkaisiin käsityötuotteisiin, jolloin hinnoittelu perustui
tuotteiden laatuun ja uniikkisuuteen tuotevalikoiman vaihdellessa taide-esineistä
piensarjatuotteisiin.
Äyvärin (2006) väitöstutkimuksen Käsityöyrittäjien verkosto-osaaminen tavoitteena oli selvittää, minkälaisista osa-alueista käsityöyrittäjien verkosto-osaaminen
rakentuu ja minkälaisia keskinäisiä kytköksiä näillä osa-alueilla mahdollisesti on.
Verkosto-osaamisella tutkimuksessa tarkoitetaan käsityöyrittäjän kykyä ja halua
toimia monenkeskisissä toimijaverkoissa, mikä edellyttää kykyä ja halua luoda ja
ylläpitää liiketoiminnassa tarvittavia suhteita. Äyväri (2006) kokosi tutkimustulosten pohjalta verkosto-osaamisen viitekehyksen, joka koostuu sekä suhteiden luomisen että kahdenvälisten suhteiden ja monenkeskisten toimijaverkkojen ylläpitämisessä tarvittavista osa-alueista.
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Suhteiden luomisessa tarvittavia osaamisen alueita ovat Äyvärin mukaan
(2006) luottavaisuus verkostoihin järjestelmänä ja visointikyvykkyys, joka viittaa
erityisesti yhteistyömahdollisuuksien näkemiseen ja kontaktihakuisuuteen eli kykyyn tunnistaa oman yrityksen voimavara- ja yhteistyötarpeet ja kertoa niistä muille toimijoille. Verkosto-osaamiseen liittyy myös kyky hyödyntää omia aiempia ja
fokaalin11 verkon toimijoiden kontakteja ja kokemuksia mahdollisten kumppanien
tunnistamiseksi. Kahdenvälisten suhteiden ja monenkeskisten toimijaverkkojen
ylläpitämisessä tarvitaan kykyä ottaa toisen osapuolen edut huomioon. Sosiaaliset
taidot, erityisesti sosiaalinen joustavuus on kykyä jakaa omaa tietämystä sekä vastaanottaa ja hyödyntää toisten toimijoiden näkemyksiä ja tietämystä. Verkostoosaamisen alueita ovat myös asiakaslähtöinen tuotemuuntelu- ja räätälöintikyky,
oman ajankäytön hallintakyky ajan varaamiseksi suhteiden hoitamiseen sekä koordinointiosaaminen. (Äyväri 2006, 261–262.)
Fyysisten ja virtuaalisten verkostojen merkitys ja verkkoliiketoiminnan osaaminen on entistä tärkeämpi menestystekijä toimialalla. Torres (2006) tutki käsi- ja
taideteollisuusalan ja markkinointiverkostojen muodostumista, motivaatiotekijöitä, etuja ja menestymiseen vaikuttavia tekijöitä Irlannissa. Useimmiten toimialan
pienyritysten motiivina oli tehostaa markkinointia ja myyntiä verkostoitumalla ja
luomalla yhteisiä markkinointi- ja jakelukanavia. Torresin (2006, 232–238) mukaan
kiristynyt kilpailutilanne esimerkiksi sisustustuotteiden tarjonnassa Irlannissa sai
pienyrittäjät verkostoitumaan ja perustamaan strategisia markkinointialliansseja
(Homethrown). Allianssien menestymisen edellytykset olivat samansuuntaisia Äyvärin (2006) verkosto-osaamisen tekijöiden kanssa. Torresin (2006) tutkimus korosti myös luottamusta ja vahvaa yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista, kommunikaatiokyvykkyyttä eli kykyä suunnitella yhdessä toimenpiteitä sekä yhteistä ymmärrystä liiketoiminnan periaatteista (ks. myös Clarke & Flaherty 2006, 155–158; Käsi- ja
taideteollisuusliitto Taito ry 2009).
Crafts Council toteutti tutkimuksen Consuming Craft: the contemporary craft
market in a changing economy, jossa kartoitettiin käsi- ja taideteollisuusalan
markkina-asemaa ja kuluttajakäyttäytymistä Englannissa (McIntyre 2010). Aineisto
koostui kuluttajille suunnatusta verkkokyselystä (N=4259), syvennetystä kyselystä
(N=416) sekä kuluttajatrendiaineistojen analyyseistä. Vastanneista 97 prosenttia
oli halukas ostamaan tarjolla olevia käsityötuotteita, 7 prosenttia halusi nimenomaan ostaa huipputuotteita eli uniikkeja tuotteita (cutting edge products). Tyypillisillä asiakkailla oli kiinnostus kulttuurin yleensä ja käsityökulttuuriin erityisesti
joko ammatillisesti tai harrastuksen kautta. Motivaatio ostaa käsityötuotteita liittyi
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MOT Englanti 4.7 englanti-suomi focal: keskeinen, merkittävä.
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mm. yksilöllisyyteen, laatuun, kauneuteen ja erilaisuuteen, haluun saada jotain
mitä muilla ei ole. Tärkeänä motivaationa pidettiin myös sitä, että voi tukea käsityöntekijöitä ostamalla heidän tuotteitaan. (McIntyre 2010, 3–6.)
Yhteenvetona Craft Councilin tutkimuksessa (2010) nousi esiin viisi trendiä,
jotka pääasiallisesti vaikuttavat toimialan kuluttajakäyttäytymiseen: yksilöllisyys,
autenttisuus, eettinen kuluttaminen, elämystalous ja asian- ja taiteentuntijuus
(connoisseurship). Käsityöllä on mahdollisuuksia yksilöllisyyden vahvistajana kun se
liitetään vahvemmin tiettyjen kuluttajaryhmien elämäntyyleihin (niche lifestyles)
(McIntyre 2010, 7). Sama piirre on havaittavissa toimialalle suuntautuvien ammattilaisten keskuudessa. Monissa aiemmissa tutkimuksissa on tuotu esiin elämäntapaan liittyvät motivaatiotekijät. Toimialalle hakeudutaan, koska käsityöammatit
tarjoavat mahdollisuuden omiin valintoihin (elämäntapayrittäjyys).
Autenttisuuden vaatimus tuotteissa ja palveluissa on McIntyren (2010) mukaan selkeästi noussut. Kuluttajat kokivat käsityön autenttisemmaksi kuin designin,
taiteen tai luksuksen. Käsityötuotteiden autenttisuus yhdistettiin kätkettyihin tarinoihin, ideoihin, taitoon ja alkuperään. Käsityö edusti osalle kuluttajista eettistä ja
ekologista kuluttamisen vaihtoehtoa, jolloin ei tarvitse tehdä kompromisseja eettisten asioiden kuten kestävyyden, ihmisoikeuksien tai reilun kaupan näkökulmasta. Tämä trendi nähtiin erittäin potentiaaliksi toimialan tulevaisuuden kannalta.
Elämystalouden nousu näkyy kuluttajien odotuksina: tuotteisiin halutaan liittää
omaa kädenjälkeä eli palveluita, jotka mahdollistavat osallistumisen jollain tavalla
valmistusprosessiin. Käsityötuotteisiin pitäisi enemmän liittää kokemuksellisia osia
kuten itse tekemistä tai käsityö voisi olla osa vapaa-ajan palveluita pelkän ostokokemuksen sijaan. Samoin käsitykset luksuksesta ovat muuttumassa: tutkimuksessa
mainittiin syyksi ”luksus häpeä” (luxury shame), joka liittyy talouden laskusuhdanteeseen. Asiantuntijakuluttajat ovat etsimässä uudenlaisia keräilykohteita perinteisten luksustuotteiden rinnalle. (McIntyre 2010, 7–8.)

4.7 Käsi- ja taideteollisuus osana luovia aloja
Käsi- ja taideteollisuusalan ammatti-identiteetit ovat murroksessa. Toimintaympäristö muuttuu yhä monimuotoisemmaksi ja sirpaleisemmaksi. Käsityön ja käsityöammattien määrittely on ja on ollut kriittisen keskustelun kohteena aina, kun
käsityötä on haluttu määritellä ja rajata. Anttila (2002) on jo aiemmin nostanut
esiin uudet käsityön ammattialat kommenttipuheenvuorossaan Mitä on käsityöyrittäjyys? teoksessa Käsin tehty tulevaisuus. Anttila (2002, 33) pohti kuinka
laajasti voidaan käsityöksi ja yrittäjyydeksi hyväksyä esimerkiksi uusmedian ja 3Dohjelmilla tuotetut aikaansaannokset tai alihankintatyötä tuotetut tuotteet, joissa
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yrittäjän panos on lähinnä yrityksen johtamista. Tänä päivänä aineettomien oikeuksien (tekijänoikeudet, patentit, tuotemerkit) kaupallinen hyödyntäminen katsotaan keskeisiksi luovien alojen yritystoimintaa määrittäviksi tekijöiksi (Kauppa- ja
teollisuusministeriö 2007).
Luovat alat tai luovien alojen yritystoiminta on otettu Suomessa käyttöön kansainvälisten esimerkkien pohjalta. Käsitettä Creative Industries alettiin käyttää IsoBritanniassa 1990-luvun lopulla ja sitä on käytetty monissa maissa UudestaSeelannista Kiinaan. Se ei merkittävästi eroa kulttuurin toimialojen käsitteestä,
mutta saattaa maasta ja tulkinnasta riippuen sisältää esimerkiksi pelialan ja animaatiot. Etenkin Pohjoismaissa on käytetty elämysteollisuus-käsitettä (upplevelseindustrin), joka sisällyttää mukaan useimmiten myös matkailun ja ruokakulttuurin. Viime vuosina on ryhdytty käyttämään yhä enemmän käsitettä luova talous,
Creative Economy. Käsite kuvaa parhaiten kulttuurin toimialojen ja luovien alojen
vaikutusta koko talouteen ja muiden yritysten kilpailukykyyn. Monilla kulttuurin
toimialojen ja luovien alojen osa-alueilla on merkittävää vaikutusta esimerkiksi
muotoilun ja markkinoinnin kautta muihin aloihin. (Wilenius 2004; Kaunisharju
2009, 8.)
Kauppa- ja teollisuusministeriön Luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstrategian (2007, 19–20) määritelmä luovista aloista pohjautuu kansainvälisiin malleihin,
jotka on sovellettu Suomen olosuhteisiin. Strategian koonnut työryhmä korostaa
kuitenkin, että määrittely on avoin, koska luovat alat muuttuvat ja kehittyvät koko
ajan. Nopean teknisen kehityksen vuoksi siihen voi liittyä aloja, joita Suomessa ei
vielä tunnisteta tai ne ovat tällä hetkellä marginaalisia. Luoviin aloihin Suomessa
luetaan muun muassa seuraavat toimialat: animaatiotuotanto, arkkitehtipalvelut,
elokuva- ja tv-tuotanto, kuvataide ja taidegalleriat, käsityö, liikunta- ja elämyspalvelut, mainonta ja markkinointiviestintä, muotoilupalvelut, musiikki ja ohjelmapalvelut, peliala, radio- ja äänituotanto, taide- ja antiikkikauppa, tanssi ja teatteri ja
viestintäala (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2007, 20; Luova Suomi 2010). Käsityötoimialan liittyminen osaksi laajaa luovien alojen yritystoiminnan kokonaisuutta
muuttaa väistämättä toimialalle asetettuja poliittisia ja yhteiskunnallisia tavoitteita. Luovien alojen strategian missioksi 2015 on kirjattu:
Luovien alojen yritykset tarjoavat arvoa lisääviä tuotteita ja palveluita asiakkaille ympäri maailmaa. Yrittäjät ja yrittäjyyden kehittäjät toimivat yhdessä yritysten paremman toimintaympäristön luomiseksi sekä liiketoiminnan kehittämiseksi, mikä edistää
yritysten kasvua ja kansainvälistymistä (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2007, 13).

Strategiassa (2007) on määritelty myös luovien alojen yrittäjyyden strategiset
arvot 2015. Arvot ovat 1) substanssiosaaminen, 2) yrittäjäasenne, 3) asiakaslähtöi-

69

syys, 4) yhteistyö ja yhteisöllisyys, 5) ekologisuus ja reiluus. Hyvä substanssiosaaminen on luovien alojen yrittäjyyden lähtökohtana, ilman sitä ei ole luovien alojen
yritystoimintaa olemassa. Strategian laatijoiden mielestä substanssiosaaminen on
Suomessa vahvaa ja sitä arvostetaan. (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2007, 14).
Käsityöalan kohdalla on käyty kriittistäkin keskustelua toimialan arvostuksesta
liittyen käsityöalan koulutukseen sekä toimialan yrittäjyysintentioihin ja vaikuttavuuteen. Käsityöalan substanssiosaaminen on muuttunut alan koulutuksen muutosten rinnalla. Käsityön opetuksen asemasta perusopetuksessa käydään jatkuvasti
arvokeskustelua. Käsityöalojen ammattikoulutuksessa on tapahtunut viimeisten
vuosikymmenten aikana suuria muutoksia ammattikorkeakoulujen syntymisen
myötä. Tekniseen ammattiosaamisen kehittymiseen koulutusvaiheessa on entistä
vähemmän aikaa. Myös yrittäjyyskasvatuksen rooli ammattikoulutuksessa vaihtelee melkoisesti sen ollessa osittain ns. valinnainen oppiaine.
Yrittäjäasenne strategisena arvona tarkoittaa sitä, että luovien alojen yrittäjien
toiminta tähtää kannattavaan yritystoimintaan. Strategian mukaan (2007, 14)
vuonna 2015 luoville aloille valmistuvilla on koulutuksen kautta valmiudet yrittäjyyteen ja yhteiskunta arvostaa yrittäjiä enemmän kuin nykyään. Useissa käsityötoimialaa ja käsityöyrittäjyyttä käsittelevissä tutkimuksissa ja selvityksissä ala ei ole
kuitenkaan profiloitunut kasvuhakuiseksi tai kasvu nähdään maltillisena ja muunakin kehittymisenä kuin taloudellisena kasvuna. Käsityöyrittäjyys on perinteisesti
ollut yksinyrittämistä, mikä on selkeästi erottava piirre verrattuna muihin luoviin
toimialoihin. (esim. Käsi- ja taideteollisuusliitto 1998, 27–28; Kovalainen 2002, 11–
31; Reijonen & Komppula 2004, 1–16; Kauppa- ja teollisuusministeriö 2005, 29;
Äyväri 2006, 32–35; Luutonen & Tervonen 2009, 13.)
Asiakaslähtöisyys nähdään yhä tärkeämpänä luovien alojen yritystoiminnassa.
Asiakasryhmät segmentoituvat yhä pienemmiksi, jolloin asiakkaiden tarpeet ovat
yksilöllisempiä. Asiakaslähtöisyyteen liittyy luovien alojen yritystoiminnassa myös
laatu. Arvona on tuottaa laadukkaita tuotteita ja palveluita ja se asettaa yrittäjyydelle haasteet todellisesta käyttäjälähtöisyydestä. Kuinka hyvin käyttäjälähtöisyys
toteutuu käsityö- ja muotoilualalla? Käsityöyrittäjä 2009 -selvityksessä nousi selkeästi esiin tuotteisiin ja kumppanuusvalmiuksiin liittyviä kehittämistarpeita. Sisäänostajien mielestä tavarantoimittajilla (käsityöyrityksillä) oli erittäin paljon kehitettävää kumppanuusvalmiuksissa (muun muassa yksinoikeustuotteet), markkinointimateriaaleissa ja pakkaussuunnittelussa. Jossain määrin kehitettävää oli
tuotteiden toimivuudessa, tuoteselosteissa ja tuotteen oikeassa segmentoinnissa.
(ks. Luutonen & Tervonen 2009, 5.)
Yhteistyö ja yhteisöllisyys ovat luovien alojen strategian (2007, 14) mukaan
luovien alojen yritysten keskeinen arvo. Alan yrittäjien on helpompaa kehittää
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yritystoimintaansa tekemällä yhteistyötä niin oman alansa sisällä kuin muiden
toimialojen kanssa sekä kotimaassa että ulkomailla. Yhteistyön merkitystä käsityöalalla vahvistavat useat selvitykset ja tutkimukset. Käsityöyrittäjyyden kasvupotentiaali kehittyy alihankinta-, markkinointi- ja tuotantoyhteistyön avulla. Äyvärin
(2006) tutkimustulokset nostivat runsaasti kysymyksiä käsityöyrittäjyyden kehittämistehtävistä vastaaville tahoille ja alan kouluttajille. Tutkimuksessa pohdittiin
mm., onko yritystoiminnan suunnittelussa panostettu vaihtoehtoisten tulevaisuuden suhdekarttojen tai kumppaneiden hahmottamiseen ja rakentamiseen ja miten
tämäntyyppistä visiointia voitaisiin tukea. Äyväri (2006, 278–281) ehdotti myös
mentorointia, jonka avulla alkavaa yrittäjää voitaisiin kannustaa ja tukea verkostosuhteiden luomisessa. Sosiaalisten taitojen merkitys tulisi myös ottaa huomioon
paremmin koulutusvaiheessa.
Ekologisuus ja reiluus tarkoittavat luovien alojen kehittämisstrategian (2007,
14) mukaan sitä, että alan yritykset toteuttavat yhteiskuntavastuun periaatteita.
Ekologisuuden ja kestävän kehityksen toteuttaminen yritystoiminnassa onkin tulevaisuuden keskeisiä menestystekijöitä joskin myös suuria haasteita. Ihmisen kulutuskäyttäytymistä näyttävät vauhdittavan vielä muut kuin moraaliset asiat. Kiinnostus ekologisiin ja eettisiin asioihin on kasvanut, mutta kulutuspäätökset syntyvät useimmiten muilla perusteilla. Kestävää kehitystä tukevat käsityötuotteet ja
palvelut eivät sinänsä ratkaise ostopäätöksiä. Käsityötuotteiden tulee täyttää laadun, yksilöllisyyden ja käytettävyyden vaateet ja sen lisäksi varsinkin tulevaisuudessa kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun vaateet. (Luutonen 2007, 134–
135.) Ekologisuus ei myöskään ole yksiselitteinen toimintatapa. Yrityksen koko
toiminnan ekologisuutta arvioitaessa on otettava huomioon tuotteiden ja palveluiden elinkaaren kaikki vaiheet suunnittelusta tuotteen loppukäyttöön saakka.
Ekologisesti viljelty raaka-aine saattaa jättää suuren hiilijalanjäljen, jos raakaaineen kuljettamiseen maapallon ympäri käytetään uusiutumatonta energiaa.
Luovien alojen strategia (2007) käynnisti Suomessa laajan toimenpideohjelman, jota on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksella. Ministeriöt käynnistivät selvityksiä ja useita työryhmiä valmistelemaan ja kehittämään luovaa taloutta ja kulttuuriyrittäjyyttä: kulttuurin tulevaisuusselontekoa valmisteleva toimikunta 2008–2010, luovan talouden yhteistyöryhmä 2009–2010 ja luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden tulevaisuustyöryhmä
2010–2011. (Taalas 2009; Opetusministeriö 2009; Opetus- ja kulttuuriministeriö
2010a, 2010b, 2010c; Kirveenummi 2010; Opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja
elinkeinoministeriö & Tekes 2010; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011; Opetus- ja
kulttuuriministeriö & työ- ja elinkeinoministeriö 2011.)
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kuvio 5). Toimintamallien ja liiketoiminnan hallintaan tarvitaan lisää osaamista
koulutuksen, kehittämishankkeiden ja verkostoitumisen avulla. (Luova Suomi
2010, 66.)
Muotoilupalveluiden sisältöä ja yhteyksiä muihin toimialoihin kuvaa työn moniulotteinen luonne: muotoilutyö on osa monen eri alan yrityksen ja yhteisön tuotantoprosessia. Luovan Suomen (2010) tietokoosteessa muotoilupalveluiden näkökulma on teollinen muotoilu. Noin puolet muotoilutoiminnasta tapahtuu ns.
inhouse-toimintana, eli yrityksissä työskentelee paljon muotoilualan ammattilaisia.
Muotoilun alalla on tästä syystä usein käytännössä vaikea erotella toisistaan alan
keskeisiä toimijoita ja asiakkaita. Muotoilun ydintoimintaa on teollinen muotoilu,
joka sisältää mm. muotoilutuotteet, graafisen suunnittelun ja digitaalisen designin
sekä sisustusarkkitehtuurin ja tilasuunnittelun. (Luova Suomi, 75.) Muotoilijat tuottavat myös alihankintana muotoilupalveluita ja samoja tuotteita kuin käsi- ja taideteollisuuden ammattilaiset osittain samoille toimialoille (ks. Luova Suomi Fact
Sheets, Muotoilutoimiala pähkinänkuoressa: toimialan ydintoiminnot ja yhteydet
muihin aloihin).
Käsi- ja taideteollisuusalan integroituminen luovien alojen verkostoihin ja toimialat ylittäviin kumppanuuksiin on vähitellen vahvistumassa. Toimialan mahdollisuudet varsinkin hyvinvointi- ja elämyspalveluiden tuottajana ovat vielä pääosin
hyödyntämättä; potentiaalia kulttuuriosaamiselle ja yksilöllisille ja räätälöidyille
tuotteille ja palveluille on kuitenkin selkeästi olemassa. Mahdollisuuksia ja toimialat ylittäviä innovaatioita on esitelty monissa luovien alojen ja kulttuurin selvityksissä, tutkimuksissa ja toimintastrategioissa (mm. opetus- ja kulttuuriministeriö,
työvoima- ja elinkeinoministeriö, Luova Suomi, kehittämishankkeet).
Valtioneuvoston selonteossa kulttuurin tulevaisuudesta (2011) keskeisiksi kulttuurin toimintaympäristön muutostekijöiksi nähdään kuusi globaalia makromuuttujaa: ilmastonmuutos ja ympäristö, väestökehitys, globalisaatio, luova pääoma,
teknologia ja yhteisöllisyys. Kulttuurin ja taiteen tulevaisuuden keskeisimpinä
mahdollisuuksina piirtyy esiin kolme kehitykseen vaikuttavaa voimatekijää: kestävä
kulttuuri, kulttuurinen moninaisuus ja luovuus. Muutospaineista pelkistyy seitsemän ydinaluetta, jotka ovat taiteen ja kulttuurin arvo ja merkitys, kulttuuriperintö
ja kulttuuriympäristö, kulttuurinen moninaisuus ja monikulttuurisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus sekä sivistykselliset ja kulttuuriset oikeudet, luovuuden edellytykset, kulttuuripalvelut ja tuotannot sekä kulttuuritoimialojen talous, työllistyminen
ja toimeentulo. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011, 8–9.) Selonteossa on visioita
kulttuurin ja luovien alojen tilasta vuonna 2035. Visioissa otetaan kantaa tulevaisuuden talouden luonteeseen sekä luovien alojen toimijoiden rooliin talouden ja
yhteiskunnan menestystekijöinä.
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Vuonna 2035 nykyistä huomattavasti merkittävämpi osa taloudesta koostuu aineettomasta tuotannosta sekä sen tuottamasta lisäarvosta, kulttuurituotteiden ja palveluiden kulutuksesta ja vaihdannasta. Suomen panostus luovuuteen, taiteen ja
kulttuurin osaamiseen pitkällä tähtäyksellä on osoittautunut menestyksekkääksi. Taiteilijoilla on mahdollisuus työllistää itsensä omalla työllään (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011, 23).

Luovien alojen toimialakokonaisuuden laajentuessa ja luovien sisältöjen (tuotteet ja palvelut) muuttuessa yhä monimuotoisemmiksi on keskustelu siirtynyt
Suomessakin vahvemmin luovaan talouteen. Luovan talouden toimintaympäristöjä
on hahmoteltu kolmesta näkökulmasta: luovan kentän vaihdantatalous markkinataloudesta erillisenä järjestelmänä, luovien sisältöjen talous ja luova hybriditalous.
Vahvaksi muutostekijäksi on nousemassa hybriditalous, jossa kyseenalaistuvat
nykyiset toiminnan ja talouden mekanismit. Luovaa hybriditaloutta leimaa keskeisesti kaksi dynamiikkaa: arvonlisän muodostuminen tapahtuu vaihtoehtoisten
organisoitumisen tapojen kautta, johon vaaditaan radikaalia ajattelua ja vahvaa
tulevaisuusorientaatiota. (Wilenius 2004; Taalas 2009, 19.)
Tulevaisuushaasteisiin on Taalaksen (2009) mukaan mahdotonta vastata ainoastaan vanhoja toimintatapoja kehittämällä. Uudet organisoitumisen muodot näkyvät jo yritystoiminnassa, tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa (co-creation,
coworking) ja kuluttamisessa (hybridikuluttajuus). Globaalissa luovassa hybriditaloudessa voittajia ovat proaktiiviset toimijat, jotka osaavat varautua useisiin tulevaisuudenkuviin (skenaarioihin) yhtä aikaa ja tekevät niistä nopeita toimintavalintoja ja toimintayhdistelmiä. Hybriditalouden kehittämisen suuntaa ja tavoitteita
ohjaa määrätietoinen tulevaisuuden pohtiminen, työstäminen ja halutun tulevaisuuden toteutumisedellytysten vahvistaminen. (Taalas 2009, 19–22; myös Uusitalo
2009, 31–33.)
Luova hybriditalous yhdistää globaalia ja paikallista uudella tavalla, mikä on
mahdollisuus joustavalle ja avoimelle, paljolti luottamussuhteiden verkottamalle
toiminnalle ja taloudelle. Uudet innovatiiviset toimintamallit rakentuvat enemminkin mikrotaloudessa kuin makrotaloudessa. Kyse on lopulta yksilöllisistä valinnoista
ja uudenalaisista lähestymistavoista tuottamiseen kuten siirtymisestä tuotekeskeisestä perspektiivistä palvelukeskeiseen ajattelutapaan ja suljetuista innovaatio- ja
tuotantomalleista avoimiin yhteisöllisiin toimintamalleihin. (Chesbrough 2011, 11–
17.) Tuottaminen ja kuluttaminen näyttäisivät olevan myös kiinteässä yhteydessä
kulttuurisiin organisoitumisen muotoihin sekä identiteettityöhön. Kulttuuriset
sisällöt ja sosiaaliset innovaatiot ovat alueellisesti ja paikallisesti tärkeitä, niiden
tuottamista on vaikea ulkoistaa ja niihin liittyvä kuluttaminen on yhteydessä elämäntapaan (mm. Taalas 2009, 22).
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT, TUTKIMUSAINEISTO JA SEN
ANALYYSI
Tässä tutkimuksessa käytettiin neljää erilaista tutkimusmenetelmää tutkimusprosessin eteenpäinviemiseksi sekä toisiaan täydentävän tiedon hankkimiseksi. Tutkimuksessa toteutettiin kolme asiantuntija-teemahaastattelua, tulevaisuustyöpajatyöskentely,
kerättiin
tulevaisuustarinoita
sekä
järjestettiin
Delfoiasiantuntijapaneeli. Asiantuntijahaastatteluiden ja tulevaisuustyöpajan tavoitteena
oli tuottaa orientoivaa tietoa tulevaisuustarinalomakkeen sekä Delfoi-paneeliin
suunnitteluun. Kunkin tutkimusmenetelmän yleiset piirteet sekä liittyminen tulevaisuusajatteluun kuvataan seuraavissa kappaleissa 5.1о5.4. Tutkimusmenetelmien soveltaminen väitöstutkimukseen kuvataan kappaleissa 6, 7 ja 8.

5.1 Teemahaastattelut – avaininformantit
Teemahaastattelussa edetään tiettyjen keskeisten etukäteen valittujen teemojen
ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75).
Metodologisesti teemahaastattelussa korostetaan ihmisten tulkintoja asioista,
heidän asioille antamiaan merkityksiä sekä sitä, miten merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa (Hirsjärvi & Hurme 2001, 48.) Teemahaastattelussa pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun
tai tutkimustehtävän mukaisesti. Etukäteen valitut teemat perustuvat yleensä
tutkimuksen viitekehykseen. Haastattelun avoimuudesta riippuen teemojen sisältämien kysymysten suhde tutkimuksen viitekehyksessä esitettyyn kokonaisuuteen
kuitenkin vaihtelee intuitiivisten ja kokemusperäisten havaintojen sallimisesta
varsin tiukasti tutkimuskysymyksissä pidättäytymiseen (Tuomi & Sarajärvi 2009,
75).
Asiantuntijahaastattelu on Anttilan (2005, 198–199) mukaan tiedonkeruun
menetelmä, jossa haastateltavat ovat erityisesti valittuja tutkittavaa ilmiötä silmällä pitäen. He ovat alallaan tunnustettuja asiantuntijoita, jotka edustavat tutkittavan ilmiön näkökulmasta keskeistä asiantuntemusta tai toimialaa edustavia organisaatioita. Haastattelun tarkoituksena on koota heidän halussaan oleva erikoistietämys sekä näkemyksiä tutkittavan ilmiön keskeisistä kysymyksistä, historiallisesta
kehityksestä sekä tulevaisuuden näkymistä.
Tulevaisuuksientutkimuksessa haastatteluja käytetään usein yhdessä muiden
tutkimusmenetelmien kanssa joko tutkimusprosessin ja aineiston keruun valmisteluvaiheessa tai tutkimusprosessin loppuvaiheessa. Esimerkiksi tulevaisuusverstaan
tai Delfoi-paneelin valmistelussa voidaan hyödyntää avaininformanttien haastatte75

luita, joiden avulla fokusoidaan ja täsmennetään teemoja, tutkimuskysymyksiä tai
tulevaisuusväitteitä (mm. Kuusi 2003, 218; eDelfoi). Teemahaastatteluita on tulevaisuuksientutkimuksessa hyödynnetty myös selvittämään asiantuntijoiden tulevaisuuteen kohdistamia arvostuksia ja uskomuksia. Teemahaastattelussa haastateltavalle tarjoutuu mahdollisuus itse määritellä olennaiset tulevaisuuteen liittyvät
ongelmat. Tämä on ratkaisevaa fenomenologisesti orientoituneessa tulevaisuuksientutkimuksessa, jonka analyysin kohteena ovat nimenomaan erilaiset tulevaisuuksien jäsentämismallit (Hukkinen 2003, 187).
Syvyyttä Hukkisen (2003, 187–188) mukaan teemahaastatteluun tuo haastateltavalle tarjottu mahdollisuus nostaa esiin sekä tieto- että arvopohjaisia argumentteja tutkimuskohteesta. Tulevaisuuteen orientoituvassa teemahaastattelussa haastateltavalle tarjotaan mahdollisuus kuvata oma ”skenaarionsa” tulevaisuudesta.
Haastattelun tarkoituksena on kartoittaa niitä tieto- ja arvopohjaisia argumentteja,
joilla alan asiantuntijat perustelevat päätöksiään. Hukkiksen (2003, 189) mukaan
asiantuntijahaastatteluiden ensisijaisena kiinnostuksen kohteena on tulevaisuusorientoituneita päätöksiä tekevien yksilöiden tapa hahmottaa ylipitkän aikavälin
ilmiöitä. Toisena kiinnostuksen kohteena on uusien sopivien asiantuntijoiden rekrytointi tutkimusprosessin eri vaiheisiin kuten Delfoi-paneeliin.

5.2 Tulevaisuustyöpaja
Tulevaisuustyöpaja tai tulevaisuusverstas (Future Workshop) on yksi osallistaviin
tulevaisuuksientutkimuksen menetelmiin kuuluva työskentelymenetelmä. Tulevaisuustyöpajaa voidaan hyödyntää osana strategia- ja skenaariotyöskentelyä. Tulevaisuustyöpajamenetelmän kehitti alun perin 1950-luvulla Robert Jungk, joka halusi tuoda tavalliset kansalaiset mukaan heitä itseään koskevaan päätöksentekoon.
Tarkoituksena oli alun perinkin kehittää menetelmä sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi ja tulevaisuustietouden ja -valmiuksien lisäämiseksi jollain valitulla alueella tai tutkimuskohteessa (Jungk & Müllert 1987).
Tulevaisuustyöpaja toimii aivoriihen tavoin. Työpajatyöskentelyn avulla voidaan myös löytää ns. heikkoja signaaleja tulevasta suuremmasta muutoksesta tai
muutostarpeesta. Työpajatyöskentelyssä jokainen osallistuja voi esittää oman mielipiteensä ja ratkaisuehdotuksensa asioista. Työpaja toimii myös sosiaalisen oppimisen apuvälineenä yhteisössä samalla, kun se auttaa yhteistyön muodostamisessa ja verkostoitumisessa. Tulevaisuustyöpajaa voidaan pitää onnistuneena, jos se
on lisännyt osanottajien itseluottamusta, toivoa tulevaisuuteen ja uskoa omiin
mahdollisuuksiin asioista päätettäessä ja samalla tuonut iloa ja mielihyvää yhteisen
merkityksellisen tekemisen kautta. (Jungk & Müllert 1987; Bell 2000a, 300–309;
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Rubin 2009.) Perinteisten tulevaisuusverstaiden vaiheet voidaan esittää seuraavasti (Jungk & Müllert 1987; Bell 2000, 302–305; Rubin 2009; Nurmela 2013,
214о215):
1. Kritiikkivaihe: kartoitetaan nykytilaa esimerkiksi esiintyvien ongelmien
kautta.
2. Mielikuvitusvaihe: ideoidaan vapaasti ratkaisuja ongelmiin ja ajatuksia
tulevaisuuden rakentamiseksi.
3. Arvottamisvaihe: etsitään toivottavat ja mahdolliset ideat ja määritetään tavoiteltava tulevaisuus.
4. Todellistamisvaihe: etsitään konkreettisia tavoiteltavan tulevaisuuden
toteuttamiskeinoja.
Työhön lähdetään nykyhetkestä etsimällä siitä esimerkiksi niitä konkreettisia
ongelmia, joita verstaassa työstettävässä teemassa tai asiassa parhaillaan on nähtävissä. Kartoitettujen ongelmallisten ilmiöiden sijalle ideoidaan sen jälkeen uusia
vaihtoehtoja. Niitä ideoidessa on keskeistä irrottautua ajateltavissa olevista rajoitteista. Toimintaympäristön muutosten arviointi on tässä yhteydessä myös oleellista. Ideoinnissa suljetaan kielteinen kommentointi työskentelyn ulkopuolelle. Sen
sijaan toisten esittämien ajatusten myönteinen kehittäminen on oleellista. (Junk &
Müllert 1987; Rubin 2009; Siivonen 2010, 17–18.)
Arvottamisvaiheessa verstaan osanottajat valikoivat kukin omien arvojensa perusteella ideoitujen ajatusten joukosta niitä, jotka ovat sekä toivottavia että mahdollisina pidettyjä. Niiden pohjalta muodostetaan visio.13 Tällä tavoin löytyneiden
painopisteiden avulla myös aluksi mahdottomilta tuntuvat ajatukset muuttuvat
mahdollisiksi, kun havaitaan, että toiveiden toteuttamisen takana on ryhmän tai
joukon tahtoa. Työskentelyn loppuvaiheessa palataan takaisin nykytodellisuuteen
miettimällä niitä käytännön toimia, joiden avulla visio on toteutettavissa. Mietitään toimia sekä niille tekijöitä ja erilaisia aineellisia ja aineettomia resursseja.
Tavoitteena on nimetä mahdollisimman tarkasti ja konkreettisesti toimintatavat.
Tulevaisuusverstastyöskentelyssä edetään siis nykyajan todellisuudesta mielikuvituksellisen ideoinnin kautta takaisin nykytilan todellisuuteen siten, että mukaan on
saatu työhön osallistuneen ihmisjoukon yhteiset arvoperusteiset tulevaisuuden
tavoitteet. Niiden pohjalta määritetään konkreettisia käytännön toimia, joilla yh-

13

Visiolla tarkoitetaan henkilön, ryhmän, organisaation tai muun toimijan märittämää

aktiivista tahtotilaa. Visio on toimijan olemassaolon ja arvojen kannalta perusteltu, yleisluonteinen ja keskeinen näkemys tulevaisuuden mahdollisista ja halutuista tiloista eli mahdollisista ja halutuista tulevaisuudenkuvista (Rubin 2003, 905).
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teisiä tavoitteita lähdetään toteuttamaan. (Jungk & Müllert 1987; Rubin 2009;
Siivonen 2010, 17–18.)
Perinteinen sovellus tulevaisuusverstaasta sopii Heron (2011) mukaan hyvin
käyttäjälähtöiseen suunnitteluun, jos aiheena on konkreettisten olosuhteiden tai
asioiden käytännöllinen muuttaminen. Jos tulevaisuusverstaalla pyritään toimialan
kehittämiseen ja toimialan tulevaisuuden hahmottamiseen, Hero ehdottaa muutamaa lisävaihetta. Tuottaja 2020 -hankkeen tulevaisuusverstaissa prosessia kehitettiin kuusivaiheiseksi; olennaiseksi nousi tulevaisuuteen orientoituminen ja kurkottaminen, jotta tulevaisuusajattelu saadaan käynnistymään. Tulevaisuusverstaan
vaiheet olivat aloitus, orientaatio (henkilökohtaisuus haltuun), kurkottaminen,
luova vaihe, realismi-vaihe ja arviointi-vaihe. Tuottaja 2020 -hankkeessa tulevaisuusverstastyöskentelyä jalostettiin hyödyntämällä verkkoteknologiaa, pajamuodot olivat signaalipaja, tarinapaja sekä digitarinapaja. Kaikkien pajojen yhteisinä
tavoitteina olivat mahdolliset tulevaisuudenkuvat sellaisina kuin ne osallistuvien
alan toimijoiden mielestä näyttäytyvät. (Hero 2011, 21–23.)
Tulevaisuusverstaissa tai -työpajoissa voidaan hyödyntää monenlaisia työskentelymenetelmiä ja tulevaisuusajattelun apuvälineitä kuten esimerkiksi tulevaisuuspyörää (Futures Wheel), tulevaisuustaulukkoa (Field Anomaly Relaxation Method),
Open Café -menetelmää tai systeemimetodologiaa (Glenn 1994; Seppälä 1984,
Nurmela 2003; Rubin 2009; Hietanen, Ahvenainen, Lauttamäki & Nurmi 2009).
Työpajatyöskentelyyn liittyy Nurmelan mukaan (2003, 201) samoja ongelmia kuin
muihinkin aivoriihityyppisiin menetelmiin. Ryhmädynamiikan vaikutukset tulee
ottaa huomioon varsinkin, jos työpajatyöskentelyä käytetään organisaatioiden ja
yhteisöjen strategisessa suunnittelussa ja jos osallistujat ovat esimerkiksi esimiesalaissuhteessa. Samoin todellistamisvaihe jää usein tilaisuuden jälkeen tehtäväksi
ja puutteelliseksi. Tavoiteltavan tulevaisuudentilan saavuttaminen vaatii asianosaisten sitouttamista jatkotyöskentelyyn mukaan.

5.3 Tulevaisuustarinat
Narratiivisuutta ja tarinallisuutta on hyödynnetty paljon lähestymistapana tutkimuksessa ja koulutuksessa, kertomisella on vankka sija esimerkiksi arjen työnteon
käytänteissä (mm. Heikkinen 2001; Hyvärinen 2006; Hyrsky 2012; Soini-Salomaa &
Seitamaa-Hakkarainen 2013). Kertomusten avulla rakennetaan ymmärrettävää,
yhtenäistä käsitystä koetusta maailmasta ja siinä mielessä kertomukset muistuttavat maailmaa ja maailma muistuttaa kertomuksia (Bruner 2004, 692). Narratiivit
eli kerronnalliset, kertomukselliset tai tarinalliset aineistot voivat Heikkilän (2001)
mukaan olla henkilökohtaisia tai julkisia, lyhyitä tai pitkiä. Vaativimmassa merki78

tyksessä narratiivilta edellytetään kertomuksellisia piirteitä eli esimerkiksi tietyn,
ainakin ajallisesti loogisen rakenteen noudattamista. Tarinaa eli kuvausta jostakin
tapahtumasta tai tapahtumasarjasta pitää koossa juoni, jolla on alku, keskikohta ja
loppu. Väljemmän määrittelyn mukaan narratiiveiksi voidaan puolestaan ymmärtää kaikki edes jossain määrin kerrontaan perustuvat aineistot, joiden analysoiminen edellyttää tulkintaa. (Alasuutari 1994, 1997; Heikkinen 2001, 121–122.)
Kertomuksia on haluttu tutkia monesta eri syystä: kertomusten kautta voidaan
ymmärtää ja hallita menneisyyttä, ihmisten identiteetit rakentuvat suurelta osin
kertomuksina ja kertomukset suuntaavat toimijoita tulevaisuuteen (mm. Fisher
1984; Hänninen 2000; Bruner 2004; Spector-Mersel 2010; Gregg 2011). Hyvärisen
(2006) mukaan kertomus on tietämisen muoto, joka on kenties ihmisen tärkein
väline ajallisuuden ymmärtämisessä. Kertomus on kommunikaatiota ihmisten välillä. Kertomukset jäsentävät eettistä paikkaamme maailmassa. Kertomus on myös
vuorovaikutuksen väline, sillä kertomalla jaetaan ja tehdään ymmärrettäväksi kokemuksia, luodaan luottamusta ja ylläpidetään ryhmiä. Kertomus on vastaus kysymykseen, kuka minä olen.
Hyvärinen (2006) erittelee kertomuksen tutkimuksen käsitteitä seuraavasti:
englanninkielinen käsite narrative on kertomus, kertomuksellinen, kerronnallinen
ja story on tarina. Suomalaisessa tutkimuskontekstissa ei useinkaan erotella tarinaa ja kertomusta lukuun ottamatta kirjallisuuden tutkijoita, jotka korostavat sitä,
miten ja missä järjestyksessä asiat kerrotaan. Samasta tarinasta voi myös olla monta toisistaan poikkeavaa kertomusta. Kertomuksella on aina jokin esittämisen tapa
ja järjestys. Hyvärisen mukaan (2006) kertomusta voi lähestyä sekä diskurssin
tyyppinä, kognitiivisena rakenteena, elämisenä ja olemisena että vuorovaikutuksen muotona. (Hyvärinen 2006.)
Diskursiivisena tyyppinä kertomus ja tarina näyttäytyvät kielen tutkimuksen
näkökulmasta puheena ja tekstinä. Kognitiivisena rakenteena kertomus on tapa
jäsentää kokemuksia, nähdä erilliset tapahtumat automaattisesti kertomuksina,
kokea maailma kertomuksina (Bruner 2004). Kertomus elämisenä ja olemisena
liittyy Hyvärisen (2006) mukaan MacIntyren (1984) ajatukseen tavoitteellisuudesta
elämässä. Kaikista satunnaisuuksista ja nykyhetken avoimuudesta huolimatta
olemme elämässä aina osa koko elämän kattavaa kertomusta (mm. McIntyre
1984; Hänninen 2000). Kertomus voidaan ymmärtää myös ontologisena, ihmisen
olemiseen liittyvänä asiana, jolloin ”ihmisen olemassaolo on olemukseltaan tarinallista” (Hänninen 2000, 24).
Kertomus voidaan ymmärtää myös vuorovaikutuksen muotona. Esimerkiksi
Brockmeierin (2005, 296) näkemyksen mukaan kertomusta ei ensisijaisesti ymmärretä tekstuaalisena tuloksena ja tiettynä lajityyppinä vaan diskursiivisena toiminta-
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na. Eli se on yhtä paljon prosessi, kertomisen toiminto kuin se on tämän toiminnan
lopputulos, tarina. Usein näitä kertomuksen eri puolia jäsentää yhteen kerronnallisuuden (narrativity) käsite. Kokemisessa, maailman jäsentämisessä, identiteetin
rakentamisessa ja vuorovaikutuksessa on kerronnallisuuden aspekti, vaikka mikään
näistä ei olisikaan pelkkä kertomus. (Hyvärinen 2006.)
Ricourin (1984) ajatteluun tukeutuen Jamesonista (2001, 486) kertomuksellisuus sopii hyvin tulevaisuusajatteluun ja ennakointiin. Kertomukset auttavat hahmottamaan menneisyyttä, suunnittelemaan tulevaisuutta ja kertomusten avulla
tulkitaan monia informaation lähteitä sekä jaetaan kokemuksia toisten kanssa.
Ricourin (1984) mukaan kertomukset ovat keino organisoida ja yhdistää erilaista
tietoa ja kokemusta, joilla on syy-seuraussuhteet. Kertomusten avulla selvitetään
menneisyyttä, nykytilannetta ja suunnitellaan tulevaisuutta. (Jameson 2001, 491–
493.)
Sisäisessä tarinassa tulevaisuutta pyritään ennakoimaan muodostamalla visioita, skenaarioita, suunnitelmia ja unelmia. Tarinan tai kertomuksen muodostaminen liittyy tulevaisuudenkuviin sekä tulevaisuuden skenaarioihin. Rubinin (2003,
899) mukaan tulevaisuuden skenaario on ajallisesti peräkkäisten, loogisesti etenevien ja perusteltavissa olevien, mahdollisten tulevaisuudenkuvien sarja; tulevaisuudenkuvien avulla esitetty kertomus, joka voidaan ymmärtää tavoitteen saavuttamisen ehtojen tulevaisuuden toiminnalliseksi käsikirjoitukseksi.
Tulevaisuustarinoita on käytetty tutkimusmenetelmänä tulevaisuustyöskentelyn osana ja erilaisissa ennakointiprojekteissa (mm. Seppänen 2008; Hietanen,
Ahvenainen, Lauttamäki & Nurmi 2009; Hero 2011, Biotalous -hanke 2013; Satakuntaliitto 2013; Soini-Salomaa & Seitamaa-Hakkarainen 2013). Menetelmä perustuu löyhästi Eskolan (1997) eläytymismenetelmään. Eläytymismenetelmää on käytetty kirjoitelmien tekemisissä siten, että kirjoittajille annetaan johonkin teemaan
liittyen kehyskertomus. Kehyskertomuksessa hahmotellaan henkilö, jonka rooliin
eläydytään ja kuvataan tilanne, johon tehtäväksi annettava kertomus liittyy. Joskus
tehtäväksi annettava kirjoitelma pyydetään aloittamaan (tai lopettamaan) tietyillä
ennalta annetuilla sanoilla. Näin kaikki kerättävät tarinat tuottavat systemaattisesti erilaisia näkökulmia samaan ilmiöön, joka ennakointia tehtäessä on kiinnitetty
tulevaisuuteen. Toisin sanoen, kun eläytymismenetelmää sovelletaan ennakointiin,
eläytymistarinantilanne, henkilöt ja kehyskertomus liitetään tulevaisuuteen. (mm.
Eskola 1997: Heikkinen 2001; Seppänen 2008; Hero 2011.)
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5.4 Delfoi-asiantuntijamenetelmä
Delfoi-menetelmä on määritelty asiantuntijamenetelmäksi ja vaiheittaiseksi strukturoiduksi tai puolistrukturoiduksi kyselymenetelmäksi, jolla ryhmän (erityisesti
asiantuntijoiden) mielipiteitä jostain määrätystä teema-alueesta tuodaan esille ja
jalostetaan tiedoksi. Olaf Helmer ja Norman Dalkey (1953) kehittivät menetelmän,
jossa keskeistä on anonyymisyyteen perustuva asiantuntijaprosessi ja kumuloituvan ja argumentoidun tiedon käyttäminen ennakointitiedon tuottamiseksi. Keskeisiä kehittäjiä ovat olleet myös mm. Nicholas Rescher, Theodore Gordon, Harold
Linstone ja Murray Turoff (Bell 2000a, 261–265; Gordon 2003, 3). Delfoi koostuu
useimmiten kahdesta tai kolmesta asiantuntijakierroksesta, joiden kuluessa mielipiteet kerätään ja niistä saatu informaatio (erityisesti yleisestä linjasta poikkeavat
anonyymit mielipiteet perusteluineen) syötetään takaisin asiantuntijoille lisätarkastelua varten (Bell 2000a, 261; Kuusi 2003, 134).
Linstonen ja Turoffin (2002,3) määritelmän mukaan ”Delfoi-tekniikkaa voidaan
luonnehtia ryhmän kommunikaatioprosessin strukturointimenetelmäksi, jonka
tarkoituksena on auttaa yksilöiden muodostamaa ryhmää kokonaisuutena käsittelemään mutkikasta ongelmaa”. Delfoi-prosessissa tuotetaan erilaisia näkökulmia,
hypoteeseja ja väitteitä, jotka saatetaan avoimen asiantuntijatestin ja argumentoinnin kohteeksi. Prosessissa pyritään seulomaan näkemykset jaetuiksi tai erimielisiksi yhteisönäkemyksiksi. Molemmat lopputulokset ovat arvokkaita. Erimielisiä
voidaan olla paitsi argumenteista myös tavoitteista, vaihtoehtojen todennäköisyydestä ja haluttavuudesta.
Delfoi on käyttökelpoinen tutkimusmenetelmä Linstone ja Turoffin (2002, 4) ja
Kuusen (1999, 136) mukaan kun:
- ongelmaa (tutkimusongelmaa) ei voida tutkia täsmällisillä analyyttisillä
menetelmillä
- kollektiivisesti käsitellyt subjektiiviset arvioinnit ovat ongelman ratkaisun
kannalta hyödyllisiä,
- ongelma on laaja, kompleksinen ja monitieteinen ja osallistujilta puuttuu
”yhteinen kieli” tai menetelmä ratkaista ongelma,
- aika- ja kustannusrajoitukset estävät toistuvat ryhmätapaamiset,
- prosessiin tarvitaan suuri määrä asiantuntijoita ja asiantuntijaryhmän koko
on liian suuri toteutettavaksi ryhmätyömenetelmin,
- erillisen välittäjän (Delfoi-managerin) käyttö tukee mahdollisten asiantuntijoiden erimielisyyksien hyödyntämistä ongelman ratkaisemisessa,
- on tarve työskennellä ja vastata nimettömänä ja on tarve välttää enemmistön ja voimakkaiden persoonien vaikutusta.
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Kuusen (2003) mukaan Delfoi-tutkimus on erityisen mielekäs tutkimuskohteessa, jossa muutokset ovat alkuvaiheessa eivätkä ole edenneet vielä systemaattiseksi
kehitykseksi. Tällaisissa tapauksissa korostuu, kuten asiantuntija- ja kehitystyössä,
mahdollisuus yhdessä hahmotella parhaaseen kehitykseen johtavaa toimintastrategiaa. Delfoi-tekniikkaa käyttävä tutkimus etenee pääpiirteittäin seuraavan prosessin mukaan (Bell 2000, 262–263, Kuusi 2003, 212; Linturi 2006, eDelphi):
1. tutkimusongelman rajaus ja tutkimuksen tavoitteiden määrittely,
2. suunnittelevan tutkijaryhmän kokoaminen tutkimuksen toteuttamista
varten,
3. varsinaisen asiantuntijapaneelin kokoaminen ja valinta,
4. kyselylomakkeen rakentaminen, testaaminen ja korjaus ensimmäistä
kyselykierrosta varten,
5. ensimmäinen kyselykierros joko kirjallisena (tai atk-avusteisena) tai
suullisena haastattelukyselynä,
6. ensimmäisen kyselykierroksen vastausten analyysi,
7. toisen kierroksen kyselylomakkeen rakentaminen ja mahdollinen testaus,
8. toisen kyselykierroksen toteuttaminen ja vastausten arviointi,
9. mahdollinen kolmas kierros,
10. raportointi tutkimuksen tuloksista.
Delfoi-menetelmän monia nykyisiä versioita voi kutsua Kuusen (2003, 212)
mukaan tulevaisuuden kartoittamisen menetelmiksi: eri kantoja tulevasta kehityksestä edustavat asiantuntijat hahmottelevat Delfoi-prosessin kuluessa tulevaisuusarvioilla ja niiden perusteluilla tulevaisuuden kartoittamisen kannalta keskeisiä
tekijöitä kuten heikkoja signaaleja, trendejä, megatrendejä ja skenaarioita. Delfoimenetelmässä alun perin haettiin konsensusta. Nyttemmin useimmiten korostetaan menetelmää innovaatio- ja oppimisjärjestelmänä, jossa yleisestä linjasta tai
keskiarvosta eriäville mielipiteille annetaan arvoa (ne voivat edustaa heikkoa signaalia tulevaisuudesta). Subjektiivisten mielipiteiden perusteella muodostetun
tiedon katsotaan sisältävän hiljaista tietoa, joka muodostaa tärkeän osan tulevaisuustiedon perustasta. Perusominaisuutena on iteratiivisuus (useita haastattelukierroksia), asiantuntijuus, anonyymisyys ja palaute. (Gordon 2003, 12; Kuusi 2003,
204–207; Linturi 2007, 102; Rubin 2012, 9.)
Argumentoivalla Delfoilla (Argument Delphi) pyritään tuottamaan erilaisia väitteitä ja argumentteja, jotta mahdollisimman moni tarkasteltavaan ilmiöön ja ongelmaan liittyvä tekijä saadaan mukaan tutkimukseen. Tavoitteena on aikaansaada
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suuri ideoiden kirjo, jotta erilaisia näkökulmia ja perusteluja voidaan mm. dialogin
keinoin punnita keskenään. Turoffin (1996, 2010, 80–95) mukaan Delfoi on menetelmä, joka strukturoi tietyn asiantuntijaryhmän kommunikaatioprosessia tehokkaasti niin, että ryhmä sekä yksilöinä että yhdessä kohtaa ja jakaa monimutkaisen
ongelma-asetelman. Kuusi (2003, 213–216) erottaa argumentoivan Delfoin omaksi
politiikka-Delfoin (Policy Delphi) variaatiokseen. Kun politiikka-Delfoissa tutkitaan
todennäköistä ja toivottavaa tulevaisuutta, argumentatiivisessa Delfoissa saatetaan osallistujat argumentoimaan keskenään. Se tapahtuu kuitenkin haastatteluin
tai kyselykommentein managerin välittämänä ilman, että asiantuntijat suoraan
kohtaavat toisiaan.
Linturin (2007,103) mukaan Delfoi on leimallisesti asiantuntijamenetelmä. Sen
paneeliksi nimettyyn raatiin valitaan tutkimusaihetta eri suunnilta hallitsevia eksperttejä. Nämä asiantuntijat saatetaan vuorovaikutukseen aiheen teemojen ja
toistensa kanssa tavalla, jossa korostuvat asiaperustelut vastaajien aseman ja auktoriteetin sijasta. Panelistien asiantuntemus voi kohdistua eri asioihin tai se voi olla
horisontaalista eli yleistietämykseen perustuvaa. Paneelia on tärkeä käsitellä ryhmänä, missä erilaiset ihmiset ja näkökulmat katalysoivat keskustelua. Paneelin
valinnassa on Kuusen (2003, 217–218) ja Linturin (2007, 104–107) mukaan hyväksi
havaittu ns. lumipallomenetelmä (snowball method).14 Osapaneelien valinnassa
voidaan käyttää avaininformantteja, jotka Delfoi-managerin ohjeistama valitsevat
itsensä ohella joukon panelisteja.
Panelistien valinnassa tulee kiinnittää huomiota eri näkökulmiin ja erilaisiin
ajattelijoihin eli mukana pitäisi olla myös ”toisinajattelijoita”. Kuusi (1999, 154;
2003, 217–218) on asettanut Delfoi-paneelin asiantuntijuudelle melko vaativat
kriteerit. Delfoi-kelpoisen ekspertin tulisi olla 1) oman tiedonalansa kärjessä, 2)
olla kiinnostunut eri tiedonaloista, 3) pystyä näkemään yhteyksiä kansallisen ja
kansainvälisen, nykyisen ja tulevan kehityksen välillä, 4) kyetä tarkastelemaan ongelmia myös epätavanomaisesta näkökulmasta ja 5) olla kiinnostunut tekemään
jotain uutta. Kuusen (1999, 2003) määritelmä edustaa Linturin (2007, 104–107)
mielestä modernia käsitystä asiantuntijuudesta ja sinällään sopii koko paneelin tai
sen osa-ajoukkojen ominaisuuksiksi.
Kuusi (2003) on hahmotellut neljä tulevaisuuden tarkastelun vaihtoehtoista
strategiaa ja ehdottaakin osallistujia miettimään etukäteen mistä näkökulmasta he
itse tarkastelevat tulevaisuutta ja arvioivat tutkittavan ilmiön kehitystä. Tulevai-

14

Lumipallo-menetelmä (snowball method, snowball sampling), jossa alkuperäisiä panelis-

teja pyydetään poimimaan omasta vaikutuspiiristään lisää panelisteja (Kuusi 2003; Linturi
2007).
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suustarkasteluun voidaan ottaa 1) sivustaseuraavan näkökulma, 2) tulevaisuuden
tekijän näkökulma, 3) uhkiin varautuvan näkökulma tai 4) mahdollisuuksiin tarttuvan näkökulma. Sivustaseuraajan näkökulmassa kehitystä tarkkaillaan pyrkien pitämään omat toiveet erossa arvioista. Samalla arvioidaan, mihin kehitys on todennäköisimmin johtamassa. Tulevaisuuden tekijän näkökulmassa hahmotellaan kehityskulkuja, joiden puolesta ollaan halukkaita tekemään työtä. Tällainen tulevaisuus
on sekä mahdollisuuksien rajoissa että toivottava. Sen eteen tehty työ ei tekijäarvion mukaan mene hukkaan. Uhkiin varautuvan näkökulmassa puolestaan luonnostellaan tulevaisuutta, missä Murphyn lain mukaisesti kaikki, mikä voi mennä
pieleen, myös menee pieleen. Tähän tulevaisuuteen varautuva toimija voi kääntää
uhat mahdollisuuksiksi. Mahdollisuuksiin tarttuvan näkökulmassa koetaan, että
tekninen ja muu kehitys tarjoaa mahdollisuuksia, joihin uskaliaasti tarttumalla
hahmoteltu tulevaisuus voi toteutua. On kuitenkin olemassa melkoinen riski, ettei
luonnosteltu tulevaisuus toteudu. (Kuusi 2003, 212.)
Oppivana yhteisönä Delfoi-paneelin aikaansaannokset ja luovuus riippuvat
muustakin syystä kuin asiantuntijuuden ja erikoistumisen vaativista kriteereistä.
Sosiaalinen media ja uudet yhteisölliset ja reaaliaikaiset kommunikaatiomenetelmät ovat nostaneet keskiöön asianosaisuuden (yritystoiminnassa asiakaslähtöisyyden ja käyttäjälähtöisyyden). Linturin (2007, 106–107) mukaan tosiasiatiedon rinnalle paneeli pitää varustaa systeemitiedolla, joka edellyttää generalistista asiantuntemusta. Myös dialogi- ja kommunikaatiokykyjen merkitys kasvaa, kun mahdollisuudet panelistien suoraan vaikutukseen lisääntyvät (uudet internet-pohjaiset
Delfoi-tutkimusalustat kuten eDelphi).
Onnistuessaan Delfoi-prosessi on Rubinin (2012) mukaan syvällinen oppimis- ja
kehitysprosessi paneelin osallistuneille. Jokaisen panelistin ajattelutapa voi muuttua, kun toisaalta tietomäärä kasvaa Delfoin myötä ja toisaalta oma ajattelu ja
osaaminen joutuvat muun asiantuntijaryhmän kriittiseen arviointiin. Anonyymin
asiantuntijajoukon ajatuksista ja tietämyksestä syntyy jotain enemmän kuin osiensa summa: systeemistä uutta tietoa, osaamista ja innovaatioita, jotka parhaimmillaan voivat auttaa koko alan kehittymistä. (Rubin 2012, 9; Rubin & Siivonen 2011.)
Asiantuntijoiden nimettömyydellä vältetään ilmaisu- ja kuuntelurajoitteita, joita kohdataan kasvokkaisryhmissä. Panelistin asema ei anonyymiprosesseissa pääse
vaikuttamaan muiden mielipiteisiin. Intressi- ja arvokonflikteissa asiat eivät henkilöidy samalla tavalla kuin personoidussa kommunikaatiossa. Myös persoonien
väliset jännitteet saattavat estää mielipiteiden ilmaisua sellaisena, kuin se todellisuudessa on, jos henkilöt keskustelevat aiheesta esimerkiksi ryhmähaastattelussa
tai kokouksessa. Julkisesti esitetty mielipide estää sen tekijää korjaamasta sitä.
Delfoi-menetelmän anonyymisyys-periaate sallii mielipiteen vaihtamisen ja kehit-
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tämisen toisten anonyymisti esiintuomien argumenttien ja tiedon pohjalta. Anonyymisyyden vuoksi Delfoi-managerin (haastattelijan) on nautittava haastateltavien luottamusta ja ymmärrettävä anonyymisyyden merkitys hyvän lopputuloksen
saavuttamiseksi. Menetelmän luonteeseen ei kuulu tuoda yksittäisen henkilön
esille nostamia ajatuksia henkilön nimellä. (Kuusi 2003, 207; Linturi 2007, 103–
104.)
Anonyymisyys suojaa yksittäisiä vastaajia mielipiteiden muuttuessa, lähentyessä tai eriytyessä. Vastaajat eivät ”menetä kasvojaan”, jos ryhmän jäsenten muiden
argumentointi vakuuttaa jonkun muuttamaan mielipiteensä. Kuusi (2003, 220)
korostaakin sitä, että anonyymisyysvaatimus on tärkeä erityisesti argumentointivaiheessa. Keskusteluun motivoitumiseksi, panelistien on hyvä tietää, keiden kanssa he keskustelevat eli paneelin jäsenille kerrotaan miten paneelin asiantuntijuus
on koottu (ilman henkilöiden nimiä). Keskusteluprosessin päätyttyä ei ole mitään
syytä estää jonkun idean tai mielipiteen lausujaa esittämään esimerkiksi loppukeskustelussa julkisesti kantansa.
Delfoi-menetelmää on käytetty sen kehittämisen jälkeen 1950 -luvulla paljon
mm. teknologian kehityksen ennakoinneissa. Menetelmä ajautui 1970-luvulla kriisiin, joka kulminoitui Harold Sackmanin (1974, 1975) kritiikkiin perinteisen Delfoimenetelmän periaatteista ja sovelluksista. Sackman (1974, 1975) arvioi yli sadan
Delfoi-menetelmällä toteutetun tutkimuksen tulokset. Kritiikki vaimensi menetelmän käytön vuosikymmeniksi, kuitenkin kiinnostus menetelmää kohtaan virisi
uudelleen 1980 -luvulla (Sackman 1974, 1–2, 1975, 3–4; Kuusi 2003, 209–211).
Sackmanin (1974) kritiikki kohdistui erityisesti konsensus-Delfoin luotettavuuteen tieteellisen tiedon tuottajana. 1960о1979-luvuilla Delfoita käytettiin konsensuksen löytämiseksi tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksissa päädyttiin usein yhteen
tulevaisuudentilaan, joka yleistettiin ilman pätevää tieteellistä jatkoanalyysiä.
Sackman (1974,10–18; 1975, 3–4) osoitti tutkimuksillaan menetelmän heikkoudet,
jotka liittyivät tieteellisen tutkimuksen yleisesti hyväksyttyihin kriteereihin sosiaalitieteissä. Ongelma liittyi asiantuntijoiden sidonnaisuuksiin ja päätöksentekoprosesseihin, joihin Delfoi-tutkimuksen tuloksia käytettiin. Perinteisen Delfoin heikkouksina nousivat tutkimuksissa esiin ongelmat, jotka liittyvät asiantuntijoiden mielipiteiden analyyseihin, luotettavuusarviointien laiminlyönteihin ja tutkimustulosten
tieteelliseen validointiin. Ongelmina Sackman (1974, 1975) näki myös sen, että
Delfoi-menetelmä tuotti helposti liioiteltuja kuvitelmia tulosten täsmällisyydestä,
joka saattoi johtaa harhaan tulosten hyödyntämisessä ja päätöksentekoprosesseissa.
Kuusen (1999, 77; 2004; 213–216) mukaan Sackman sivuuttaa kritiikissään
keskeisen Delfoi-menetelmän ominaisuuden vertailemalla mielipiteen muodostuk-
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sen tieteellisiä kriteereitä Delfoihin. Kuusen mielestä Delfoissa ja mielipidetutkimuksissa on perustavanlaatuinen episteeminen ero. Mielipidetutkimuksissa on
tavoitteena löytää tutkimuksen kohteeseen liittyviä mielipiteitä tai käyttämiseen
vaikuttavia tekijöitä, Delfoissa taas pääidea on löytää tulevaisuuden kehitykseen
vaikuttavia relevantteja ja merkityksellisiä argumentteja. Useiden asiantuntijoiden
kritiikki kohdistuu myös asiantuntijoiden valintaan sekä heidän kykyyn tuottaa
arvokasta tutkimustietoa, Sackman (1975) jopa väitti, että eksperttien ja noviisien
tuottamalla tiedolla Delfoi-menetelmässä ei ole eroja (Sackman 1975; Linstone
1975, 573–586). Gordoniin (1994, 11) ja Kuuseen (2003, 217–219) viitaten perustavaa laatua oleva ero on kuitenkin siinä, mistä perspektiivistä ja tiedonintressistä
asiantuntija (panelisti) vastaa. Noviisi vastaa ja arvioi tutkittavaa ilmiötä oman
arkitietämyksensä pohjalta, kun taas ekspertti arvioi ilmiötä ja sen merkittävyyttä
tulevaisuusorientoituneen päätöksenteon näkökulmasta ja tiedostaa päätösten
vaikutukset oman asiantuntemuksensa pohjautuen.
Tapio (2003) nostaa Belliin (2000a) viitaten esiin Delfoi-tutkijoiden puutteet
ymmärtää Delfoi-prosessin teoreettista ja metodologista perustaa. Tutkijat eivät
Bellin (2000a, 270) mukaan ymmärrä tarpeeksi ennustettavien tapahtumien ja
trendien takana olevia sosiaalisia prosesseja ja niiden lainalaisuuksia. Tapio (2003,
91) kiinnittää omissa tutkimuksissaan huomiota myös Delfoin sovellusten teoreettisiin yhteyksiin mutta pitää menetelmän teoreettiseen perustaan liittyvää kritiikkiä yliarvioituna, vaikkakin Delfoi-tutkijan tulee pitää sosiologiset taustateoriat
mielessä.
Useat Delfoi–tutkijat (mm. Sackman 1075; Mannermaa 1991; Tapio 2003) ovat
kiinnittäneet huomiota tulevaisuusväitteiden ja kysymysten rakenteeseen. Pitkät
kysymykset tai väitteet voivat olla vaikeita ymmärtää tai ne ymmärretään monella
tavalla. Lyhyet väitteet tai kysymykset taas aiheuttavat tulkintaongelmia. Vastaaja
on saadun informaation ja oman käsityskykynsä varassa. Väitetyyppisissä kyselyissä heikkoutena saattaa olla myös se, että ne eivät jätä tilaa uusille ideoille ja ajatuksille. Nykyisissä Delfoi-tutkimuksissa kiinnitetään huomiota tulevaisuusväitteiden ja kysymysten testaamiseen etukäteen.
Kaikissa tutkimusmenetelmissä on niiden lähestymistavoista ja luonteesta johtuen luotettavuuteen liittyviä kriittisiä tekijöitä. Kun tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten muotoilussa ja argumentoinnissa käytetään apuna alan asiantuntijaryhmää, on tutkimuksen onnistumisen kannalta asiantuntijapaneelin jäsenten
valinta tärkeää (Gordon 1994, 12–16; Bell, 2000a, 269; Kuusi 2003, 216; Tapio
2003, 86–87). Gordonin (1994, 12–14) mielestä Delfoi on vaativa menetelmä, jonka onnistunut toteutus ei ole helppoa. Monivaiheinen tutkimus vaatii paljon aikaa
ja vaarana on, että osa osallistujista putoaa Delfoi-kierrosten aikana pois. Manage-
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rin haasteena on panelistien motivointi pitkäkestoiseen prosessiin. Ongelmia saattaa aiheuttaa myös argumentoinnin anonyymisyysvaatimus. Toisaalta motivoinnin
kannalta olisi tärkeää informoida paneelin osallistujista, toisaalta varsinkin pienikokoisissa paneeleissa saattaa tunnistettavuus vaikeuttaa vapaiden ja rohkeiden
mielipiteiden esittämisen (Kuusi 2003, 218–219).
Linturi (2007, 105–106) on Bahtiniin (1993) viitaten korostanut Delfoitutkimuksen moniäänisyyttä ja dialogisuutta. Hyvässä Delfoi-prosessissa tarvitaan
sekä eksperttitietoutta että generalistista tietoutta. Asiantuntijuuden metaominaisuus on kyky kytkeytyä toisiin asiantuntijuuksiin. Asiantuntijuus ja kyvykkyys ovat
silloin lisääntyvästi yhteisöjen, organisaatioiden ja verkostojen emergenttejä ominaisuuksia. Moniaineksinen paneeli on, muutoinkin kuin eksperttitiedon näkökulmasta, myös ongelmanratkaisukyvyn suhteen paras tae siitä, että Delfoi-kierrokset
tuottavat riittävästi vaihtoehtoja, vaihtoehtojen perusteluita ja ratkaisumalleja.
Myös Tapio (2003, 86–87) kiinnittää huomiota asiantuntijuuden valikoitumiseen
paneeleissa. Vaarana saattaa olla asiantuntijuuden suuntautuminen samanhenkiseen ajatteluun varsinkin ns. lumipallo-tekniikkaa käytettäessä, jossa panelistit
suosittelevat uusia panelisteja.
Kuusi (2003, 216–217) on varsinkin argumentoivassa Delfoissa korostanut asiantuntemuksen laajuutta ja kohdistumista eri asioihin. Asiantuntemus voi olla
laajaa horisontaalista (hieman tietoa kaikesta) tai syvällistä vertikaalista (paljon
tietoa vähästä). Myös toisinajattelijat ovat Kuusen (2003) mukaan hyviä panelisteja, koska he kykenevät anonyymeinä kyseenalaistamaan ja nostamaan kiistakysymyksiä. Asiantuntijuuden rinnalle tarvitaan asianosaisuutta. Delfoissa onkin kehitetty toimintatapoja, joiden avulla asiantuntijuus ja asianosaisuus (intressi) kohtaisivat paremmin (mm. Rubin 2012; Rubin & Siivonen 2011).
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Toisessa vaiheessa tulevaisuustyöpajan avulla kerättiin aineistoa luovien alojen
yrittäjiltä ja kehittäjiltä (N=20). Tulevaisuustyöpajassa osallistujat aktivoitiin tulevaisuustyöskentelyyn oman yrityksen kehittämisnäkökulmasta, jonka teema oli
vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia luovien alojen yrittäjyydestä 2025. Tulevaisuuspaja toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjäopiston ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen asiantuntijan kanssa. Tulevaisuuspajan tuloksia verrattiin avaininformanttien haastatteluiden tuloksiin sekä opiskelijoiden tulevaisuustarinaaineistosta nousseisiin teemoihin ja tuloksiin.
Kolmannessa vaiheessa kerättiin tulevaisuusorientaatioita ja tulevaisuuteen
liittyviä ammatillisia tarinoita muotoilu- ja käsi- ja taideteollisuusaloille valmistuvilta opiskelijoilta (N=72). Opiskelijat kutsuttiin vastaamaan eDelphitutkimusympäristöön luotuun kyselyyn, jossa heitä pyydettiin kertomaan omaan
ammatilliseen tulevaisuuteen liittyviä ajatuksia ja orientaatioita. Tulevaisuustarinat
sijoitettiin vuoteen 2020. Tutkimusaineiston keruu eteni reflektoiden niin, että
edellisen vaiheen tuloksia hyödynnettiin seuraavassa aineistonkeruuvaiheessa.
Avaininformanttien näkemyksiä huomioitiin yrittäjille järjestetyn tulevaisuustyöpajan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tulevaisuustyöpajan ryhmätöiden tuloksia
hyödynnettiin opiskelijoiden tulevaisuustarinateemojen ja kysymysten suunnittelussa sekä orientaatioalustuksissa, jotka toteutettiin oppilaitoksissa ennen kysymyksiin vastaamista.
Tutkimusaineiston keruun viimeisessä vaiheessa valittiin asiantuntijapanelisteja, jotka osallistuivat kolmivaiheiseen Delfoi-tutkimukseen verkkopohjaisessa
eDelphi-tutkimusympäristössä. Neljännessä vaiheessa toteutettiin Delfoiasiantuntijapaneeli (N=43/37/31), jossa asiantuntijat ottivat kantaa tulevaisuusväitteisiin. Tulevaisuusväitteiden muotoilussa hyödynnettiin aiemmin kerättyjen
aineistojen tuloksia.
Iteratiivisesti ja syventyen etenevän aineistonkeruun tavoitteena oli toisaalta
eri näkökulmien hyödyntäminen holistista ja systeemistä tutkimusilmiötä tutkittaessa. Toisaalta tavoitteena oli tutkimuksen luotettavuuden ja kiinnostavuuden
parantaminen käyttäen eri tiedonhankintamenetelmiä ja eri aineistoja. Triangulaation periaatteet (Denzin 1978) kehitettiin sosiaalitieteissä ajatuksena, että tutkimuksessa tulisi tarkastella tutkittavaa ongelmaa mahdollisimman monesta näkökulmasta, koska todellisuus on sosiaalinen prosessi. Jokainen menetelmä ilmaisee
omanlaistaan symbolista todellisuutta, joten eri menetelmillä saavutetaan tutkimukseen syvyyttä ja leveyttä. (Tuomi & Sarajärvi 2008, 143о149.) Tutkimuksen
neljän eri vaiheen menetelmät ja kerätyt aineistot ovat kootusti:
1) avaininformanttien haastattelut (N=3)
2) luovien alojen yrittäjien tulevaisuustyöpaja (N=20)
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3) muotoilun ja käsi- ja taideteollisuusalan opiskelijoiden tulevaisuustarinat
(N=72)
4) Delfoi-asiantuntijapaneeli (N=43/37/31)

5.6 Sisällönanalyysi
Tutkimuksessa kerätystä aineistosta avaininformanttien haastattelut, yrittäjien
tulevaisuustyöpajan ryhmätyöt sekä alalle valmistuvien opiskelijoiden tulevaisuustarinat analysoitiin Atlas.ti -sisällönanalyysimenetelmällä. Avaininformanttien
haastattelut ja tulevaisuustyöpajan ryhmätyöskentelyjen keskustelut nauhoitettiin
(neljä työryhmää) ja litteroitiin. Molemmat tekstiaineistot vietiin erillisinä kokonaisuuksina Atlas.ti -sisällönanalyysiohjelmaan. Tulevaisuustyöpajojen analysoinnissa
hyödynnettiin myös yhteenvetoa, joka luovutettiin työpajan osallistujille (tarkemmin kappaleessa 7.2 Luovien alojen yrittäjien tulevaisuustyöpaja). Opiskelijoiden
tulevaisuustarinoiden (N=72) tekstiosuudet yhdistettiin kyselylomakkeen mukaisesti kuuteen eri kysymys- ja teemakokonaisuuteen ja vietiin sisällönanalyysiohjelmaan. Opiskelijoiden vastauksista koostettiin myös raportti taustamuuttujineen
eDelphi-tutkimusalustalle15 (taustamuuttujien yhteenveto on kappaleessa 7.1
Opiskelijoiden taustamuuttujat). Laadullisen aineiston analysoinnin tarkoituksena
oli luoda sanallinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä sekä taustainformaation kokoaminen Delfoi-prosessia varten.
Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä, kuten ovat esimerkiksi historiallinen analyysi ja diskurssianalyysi. Sisällönanalyysissä etsitään Tuomen ja Sarajärven (2009,
104, 108) mukaan tekstin merkityksiä, kun taas diskurssianalyysissä analysoidaan,
miten näitä merkityksiä tekstissä tuotetaan. Sisällönanalyysillä pyritään järjestämään aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Analyysillä luodaan selkeyttä aineistoon, jotta voidaan tehdä selkeitä ja
luotettavia johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. Aineiston laadullinen käsittely
perustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, jossa aineisto aluksi hajotetaan osiin,
käsitteellistetään ja kootaan uudestaan uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 108). Tulkinnassa ja päättelyssä ei voida välttyä tutkijan
oman ammatillisen kompetenssin vaikutuksesta, toisaalta se on suuri etu tulkittaessa tutkittavaan ilmiöön liittyvää puhetta ja tekstiä. Varsinkin litteroitu haastatteluaineisto perustuu puheeseen, joka haastateltavan persoonallisuudesta johtuen
on välillä hyvin omintakeista ja vertauskuvallista.

15

www.edelphi.fi.
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Aineiston sisällönanalyysi toteutettiin sekä teorialähtöisenä että aineistolähtöisenä analyysinä perustuen tulevaisuudenkuvien neljään osa-alueeseen; toimintaympäristö, toimintamalli, ammattiosaaminen ja ammatillinen identiteetti. Koodausta tehtiin aluksi väljien pääluokkien (viitekehyksen teema-alueet kuvio 3) sekä
tutkimuskysymysten ohjaamana hyödyntämällä Atlas.ti -sisällönanalyysiohjelmaa
(ks. Friese 2012). Krippendorffin (2004, 31–33) mukaan on kaksi syytä aloittaa sisällönanalyysi tutkimuskysymysten johdattamana: hyötysuhde ja empiirinen perusta. On helpompi tulkita tekstin merkityksiä ja kirjoittajan päätelmiä, kun tulkitsijalla on esiymmärrys tekstin kontekstista eli kysymyksen suuntaamasta teemasta.
Toiseksi tutkimuskysymysten suuntaamina vastaukset muodostavat sisällönanalyysin empirian eli vastaukset tuovat mukanaan totuusväittämiä, joita tukevat uskottava argumentointi. (ks. myös Tuomi & Sarajärvi 2009, 113.)
Teorialähtöisen sisällön analyysin ensimmäinen vaihe on analyysirungon muodostaminen. Luokittelurungon lähtökohtana oli viitekehys ja tutkimuskysymykset
(liite 1 luokittelurunko). Mikään vastaajaryhmä (avaininformantit, yrittäjät, opiskelijat) ei kuitenkaan vastannut suoraan tutkimuskysymyksiin vaan vastaajaryhmille
muokattiin tehtävänanto ja kysymykset ottaen huomioon vastaajien kokemustaso
ja orientaatio tutkittavaan ilmiöön. Kolmesta eri aineistosta luokiteltiin ensimmäisenä laajinta opiskelijoiden tulevaisuustarina-aineistoa. Aineistosta poimittiin aluksi asiat, jotka kuuluivat selkeästi analyysirungon luokkiin ja sen rinnalle alettiin
muodostaa uusia täydentäviä luokkia. Jo alkuvaiheessa ilmeni, että aineistosta
nousee asioita ja ilmiöitä, jotka vaativat oman alaluokkansa. Tällaisia kommentteja
ja asioita olivat mm. elämäntapaan ja työorientaatioon liittyvät asiat. Opiskelijoiden tulevaisuustarinoissa kirjoittajat kertoivat johdattelukysymysten saattelemina
tulevaisuuden työpäivään liittyviä asioita, joiden lomassa he kertoivat myös työn
ulkopuolelle jääviä asioita. Nämäkin olivat merkityksellisiä työhön orientoitumisen
kannalta.
Straussin ja Corbinin (1998, 113–121) mukaan analyysirunko voi olla aluksi väljä ja sitä täydennetään analysoinnin edistyessä. Sen sisälle muodostetaan aineistosta erilaisia luokituksia noudattaen induktiivisen sisällönanalyysin periaatteita.
Tällöin aineistosta voidaan poimia lausumat tai ilmaukset, jotka kuuluvat analyysirunkoon, sekä lausumat, jotka jäävät sen ulkopuolelle. Analyysirungon ulkopuolelle jäävistä lausumista muodostetaan uusia luokkia induktiivisen sisällönanalyysin periaatteita noudattaen. (myös Chi 1997, 282–303; Tuomi & Sarajärvi 2009,
113.) Kun sisällönanalyysiä jatkettiin avaininformanttien haastatteluiden ja työpajan ryhmätöiden osalta, alaluokkia nousi aineistosta lisää. Tulevaisuustyöpajan
tehtävänanto painottui enemmän tulevaisuuteen vaikuttavien muutosten havait-
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semiseen, joten pääluokka Toimintaympäristö painottui työpaja-aineistossa (luovien alojen yrittäjät N=20).
Jokainen erillinen aineisto käsiteltiin samalla logiikalla. Luokittelu perustui lausumiin tai alkuperäisilmauksiin siinä laajuudessa, missä asian ydin tuli ilmaistuksi ja
ymmärretyksi. Lausuma oli yksittäinen sana esimerkiksi yrittäjä, kun aineistosta
etsittiin ja luokiteltiin ammattiin liittyviä ilmaisuja. Lausuma oli myös lause tai kokonainen kappale, jos ilmiön ymmärtäminen sitä vaati. Varsinkin puheaineistoissa
(avaininformantit ja työpajan ryhmätyöt) oli vaikea päätellä litteroidusta tekstistä
milloin lause päättyy, koska puhe oli usein ääneen ajattelua, jossa palattiin useita
kertoja samaan tärkeänä pidettyyn asiaan.
Aineistossa saman henkilön samasta asiasta kertova lausuma koodattiin niin
moneen kertaan kuin se ilmeni aineistossa. Esimerkiksi opiskelijoiden tulevaisuustarinakirjoitelmissa sana yrittäjä saattoi esiintyä useamman vastausteeman alla
vaikka kysymyksessä ei ollut viitteitä yrittäjyyteen tai ei kysytty suoraan yrittäjyydestä. Kuitenkin tietyn ilmiön tai asian esiintymistiheydellä oli itsessään merkitystä, koska se kertoi vastaajan tai vastaajien merkityksenannosta ja asian tärkeydestä vastaajalle. Koodaamisen ja analyysin tavoitteena ei ollut saada tietoa yksittäisten vastaajien profiileista ja valinnoista vaan koota tihentymiä vahvistuvien tai
heikkenevien trendien, muutosten ja ilmiöiden esiintymisestä. Tihentymät tai ilmiöt, jotka eivät nousseet vahvasti esiin, kertoivat myös asioiden toivottavuudesta
tai ei-toivottavuudesta. Yksittäiset ilmiöt ja kommentit saattoivat olla myös heikkoja signaaleja.
Samaa lausuma luokiteltiin myös useampaan luokkaan, jos siinä kerrottiin ja
kuvattiin asia monelta kannalta. Esimerkiksi vastaaja saattoi kuvata samassa lauseessa sekä työympäristöönsä liittyviä asioita, toimintatapaan liittyviä asioita että
ammattitaitoon liittyviä asioita. Lausumat saattoivat lisäksi sisältää kerrontaa mm.
tunnetiloista ja työvireestä, jolloin asian ymmärryksen kannalta koko lausuma
koodattiin myös luokkaan työorientaatio tai elämäntapa.
Kolmen aineiston luokittelusta tehtiin yhteenvetotaulukot, joihin koottiin eriteltyinä kunkin vastaajaryhmän luokittelun frekvenssit ylä- ja alaluokittain. Taulukossa 3. kuvataan luokittelun tulokset. Esimerkiksi yläluokka työympäristö sisälsi
kuusi alaluokkaa (iso yritys, kansainvälinen, kotimainen, oma ateljee ja verstas,
paikallinen, verkkoympäristö) ja siihen koodattiin yhteensä 66 mainintaa. Osaaineistoista tehtiin myös yhteenvetovertailu, jossa selvitettiin sitä, mitkä asiat yhdistivät ja erottivat vastaajaryhmiä ja mitkä asiat jäivät vähälle huomiolle kussakin
vastaajaryhmässä. Vastaajaryhmäkohtaisia luokittelun tuloksia on verrattu toisiinsa aineiston analyysikappaleissa 6 ja 7.
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Taulukko 3.

Aineistojen luokittelu

PÄÄLUOKAT

ALALUOKAT

LUOKITTELU

Lukumäärä

frekvenssit (f)

Työympäristö

6

66

Verkostot

16

90

Toimintatapojen muutokset

26

174

Toimintaympäristömuutokset

17

112

Arvot, arvomuutokset

14

155

Kuluttajakäyttäytyminen

11

86

Poliittiset muutokset

3

15

Tuotteet ja palvelut

13

99

Asiakkaat

10

51

Työtehtävät

24

171

Markkinointi

11

88

Ammatillinen

Ammattiosaaminen

21

279

osaaminen

Liiketoimintaosaaminen

7

31

Ammatillinen

Ammatit

10

85

identiteetti

Henkilökohtaiset ominaisuudet

15

153

Työorientaatio

19

254

Elämäntapa

7

54

Työhön liittyvät unelmat

8

66

Elämään liittyvät unelmat

3

29

241

2062

Toimintaympäristö

Toimintamalli

YLÄLUOKAT

Yhteensä
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6 LUOVIEN ALOJEN AMMATTILAISTEN KÄSITYKSIÄ
MUOTOILUN JA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN
TULEVAISUUKSISTA
Seuraavassa tutkimuksen osa-analyysissä keskitytään ammattilaisten käsityksiin
toimialan tulevaisuudesta. Ammattilaisiksi kutsutaan tässä analyysissä haastateltuja kokeneita luovien alojen kehittäjiä sekä luovien alojen yrittäjiä. Analyysi perustuu haastatteluaineistosta (avaininformantit N=3) ja työpaja-aineistosta (luovien
alojen yrittäjät N=20) löydettyihin merkittävimpiin ja keskeisiin asioihin ja ilmiöihin. Analyysissä ei kommentoida jokaista esiin tulevaa asiaa vaan ilmiöitä, jotka
selvästi toistuvat ja jotka ammattilaiset nostivat mielestään merkityksellisiksi muotoilu- ja käsi- ja taideteollisuusalan tulevaisuuden kannalta. Analyysin keskeinen
tavoite oli tuottaa aineistoa Delfoi-paneelin tulevaisuusväitteitä varten.
Aluksi kuvataan avaininformanttien haastatteluiden sisältö ja eteneminen
(kappale 6.1) sekä luovien alojen yrittäjien työpajatyöskentelyn eteneminen (kappale 6.2). Molempien aineistojen sisältö ja keskeiset tulokset kuvataan tutkimusilmiötä kuvaavien teema-alueiden (toimintaympäristö, toimintamallit, ammattiosaaminen ja ammatillinen identiteetti) mukaan omissa kappaleissaan (kappaleet
6.3–6.6) sekä yhteenvetokappaleessa (6.7).

6.1 Avaininformanttien haastattelut
Kolme teemahaastattelua toteutettiin syksyllä 2008 ja ne kestivät tunnista puoleentoista tuntiin. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Haastateltavat valikoituivat asiantuntemuksensa perusteella. Asiantuntijat edustivat luovien alojen yrittäjyyden keskeisiä kehittäjäorganisaatioita ja he kaikki olivat työskennelleet pitkään toimialan kehittämistehtävissä. Yksi haastateltavista edusti laajaa, generalistista asiantuntemusta luovien alojen liiketoiminnan kehittämisestä ja hän työskenteli valtakunnallisessa Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges
ry:ssä16. Toisella haastateltavista oli pitkä työkokemus nimenomaan käsityöyrittäjyyden kehittämisestä ja hän oli työskennellyt pitkään toimialan keskeisessä järjestössä Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:ssä17 sekä toiminut Aalto-yliopiston luovien alojen Arabus-yrityshautomossa18 vetäjänä. Kolmas haasteltava valikoitui
erikoisasiantuntemuksensa vuoksi; hänellä oli vankka muotoilun ammattiosaami16

Diges ry, www.diges.info.

17

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, www.taito.fi.

18

Arabus, www.start-upcenter.fi/fi/yrityshautomo/hautomo/arabus-yrityshautomo/.
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nen, oma yritys sekä laaja työkokemus muotoilun ja käsi- ja taideteollisuuden konsultointi- ja koulutustehtävistä. Hän oli kouluttajana ja asiantuntijana mm. muotoilun ja käsi- ja taideteollisuuden ammattilaisille suunnatussa Kulta-hankkeessa
2009–2011.
Avaininformantteja käytettiin tässä tutkimuksessa tutkimusilmiön keskeisten
käsitteiden testaamiseksi ja teoreettisen viitekehyksen fokusoimiseksi sekä Delfoiasiantuntijapaneelin valinnassa. (ks. Kuusi 2003, 218; Linturi 2007, 106.)19 Avaininformanttien haastattelut toteutettiin dialogina, jossa apuna käytettiin viitekehyskuvion ensimmäistä versiota. Haastateltavia pyydettiin kuvaamaan vapaasti kuhunkin teemaan: toimintaympäristö, toimintamalli (aluksi yritysidea), ammattiosaaminen ja ammatillinen identiteetti (aluksi yrittäjäpersoona) liittyviä ilmiöitä
ja asioita. Yksi tavoite oli testata viitekehystä ja sen käsitteitä ilmiötä selittävänä ja
kuvaavana kokonaisuutena. Siksi asiantuntijoille ei esitetty valmiiksi strukturoitua
kysymyslistaa. Toiseksi kaikki kolme haastateltavaa edustivat luovien alojen vahvaa
asiantuntemusta, jolloin tavoitteena oli myös saada uutta tietoa ja uusia näkökulmia tutkimusstrategian jatkokehittämiseksi. Avaininformanttien haastatteluihin
viitataan jatkossa lyhenteillä A1, A2, A3.
Tuomi ja Sarajärvi (2009, 78–79) nostavat Buberiin (1993) viitaten dialogisen
tutkimuskäytännön kokemuksellisena ja osallistavana mahdollisuutena. Tämä
merkitsee mm. sitä, että maailma muotoutuu tutkijan ja toisen yhteisestä toiminnasta ja sen merkityksistä. Täten dialogin luonteeseen kuuluu, että sitä ei voi etukäteen suunnitella ja lopputulos on aina avoin, dialoginen kokemus on ennalta
määräämätön. Dialogin fokus on kokemusten molemminpuolisuudessa. Dialogisessa tutkimuskäytännössä tutkijalla on Tuomen ja Sarajärven (2009, 78) mukaan
aina tarkasteltavaan ilmiöön suora ja persoonallinen kontakti, so. omaelämänkerrallinen yhteys. Tällöin haastattelutilanteeseen liittyy molemminpuolinen kokemuksellisuus. Myös tutkijalla on pitkä alan työkokemus, joka väistämättä vaikutti
kysymysten asetteluun sekä haastattelutilanteeseen. Myös asiantuntijoiden ja
tutkijan työhön liittyvillä yhteyksillä ja aiemmalla yhteistyöllä oli merkitystä. Väistämättä tutkittavaan ilmiöön liittyvien kysymysten äärellä ei oltu ensimmäistä
kertaa, vaan keskusteluissa nousi esiin jo aiemmin eri yhteyksissä käsiteltyjä asioita.

19

Avaininformantit: Usein Delfoi-tutkimusta pohjustetaan avaininformanttien haastattelul-

la ennen kyselyn laatimista ja paneelin lopullista valintaa, avaininformantit voivat kutsua
mukaan lisää asiantuntijoita, asiantuntijuuden metaominaisuus on kytkeytyminen toisiin
asiantuntijuuksiin (Kuusi 2003 ja Linturin 2007).
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Jokaisesta kolmesta haastattelusta muodostui erilainen, vaikka keskustelua pyrittiin ohjaamaan viitekehyksen teema-alueiden mukaan. Selvästi kullakin asiantuntijalla oli myös oma erikoisosaamisalueensa, joka näkyi vastauksissa. Tämä oli
tutkimuksellisesti hyvä asia, sillä näkemykset lavensivat viitekehyksen käsitteistöä
ja ilmiön eri puolia. Haastattelussa edettiin neljän viitekehyksen osa-alueen pääkysymysten johdattelemina (ensimmäinen versio). Haastattelukysymykset olivat:
1) Toimintaympäristö: Kuvaile millaisessa toimintaympäristössä mielestäsi käsi- ja taideteollisuusalan ammattilainen toimii vuonna 2020?
2) Yritysidea: Kuvaile innovaatioita, tuotteita ja palveluita, joita voisit kuvitella käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisen tarjoavan vuonna
2020?
3) Ammatillinen osaaminen: Kuvaile millaisia / mitä ammatillisia avaintaitoja käsityöyrittäjä mielestäsi tarvitsee vuonna 2020?
4) Yrittäjäpersoona: Kuvaile käsi- ja taideteollisuuden tulevaisuuden ammattilaista henkilönä vuonna 2020?
Keskustelu eteni haastattelukysymysten johdattamina, vaikkakin haastateltavat näkivät tutkittavan ilmiön hyvin kokonaisvaltaisesti. Ilmiön osat kietoutuivat ja
lomittuivat keskusteluissa – ilmiön osilla oli ja on vahvasti syy-seuraussuhteet toisiinsa nähden. Haastateltavien mielestä viitekehyksen kokonaisuus oli tutkittavan
ilmiön kannalta johdonmukainen ja relevantti. Asiantuntijoiden mielestä viitekehyksessä käytetyt käsitteet olivat ilmiötä kuvaavia, he ehdottivat myös rinnakkaiskäsitteiden mukaan ottamista. Viitekehyksen pääkäsitteitä muutettiinkin niin, että
yrittäjäpersoona käsitteen tilalle valittiin ammatillinen identiteetti, joka on käsitteenä laajempi. Samoin yritysidean tilalle vaihdettiin käsite toimintamalli. Toimintamalli kuvaa paremmin käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisen työn sisällön
moninaisuutta ja mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Työ ja toimeentulo koostuvat
usein erityyppisistä palkallisista töistä, yrittäjyydestä sekä vapaaehtoistyöstä.
Työnteon tavat ja paikat muuttuvat ja moninaistuvat.
Ensimmäisen vaiheen litteroitua aineistoa luettiin läpi useaan kertaan ja se esikoodattiin manuaalisesti haastatteluiden jälkeen 2008. Myöhemmässä vaiheessa,
kun myös yrittäjien työpajan aineisto ja opiskelijoiden tulevaisuustarina-aineisto
saatiin keväällä 2010, vietiin se sisällönanalyysiohjelmaan (Atlas.ti), jonka avulla
aineisto koodattiin uudelleen. Avaininformanttien haastatteluissa korostui haastateltavien työkokemuksen tuoma näkökulma. He näkivät ilmiön osana laajempaa
yhteiskunnallista kehitystä ja muutosta. Myös vahva ammatillinen professio yrityskehittäjinä näkyi keskusteluissa. He irrottautuivat vahvimmin (verrattuna luovien
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alojen yrittäjiin ja opiskelijoihin) toimialasidonnaisuuksista ja näkivät muotoilun ja
käsi- ja taideteollisuuden selkeimmin osana luovia aloja. Haastatteluiden tulokset
kuvataan yhdessä tulevaisuustyöpajan tulosten kanssa kappaleissa 6.3.–6.7.

6.2 Luovien alojen yrittäjien tulevaisuustyöpaja
Osana luovien alojen yrittäjille tarkoitettua Kulta-hanketta20 järjestettiin
29.10.2009 Porissa Kultajyvä-seminaari, jossa yrittäjät osallistuivat yritystoiminnan
vaihtoehtoisiin kehittämistyöpajoihin. Tulevaisuustyöpajaan osallistui 20 luovien
alojen yrittäjää ja kehittäjää. Yrittäjät valikoituivat kehittämishankkeen osallistujien sekä seminaariin ilmoittautuneiden joukosta oman kiinnostuksensa mukaisesti.
Työpajan tehtävänä oli kannustaa osallistujia ottamaan tulevaisuuden tekijän rooli
ja herättää ajatuksia luovien alojen yrittäjyyden tulevaisuudesta vuonna 2025.
Tehtävänanto suunnattiin laajemmin luovien alojen pienyrittäjille, koska osallistujat edustivat melko monialaista asiantuntemusta; muotoilu- ja käsi- ja taideteollisuusalan lisäksi työpajassa oli mukana myös viestinnän ja matkailun toimialoja,
kuitenkin suurimmalla osalla osallistujista oli kokemusta myös käsi- ja taideteollisuusalalta. Osallistujat jaettiin neljään ryhmään. Ryhmät työskentelivät vaiheittain
annettujen tehtävien mukaan.
Toimintaympäristömuutosten havaitsemiseksi käytettiin tulevaisuustyöpajassa
työkaluna tulevaisuuspyörää, josta muokattiin tulevaisuuteen etääntyvä kehämalli
(kuvio 7). Tulevaisuuspyörä (Futures Wheel) on työkalu, jonka avulla tunnistetaan
ja kootaan ensisijaisia (primary), toissijaisia (secondary) ja kolmannen asteen (tertiary) vaikutuksia tutkittavaan teemaan tai kehitettävään asiaan liittyen. Vaikutuksia ja seurauksia arvioidaan havaittujen trendien, tapahtumien, nousevien ilmiöiden ja mahdollisten päätösten näkökulmista. Tulevaisuuspyörä on keino visualisoida määritellyn muutoksen tai kehityksen suoria ja epäsuoria seuraamuksia kehämäiseen tai mindmap-tyyliseen graafiseen esitykseen. (Glenn 1972, 2012; Futures
Research Methodology—V3.0; Hietanen ym. 2009). Tutkittava asia tai ilmiö asetetaan kuvion (kehämallin) keskelle. Seuraavaksi kartoitetaan ilmiöön ensisijaisesti
liittyvät asiat, jotka muodostavat seuraavan kehän. Tämän jälkeen siirrytään seuraaville kehille eli arvioidaan ensisijaisten asioiden vaikutuksia toissijaisiin asioihin
ja jne. (Glenn 2012, 4–5.)
Työpajaan muokattiin Glennin tulevaisuuspyörää muokaten kehämalli (kuvio
7), jossa siirryttiin vaiheittain ulommille kehille eli lähitulevaisuuden muutoksista
20

Kulta-hanke, Kulta-hanke, www.eura2007.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S10841.
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Jotta teidän mielestänne toivottava kehitys kohti vuotta 2025 mahdollistuisi:
1) Miten olennaisimpia asioita tulisi edistää tai estää?
2) Millaisia verkostoja tai tukimuotoja tarvittaisiin?
Ensimmäisessä ryhmätyötehtävässä ryhmät kirjoittivat alla olevien kysymysten
herättämiä ajatuksia neljästä kehästä koostuvaan kuvioon. Ryhmät esittelivät toisille ryhmille omat tulevaisuuskehät. Toisen vaiheen jälkeen ryhmät esittelivät
ensimmäisen tehtävän pohjalta luodut toimenpide-ehdotukset, jotka edesauttaisivat toivottavien tulevaisuuskuvien toteutumista. Ryhmien keskustelut nauhoitettiin ja litteroitiin ja fläppipapereille piirretyt kaaviot ja muistiinpanot siirrettiin kirjalliseen ja kuvalliseen esitysmuotoon.
Työpajasta koottiin erillinen raportti, joka toimitettiin osallistujille sekä Kultahankkeelle. Siihen koottiin eri työryhmien työskentelyjen tulokset sekä yhteenvetona Top 8 -signaalit asioista, jotka nousivat esiin kaikkien työryhmien keskusteluissa. Tulevaisuustyöpajan aineiston analyysi toteutettiin tutkimuksen viitekehyksen pääteemoittain ja käyttäen luotua luokittelurunkoa. Analyysissa hyödynnettiin
myös erillistä raporttia. Aineisto täydensi luokittelurunkoa varsinkin toimintaympäristö-teeman osalta ja helpotti eri aineistojen vertailtavuutta.
Työpajaryhmien tuloksissa oli paljon yhteneväisyyksiä, mikä oli luonnollista,
kun keskustelijoita yhdisti sama toimiala ja useimmat toimivat yrittäjinä. Keskustelijat eivät pääosin tunteneet ennalta toisiaan, mikä joillakin ryhmillä vaikutti keskustelun sujuvuuteen. Samoin työskentelyyn käytetty aika oli rajallinen, aikaa kului
alkuun luonnollisesti ns. itsestään selvien muutosten ja ilmiöiden toteamiseen
(mm. yhteiskunnalliset megatrendit). Jos työskentelyä olisi ollut mahdollista jatkaa, olisi päästy syvemmälle muutosten vaikutusten analysoinnissa nimenomaan
luovien alojen pienyritysten toimintaan. Sinällään oli tärkeää tunnistaa globaalit
megatrendit ja ymmärtää, että niillä on vaikutusta kaikilla tasoilla – glokalisaatio eli
globaalin ja lokaalin yhtäaikaisuus tunnistettiin hyvin kaikissa ryhmissä.
Selvästi muutosten kuvittelu ja ennakointi vaikeutui mitä kauimpana tulevaisuuden ajankohta oli (neljäs kehä). Samoin eri ryhmien näkökulmat toimintaympäristö- ja toimintamallimuutoksista vaihtelivat. Toisaalta muutoksia ajateltiin hyvin
pienyrityslähtöisesti ja oman yrityksen näkökulmasta, toisaalta keskustelu ohjautui
yleisemmälle ja yhteiskunnallisemmalle tasolle. Ilmiöiden asettaminen aikaperspektiiviin oli myös vaikeaa, sillä moni muutos tai trendi oli jo nyt selkeästi havaittavissa ja sen nähtiin jatkuvan seuraavat 15 vuotta joko voimistuen tai heikentyen.
Ryhmät nostivat esiin myös ennakoimattomat tapahtumat, katastrofit ja villit kortit, joista ei vielä voi tietää, mutta joiden vaikutus voi olla mullistava.
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Tehtävänannosta johtuen tulevaisuustyöpajaan osallistuneiden yrittäjien ja
kehittäjien kommentit painottuivat vahvasti tulevaisuuden toimintaympäristöön,
toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin sekä niiden vaikutuksiin pienyrityksen toiminnassa. Tehtävänannossa ei nostettu vahvasti esiin ammatilliseen osaamiseen eikä ammatillisen identiteettiin liittyviä muutoksia. Kuitenkin henkilökohtaiset ominaisuudet ja taidot nousivat keskusteluissa luontevasti esiin – varsinkin
yrittäjänä toimimisen edellytykset, hyvinvointi ja työssä jaksaminen näkyy keskusteluissa. Työpajan tulokset kuvataan tarkemmin seuraavissa kappaleissa 6.3–6.4.

6.3 Ammattilaisten käsityksiä tulevaisuuden
toimintaympäristöstä
Sekä haastatteluaineistossa että työpaja-aineistossa korostuivat vahvasti toimintaympäristöön liittyvät muutokset ja muutostarpeet. Haastatteluissa keskusteltiin
paljon muutostarpeista kumppanuuksiin ja verkostoihin ja toimialayhdistelmiin
liittyen. Myös työpajojen keskustelu painottui selkeästi toimintaympäristömuutoksiin ja toimintatapojen muutoksiin johtuen tehtävänannosta (tulevaisuuskehätehtävä).
Jokainen haastateltavista korosti toimialan menestymisen kriteerinä uusien
kumppaneiden ja verkostojen merkitystä. Toimialan mahdollisuudet nähtiin vahvasti yhteistyönä luovien alojen sekä muiden toimialojen kanssa yhdessä. Samoin
keskusteluista nousivat uudet toimialayhdistelmät. Esiin tuli myös, että käsi- ja
taideteollisuusala yksinään saattaa marginalisoitua ja ammattilaisuuden ja yrittäjyyden mahdollisuudet jäävät kapeiksi. Taustalla vaikuttavat globalisaation aiheuttamat muutokset, jotka luovat paineita sekä lokaalien että globaalien toimintamallien uudelleen ajatteluun. Keskusteluissa nousi esiin alan koulutus ja sen merkitys
tulevaisuudessa vaadittavien taitojen välittäjänä. Sukupolvien kuilu näkyy esimerkiksi liiketoiminnallisessa ajattelussa sekä kyvyissä hyödyntää verkkoteknologiaa.
”Sama pätee käsityöyrityksille, niitten pitäisi mennä semmoisiin paikkoihin missä ei
ole vaan ne kaverit ja tunnetut kollegat, mennä jonnekin käsittämättömiin ympyröihin ja aivan vieraisiin paikkoihin ja mennä pöllyttelemään omaa päätään ja päästä irti
niistä kahleista, jotka sua sitoo siellä, vapauttaa se energia, jolla sä voit löytää uudenlaisia toimialoja. Siihen mihin se sun oma osaaminen kuitenkin liittyy, sä löydät uuden
kentän. Se on haaste ja siinä on mahdollisuuksia.” (A2)

Myös työpajaan osallistuneet luovien alojen yrittäjät näkivät globalisaation aiheuttamissa muutoksissa pienyrittäjälle sekä uhkia että mahdollisuuksia. Ilmastomuutos ja energian pakkosäästäminen nähtiin pienille toimijoille mahdollisuutena mut-
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ta suuryrityksille uhkana. Terveyteen ja luontoon liittyvät katastrofit pakottavat
ihmiset nöyrtymään ja ajattelemaan ekologisemmin ja yhteisvastuullisemmin.
Pienten toimijoiden etuna on kyky joustaviin ja nopeisiin liikkeisiin. Globaalin ja
lokaalin yhtäaikainen vahvistuminen tuo mahdollisuuksia paikallistoimijoille, toisaalta uhkana voivat olla ihmisvirrat paremman elämän toivossa. Toimijakentälle
voi tulla uusia vielä ennakoimattomia kilpailijoita. Nähtiin, että maahanmuuttajat
tulevat muuttamaan yrityskenttää ja kulttuuria. Nostettiin esiin myös käänteinen
kehitystrendi eli ihmiskunta peruuttaa. Tämä vahvistaa lokalisaatiota ja johtaa
suojautumiseen ja protektionismiin. Peruuttamisella tarkoitettiin nykyisen kehitysajattelun uudelleenajattelua (mm. kohtuutalous, degrowth).
Eriarvoisuuden lisääntyminen mainittiin luokkaerojen ja tuloerojen kasvuna ja
pohdittiin sitä, kenellä tulevaisuudessa on varaa designiin. Vuokratyövoiman lisääntyminen ja maahanmuuttajat nähtiin myös uhkana: Suomeen tulee uusia väestöryhmiä, jotka saattavat syrjäytyä, eivät maksa veroja, ja joilla ei ole ostovoimaa. Toisaalta yhteiskunnallisen jakautumisen nähtiin johtuvan sukupolvien välisestä kuilusta. Virtuaalimaailmaan uppoutunut sukupolvi on vieraantunut työnteosta, josta seuraa taitajapula eli ammattitaidot ja elämänhallintataidot hiipuvat.
Huoli nousi siitä, kuka tekee työt, maksaa verot ja ylläpitää yhteiskunnan palvelut.
Työttömyyden nähtiin lisäävän turhaa koulutusta, koulutustarpeet eivät kohtaa
eivätkä nuoret saa työkokemusta. Pitkät koulutusurat eivät tue käytännön ammattitaidon kehittymistä varsinkaan käsityöaloilla.
Yhteiskunnassa tapahtuvissa arvomuutoksissa haastatellut avaininformantit
näkivät selkeää potentiaalia ja mahdollisuuksia toimialalla, mikäli se kykenee hyödyntämään varsinkin kestävään kehitykseen liittyvää arvopohjaa. Ekologiset, esteettiset ja eettiset arvot tukevat käsityötä, pienyrittäjyyttä ja lähituotantoon perustuvaa valmistusta. Myös yhteisöllisyyden ja vastuullisuuden vahvistuminen voi
vahvistaa toimialan mahdollisuuksia.
Nyt on jo aika pitkä jakso aikaa takana, jossa ihmiset eivät ole jaksaneet kiinnostua
käsitöistä. Nyt varmaan tulee se, että henkinen puoli ja hidastaminen muun vouhotuksen rinnalla nousee esille ja sitten materiaalituntemus ja taju on niin heikko. Pienet
lapset eivät erota mäntyä kuusesta tai koivusta. Tämän päivän ihmiset eivät tiedä
mikä puumateriaali on mitä taikka mikä tekstiilimateriaali on mitä ja semmoinen
touch, hyppysissä oleva, joka välittää meille tietoa tästä maailmasta. Sellainen saattaa olla aikamoinen juttu hetken päästä kun ei ole mitään suhdetta tämäntyyppisiin.
(A1)

Tulevaisuustyöpajan keskusteluissa oli havaittavissa selkeästi paluuta perusarvoihin ja globalisaation nähtiin vahvistavan lokalisaatiota. Koti, uskonto ja isänmaa
kuvaavat pyrkimystä turvallisuuteen ja itsenäiseen selviytymiseen. Suomalaisuu101

den ja paikallisuuden vahvuutta ovat mm. suomen kieli, oma tuotanto, kotitarveviljely ja itse tekeminen. Nämä arvot muuttavat suhtautumista pienyrityksiin; arvostetaan kädentaitoja, yksilöllistä palvelua ja itsensä työllistämistä. Kestävän kehityksen ja ekologisten arvojen nousun katsottiin tukevan kädentaitoja ja käsityöammatteja. Ihmisten pyrkimyksissä hyvinvointiin havaittiin myös hitauden arvoja, kiireestä aiheutuu pahoinvointia. Toiveet oman elämän itsesäätelyyn ja hyvinvointiin olivat sekä yrittäjyyden että asiakkuuksien näkökulmia. Yksilöllisyyden ja
persoonallisuuden tarpeiden katsottiin lisääntyvän edelleen. Kauempana tulevaisuudessa nähtiin myös arvoihin liittyviä uhkakuvia – saattaa nousta uusia mielipidejohtajia ja ääriryhmiä, joiden vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen ei vielä tiedetä.
Kestävä kehitys mainittiin tulevaisuustyöpajaryhmissä keskeiseksi menestystekijäksi, kuitenkaan pohtimatta syvällisemmin, mitä kestävä kehitys todella merkitsee pienyrityksen toimintamallina. Ekologisuus ja kestävä kehitys nähtiin väistämättömänä tulevaisuudentilana, johon tulee pyrkiä, mutta nykytilanne on edelleen
tuote- ja materiaalilähtöinen ja radikaalit vaihtoehtoiset toimintamallit eivät nousseet esiin. Kestävä kehitys on vielä käsite- ja tavoitetasolla kuten esimerkiksi laatu.
Kestävän kehityksen vaatimat todelliset toimintatapamuutokset olivat vielä hahmottamatta.
Jos pidetään se 2020, tulee ensimmäisenä mieleen, että kun puhutaan paljon kestävästä kehityksestä ja sitä kautta kaiken maailman tuunauksista ja nämä Gloge Hopit
on kaikille tuttuja, niin yksi mahdollisuus skenaarioihin on, jos kerrassaan ei mitään
uusia materiaaleja otetakaan, vaan kaikki tehdään vanhasta. Onko käsityöläisyys
enemmän tämmöistä entisöintiä, verhoilua. (A3)

Haastatteluissa ekologisuuden ja kestävän kehityksen välttämättömyys nosti
muutamia ajatuksia uudistamisen, kierrätyksen ja korjaamisen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Toimialalla toimii jo muutamia kärkiyrityksiä ja pienempiä toimijoita,
jotka hyödyntävät tai käyttävät ainoastaan kierrätysmateriaaleja. Tilanne vuonna
2025 voi olla se, että käytettävissä ei ole uusiomateriaaleja nykypäivän mittakaavassa.
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6.4 Ammattilaisten käsityksiä tulevaisuuden toimintamalleista
Avaininformanttien haastatteluissa painottuivat vahvasti toimintamallien muutostarpeet. Avaininformantit kommentoivat käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisen
toimintamalleja enemmän koko toimialan näkökulmasta kuin yksittäisen ammattilaisen tai yrittäjän näkökulmasta. Tämä on luonnollinen näkökulma, koska kaikki
kolme asiantuntijaa edustivat ensisijaisesti luovien alojen liiketoiminnan osaamista
ja kehittämisorganisaatioita. Tästä etuna oli laaja näkemys pienyrittäjyyden problematiikasta luovilla sekä muilla toimialoilla. Keskusteluissa nousi usein esiin caseesimerkkejä muilta luovilta aloilta, joista voitaisiin ottaa oppia tai joiden toimintamalleja voitaisiin hyödyntää käsi- ja taideteollisuusalalla.
Haastatteluissa hyvinvointipalvelut nähtiin vahvasti toimialan mahdollisuuksina
joko kumppanuutena hyvinvointipalvelutuottajien kanssa tai käsillä tekemiseen
perustuvina palveluina. Kurssitoiminta, ohjaustoiminta ja elämyspalvelut voisivat
hyvin olla sisällöltään hyvinvointipalveluita. Keskusteluissa nousi esiin toimialan
mahdollisuudet yhteiskunnallisena toimijana. Tulevaisuudessa tarvitaan uudenlaisia sosiaalisia innovaatioita ja yritystoiminta ja vapaaehtoistoiminta voivat löytää
uudenlaisia tapoja huolehtia esimerkiksi palveluista. Sosiaalinen yrittäjyys voi tarjota käsityötoimialalle uusia mahdollisuuksia ja uudenlaisia asiakkuuksia. Pienyrittäjyyden säilymiseen ja jopa kasvuun uskottiin yhtenä alan tärkeimpänä työllistymisen muotona. Tämä on vahvasti liittoutuneena ammatillisen työnkuvan muutokseen, toimeentulo saadaan jatkossakin monesta lähteestä ja työ saattaa koostua
palkkatyön, yrittäjyyden ja jopa vapaaehtoistyön yhdistelmistä.
”Mutta jos todellakin haluaa menestyä, niin kyllä vahvasti joutuu avaamaan niitä ikkunoita moniin suuntiin ja kriittisesti katsomaan omaa tekemistään ja miten sitä uudelleen formuloi ja kenen kanssa. Mä lähtisin siitä yksinään tekemisestä jollain lailla
pois, tällainen verkostomainen yrittäminen. ”Mutta mun mielestä käsityöyrittäjyydessä pitäisi nyt löytää niitä välimaastoja eli ei niin, että me ollaan vaan oma porukka ja
meidän oma osaaminen on tässä ja me yritetään tällä paketilla mennä yksinämme
eteenpäin. Vaan nyt mä tekisin just näin, että mä liittyisin ihan johonkin toiseen toimialaan kiinni, esimerkiksi tämä sosiaalinen yrittäjyys, liittymällä hoivapuoleen tai
tähän health care sector. Sieltä voi löytyä aivan uudenlaista juttua ja lähteä ennakkoluulottomasti kokeilemaan erilaisia toimialayhdistelmiä.” (A2)
Voihan se olla se uusi liiketoimintamalli, yksi suunta voisi olla, että tämä käsityöläisyys vapaaehtoisuusmuodossa saisi lisää vauhtia. Siitä tulisi enemmän kuten jonkun
keskuksen urheiluseura tyyppistä kansalaistoimintaa, jos mennään jonnekin paikkakunnalle, sieltä löytyy erittäin vireitä urheiluseuroja, joissa 500 - 1000 jäsentä plus ne
muut, jotka siinä pyörii. Yritysmäistä toimintaa voi olla monentyyppisissä yhteisöissä,
se voi olla, että seura - ja yhdistystoiminta tulee vahvasti takaisin. … tapahtuu jonkin
näköistä elinkeinotoimintaa. Ja sitten voi olla ihan uudenlaisia yritysmalleja, siitäkin
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on heikkoja signaaleja. Kun yhteiskunta muuttuu, me fiilataan uudenlaisia malleja.
(A3)

Tulevaisuustyöpajassa ikääntymistrendi tunnistettiin varsinkin eurooppalaisena ilmiönä ja ikääntyneet tulevana mahdollisena kohderyhmänä. Kuitenkaan
ikääntyneitä ei osattu ennakoida selkeästi oman toimialan näkökulmasta. Työpajan
yrittäjät edustivat edelleen melko tuotekeskeistä lähestymistapaa, esimerkiksi
oman osaamisen muuttaminen ikääntyvien hyvinvointipalveluiksi ei noussut keskusteluissa esiin vaikka hyvinvointi tunnistettiinkin selkeäksi asiakastarpeiden
muutokseksi (vrt. asiantuntijahaastatteluissa nousivat hyvinvointipalvelut tärkeimmäksi tulevaisuuden konseptiksi). Ikääntymistä pohdittiin yrittäjyyden näkökulmasta eli ihmeteltiin mitä yrittäjä tekee yritystoiminnan jälkeen. Luodaanko
silloin ns. toinen tai kolmas ura? Eläkeläiset tulevat perustamaan yrityksiä ja siihen
toivottiin uudenlaista poliittista ohjausta ja lainsäädäntöä.
Vahvimmin työpajaryhmien keskusteluissa nousivat esiin yrittäjyys, yrittäjän
toimintaedellytykset, yrittäjyyden muutokset ja oma hyvinvointi. Työn ja työurien
muutoksista keskusteltiin ja yksi ryhmä nosti esiin termin sekatavarakauppaura,
joka tarkoittaa työnteon uusia muotoja, rinnakkaisia tulonhankkimiskeinoja ja
palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistämistä. Tulevaisuudessa ei ole enää erikseen yrittäjiä, opiskelijoita, palkkatyöläisiä tai eläkeläisiä. Tämä johtaa kehitykseen, jossa
yritysmuodot on muokattava uudelleen. Nähtiin myös, että osa-aikaeläkeläisyys
lisääntyy ja työurat pidentyvät. Luterilaisesta ja kuuliaisesta työeetoksesta luovutaan ja uravalintoihin tulee vahvasti vaikuttamaan oma hyvinvointi ja pyrkimys
onnellisuuteen. Tällöin pienyrittäjyys, varsinkin käsityöyrittäjyys nähtiin tietoisena
valintana oman hyvinvoinnin näkökulmasta. Aineistossa korostui henkinen kasvu
ihmisenä yhtä tärkeäksi kuin yrityksen taloudellinen kasvu. Yrityksen menestymisen mittaamiseen ennustettiin muutoksia; julkisessa keskustelussa esiintyneet
uudet ”hyvinvointimittarit” tunnistettiin. (ks. aiemmat tutkimukset Luutonen &
Ayväri 2002, Fillis 2004 ja 2008, Walker & Brown 2004, Äyväri 2006 ja Hautamäki
2008.)
Moniosaamisen haaste puhutti selvästi työpajan yrittäjiä. Monenlaiset vaatimukset lisäävät pienyrittäjien taakkaa: menestyäkseen tulisi verkostoitua ja kumppanoitua, mutta rajalliset resurssit estävät sen ja osallistuminen moniin toimintoihin toisaalta hajottaa luovan työn prosessia ja tuotantoa. Osa halusi keskittyä selkeästi omaan ydinosaamiseensa eli tuotteiden valmistukseen. Yritysten kasvumotivaatiot nähtiin suhteessa yrittäjän elämänkaaren vaiheisiin. Työpajan nuoremmilla yrittäjillä oli myös selkeitä liiketoiminnan kasvutavoitteita.
Tulevaisuudessa nähtiin myös kvartaalitalouden toinen puoli; yrittäjät jakautuvat ”perunanviljelijöihin ja kilpajuoksijoihin”. Toimialalla tunnistettiin ammatillis104

ten identiteettien laaja kirjo elämäntapayrittäjyydestä kasvuorientoituneeseen
liiketoimintaan. Pienyrittäjyyden uhkana nähtiin palvelurakenteen muutosten aiheuttama tulevaisuuden uusi orjuus – yrittäjyys ei tarkoita vaurautta vaan työntekoa markkinoiden ehdoin kellon ympäri. Selviytymiskeinoina nähtiin verkostoituminen ja pienyritysten uudenlainen yhteistyö, toisaalta peräänkuulutettiin keskittymistä omaan tekemiseen, jos resurssit ovat rajalliset. Kaivattiin pienyrittäjille
verkostolobbareita, jotka hallitsevat globaalin markkinoinnin ja viennin (kuten
Etsy.com). Haettiin myös uudenlaisia selviytymisstrategioita ja uudenlaista kekseliäisyyttä – uudenlaista toimintamallia, jolla yrittäjä selviää ankarissakin olosuhteissa. Keskusteltiin harrastajien tulosta yrityskentälle – onko se uhka vai mahdollisuus
eli syntyykö uudenlaista yhteistyötä vai kuppikuntia. Yrittäjyyden ennustettiin sekoittuvan yksityisten toimijoiden, kolmannen sektorin ja harrastajien kesken.
Ilmiö liittyy selkeästi myös tuotteiden ja palveluiden tuotantoprosessien muutokseen. Suunnittelu, tuotanto ja valmistus voidaan toteuttaa uudella tavalla verkostoja hyödyntäen. Myös yhteiskunnassa tapahtuvat arvomuutokset, kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja asiakastarpeiden muutokset suuntaavat koko toimitapaa tuotteiden valmistuksesta palveluprosessin tuottamiseen.
”Ei vain, että tuotetaan tuotteita vaan menee yhä enemmän siihen, että käsityöyrittäjä on selkeästi kuluttajankin arjessa sillä tavalla mukana, että tuo siihen toiminnan ja
toiminnanohjauksen kautta ihan uudenlaisen ulottuvuuden ja se voi olla merkittävä
asia itsensä ymmärtämiseksi.” (A1)

Paluu räätälöityyn valmistukseen ja yksilölliseen asiakaspalveluun näkyy selvästi myös muilla toimialoilla. Käsityössä se oli ennen teollistumista pääasiallinen toimintamalli, kuten mittatilaustyö, korjaaminen ja entisöinti. Nyt valmistusprosessiin
tulee mukaan myös asiakas, jolloin räätälöinti ja yksilöllistäminen tapahtuva asiakkaan itsensä tekemänä.
Tulevaisuustyöpajan asiakkaiden tarpeiden muutokset tunnistettiin kasvaneena yksilöllistymistrendinä: räätälöinti, laatu ja palvelu korostuvat kilpailutekijänä.
Luovien alojen liiketoiminnan nähtiin siirtyvän tuotteista palveluihin. Tavaratuotannon ennustettiin vähenevän mutta olevan laadukkaampaa ja kestävämpää.
Yksilöllinen tuotanto tarkoittaa sitä, että asiakkaat odottavat räätälöintiä, ovat
valmiita odottamaan räätälöityjen tuotteisiin kuluvan valmistusajan ja ovat valmiita maksamaan siitä. Yksilöllisen tuotannon nähtiin vapauttavan yrityksen resursseja ja vähentävän riskejä, tuotteita ei tarvitse tehdä varastoon. Räätälöinti nostaa
myös tuotteen ja palvelun hintaa ja asiakkaan arvostusta. Toisaalta samalla epäröitiin sitä, että onko asiakas valmis kuitenkaan maksamaan erikoispalveluista.

105

Elämyksellisyys, esteettisyys ja hyvinvointi ostokriteerinä sekä kaupan ja palveluiden rakenteellinen muutos tunnistettiin vahvasti. Palveluiden tulee mennä ihmisten lähelle – lähiruoka, lähipalvelut ja lähiturva ovat tulevaisuuden mahdollisuuksia. Segmentointi nähtiin pienyrityksen yhtenä ongelmakohtana. Markkinointitapojen muutosta peräänkuulutettiin, nettimarkkinointi kehittyy, mutta sekään ei
tulevaisuudessa riitä. Kauppakeskukset nähtiin vaikeina toimintaympäristöinä pienille yrittäjille ja ideoitiin uudenlaisia käsityöyrittäjien kauppakeskuksia. Innovatiivisia uusiin kumppanuuksiin perustuvia malleja ei kyetty kuitenkaan nostaman
esille.
Ongelmana avaininformantit näkivät toimialaan liittyvät sisäiset jännitteet,
kaupallisuuteen liittyvän problematiikan ja siitä osittain johtuvat kannattavuusongelmat. Kasvuyrittäjyyden mahdollisuus nähtiin nimenomaan uusien kumppanuuksien ja uusien toimialayhdistelmin kautta. Kuitenkin haastateltavat tunnistivat
selkeästi toimialan moninaisuuden ja toimialalle hakeutuvien erilaiset motivaatiotekijät. (ks. Fillis 2004, Reijonen & Komppula 2004, 2007 ja Walker & Brown
2004.) Taiteellisuuden ja itsensä toteuttamistarpeen yhdistäminen kannattavaan
liiketoimintaan on yksi keskeinen käsityöalan sekä koko luovien toimialojen kehittämiskohde. Ristiriitaa toimialan toimijoiden keskuudessa ja toisaalta yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden keskuudessa aiheuttaa ammattimaisen käsityöyrittäjyyden ja käsityön harrastamisen kytkös. Tämä näkyy esimerkiksi toimintatavoissa,
joissa peräänkuulutettiin pelisääntöjä – ikuisuuskysymys käsityön aitoudesta.
”Kertakäyttökulttuuri on haastava asia käsityöyrittäjille, mä näen sisäisinä uhkina, että alan profiili romahtaa ja on yksittäisiä tekijöitä, jotka alkaa leimaan alaa liian harrastelijamaisena tai halventavana niille ammattilaisille. Niitten ilmiöiden yhtäkkinen
esille nostaminen ja räikeät moraaliset ongelmat esimerkiksi. Uhkia on pelisääntöjen
alueella, pelisääntöjen linjaaminen, jos ajatellaan, että siellä olisi kasvumahdollisuuksia ja potentiaalia.” (A2)

Yritystoiminnan jatkuminen ja sukupolvenvaihdokset olivat kokeneiden yrittäjien huolen aiheena. Miten hiljainen tieto ja taito siirtyvät seuraaville sukupolville?
Positiivisena asiana nousi esiin perheyrittäjyyden uusi kunnioitus. Perheyrittäjyys
nousee kunniaan kovassa kilpailutilanteessa työmarkkinoilla. Nuorisotyöttömyyden paineessa seuraava sukupolvi arvostaa edellisen sukupolven petaamaa tietä ja
uraa. Uskottiin myös pienyritysostojen lisääntymiseen ja ideoitiin uutta nettiportaalia, jonka kautta voisi välittää yrityksiä. Avoimet nettiympäristöt nähtiin myös
uhkana ja pelättiin liikeideoiden varastamista. Tuotesuojaus ja tekijänoikeudet
ovat suuri haaste, vaihtoehtoina tulevaisuudessa nähtiin joko luopuminen kokonaan tekijänoikeuksista tai globaalin valvontaorganisaation perustaminen.
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6.5 Ammattilaisten käsityksiä tulevaisuuden ammatillisesta
osaamisesta
Haastatteluissa ammatillinen osaamisessa korostuivat eniten yhteistyötaidot ja
verkostoituminen, kädentaidot, materiaalituntemus sekä erikoistuminen. Yhteistyötaidot ja verkostoituminen nähtiin melkeinpä ammattilaisen selviytymisstrategiana – ilman verkostoitumista ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa mahdollisuuksia työllistyä on vähän. Toimialalle peräänkuulutettiin rohkeampaa kumppanoitumista ja mielellään yli toimialarajojen. Selkeästi käsityöalan ammattilaisen
mahdollisuutena nähtiin erikoisosaaminen – kädentaidot, joita hyödyntämällä voisi
tuotteistaa sellaista osaamista, mitä muilla ei ole. Mestaritason käsityöosaaminen
vaatii ammatti-identiteettiä, jossa huippuunsa viety taitavuus yhdistetään materiaali- ja kulttuurituntemukseen, sovellustaitoon ja muuntautumiskykyyn. Materiaalituntemusta korostettiin mestariosaamisen yhtenä tärkeänä osa-alueena.
”Joo, kyllä kun puhutaan käsityöyrittäjästä, niin siinä on kuitenkin mulla oletuksena,
että siinä kokonaisuudessa on myös 2020 edelleenkin kädet eli siellä, se voi olla, että
se on saanut jo vähän erilaisia variaatioita siihen, miten niitä käsiä hyödynnetään, miten se näkyy siellä tuotteistuksessa ja miten sitä on välitetty muille asiakkaille sitä käsin tekemistä. Miten siitä kerrotaan eli mää nostaisin sen, että toisaalta se taidon ylläpitäminen mikä liittyy materiaalihallintaan ja siihen niiden välineiden hallintaan.
Mutta sen niin kuin vieminen sille tasolle, että sillä voidaan kertoa myös tarinaa, siihen liitetään tiettyjä ajankohtaisia ilmiöitä tai se liittyy ajankohtaisiin ilmiöihin. Kun
puhutaan menestyksestä niin, kyllä mä näkisin, että ne on menestyneimpiä käsityöyrittäjiä. jotka kykenevät muuntautumaan siihen aikaan, liittämään sen aikaan,
hyödyntäen sen oman taitavuutensa” (A1)

Ajanhengen ymmärtäminen ja oman osaamisen soveltaminen nykyteknologiaa
hyödyntäen on ammattitaitoa. Oman osaamisen tunnistaminen on myös sitä, että
käsityöammattilaisuus ei automaattisesti tarkoita itse käsin tekemistä tai käsityöläisyyttä. Liiketoimintaosaaminen näkyy myös tuotantoprosessien hallintana ja
kykynä vastata kysyntään ja verkostoitua. Ammattitaitoon tarvitaan myös johtamistaitoja ja tuotteistamisen osaamista. Käsityöalan ammattilaisuus on myös sitä,
että tunnistetaan omat vahvuudet tekijänä ja valmistajana. Verkostoituneeseen
tuotantoon tarvitaan sekä tilaajia että alihankkijoita.
Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyystaidot sulautuivat keskusteluissa ammattiosaamisen kokonaisuuteen. Hinnoittelu, markkinointi, laskenta ja kirjanpito eivät
nousseet esiin yksittäisenä osaamisena tai taitona kovin vahvasti. Niihin otettiin
kantaa pohdittaessa esimerkiksi kasvuyrittäjyyden roolia toimialalla tai ongelmia,
jotka liittyvät menestymiseen tai menestymättömyyteen. Keskusteluissa nousi
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selkeimmin esille arvon luonti eli kyky tuottaa omalla osaamisella ja neuvottelutaidoilla sellaista arvoa, joka luo mahdollisuudet menestyä myös taloudellisesti.
”Ja siellä myös tämä liiketoimintaosaaminen, voimavarat painottuu hyvin pitkälle siihen, kun on kustannuslaskenta ja hinnoittelu osaaminen kunnossa niin, se painottuu
nimenomaan niihin neuvottelutaitoihin ja kykyyn myös neuvotella itselleen lisäarvoa.
Myöskin se, että mikä on se oman työn arvostus myös rahallisesti tai sopimusteitse.
Miten sen voi määritellä, mun mielestä se on yksi jo tänä päivänäkin menestyneen
osaajan piirre. ”Lähinnä liiketoiminnan kannalta haastavaa on se, että miten menestyäkseen tulevaisuudessa pystyy tuomaan tämän koskettamisen semmoisena lisäarvona, että asiakas on valmis siitä maksamaan huomattavia summia ja toisaalta se,
että uskaltaa katsoa vähän ulkopuolisena sitä omaa tekemistä ja tuotettaan.” (A1)

Tulevaisuustyöpajan tehtävänannossa ei pyydetty arvioimaan luovan alan
pienyrittäjän ammattitaitoa tai ammatillista identiteettiä erillisenä kysymyksenä.
Kuitenkin ryhmäkeskusteluissa taustalla näkyivät vahvasti yrittäjyyden motivaatioon ja työorientaatioon liittyvät tekijät. Ammattitaitoa koskevat kommentit liittyivät mm. oman osaamisen tunnistamiseen ja erikoistumiseen. Monet olivat jo keski-ikäisiä ja monenlaista kokemusta oli karttunut. Työhyvinvointi nähtiin ikääntyvän, jo uran loppupuolella olevan ammattilaisen silmin. Muutamilla oli eläkkeelle
jääminen lähestymässä ja hyvinvointia arvioitiin oman kokemuksen kautta ja tuotiin esiin keinoja, miten yrittäjyyden taivalta voisi tukea paremmin.
Mentorointi ja yrityskummius mainittiin tekijöinä, joihin tulevaisuudessa pitäisi
panostaa enemmän. Yrittäjä tarvitsee yrittämisen visioiden selkiyttämistä, tervettä
itsekkyyttä ja itsetunnon vahvistamista. Tiedon ja kokemuksen jakaminen ja tuki
yrittäjän eri elämänvaiheissa nostettiin esiin. Pidemmän ajan toimineille yrittäjille
toivottiin lepojaksoa tai tuotekehittelyjaksoa, jolloin voisi keskittyä oman ammattitaidon kehittämiseen ja uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden luomiseen.
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6.6 Ammattilaisten käsityksiä tulevaisuuden ammatillisesta
identiteetistä
Haastatteluissa keskityttiin selkeästi kahteen ammatillista identiteettiä selittävään
teemaan, jotka olivat henkilökohtaiset ominaisuudet ja työorientaatio, mikä on
luonnollista, koska molemmat asiat ovat kytköksissä ammattiosaamiseen ja toimintamalleihin. Käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisen tärkeimpiä henkilökohtaisia ominaisuuksia olivat haastateltujen asiantuntijoiden mielestä aloitekyky,
ennakkoluulottomuus ja muuntautumiskyky. Ennakkoluulottomuus ja muuntautumiskyky ilmenee kykyinä soveltaa omaa osaamistaan uusiin toimintaympäristöihin
ja toimintamalleihin – konkreettisesti uusiin tuotteisiin ja palveluihin ja uusille
kohderyhmille.
Yhdessä skenaariossa oli teesi: leikki ei nolota. Eli se tarkoittaa, että olo on vähän
rennompaa eli tehdään erilaista - Tähän käsityöasiaan täytyy saada hiton radikaaleja
juttuja. (A3)

Jännite lokaalin ja globaalin toiminnan välillä luo haasteellisen vastinparin
ammatillisen identiteetin näkökulmasta. Käsityöläisyyteen tavallisesti yhdistetään
perinteiset valmistusmenetelmät ja lähituotanto. Kestävän kehityksen kannalta
lokaalit verkostot nähdään alueellista kulttuuria säilyttävinä ja ekologisina. Toisaalta menestyminen vaatii ”globaalimpaa sielua” ja kriittisyyttä arvioida ja kyseenalaistaa perinteisiä toimintamalleja. Voidaan kysyä, mitä globaalius esimerkiksi
käsityöyrityksen näkökulmasta merkitsee. Onko globaali toiminta verkkoteknologian hyödyntämistä markkinoinnissa vai globaaleja tuotantoverkostoja esimerkiksi
kehitysmaissa?
”Se vanha kuva siitä käsityöläisestä on, tulee mieleen nyt vaikka seppä pajassa. Tietenkin pieni määrä sellaisiakin tähän maahan ja maailmaan mahtuu, mutta jos oikeasti halutaan menestyä, ihan kunnon liiketoimintaa ja olla tässä ajassa mukana niin
silloin se vaatii globaalimpaa sielua ihmiseen. Se mitä mä nään yrittäjyydessä hirveän
tärkeänä ammatti-ihmisellä on jatkuva kriittinen ajattelu, sen pitäisi kehittyä. Ja voi
olla, että ei ensimmäinen eikä kymmeneskään ole se oikea juju, mutta se asenne ratkaisee. Tämä on oikein yrittäjyysteoria, joka on mahdollisuuksien havaitseminen, niihin tarttuminen ja niiden toteuttaminen. Tämä olisi mahdottoman tärkeää, että ihmiset irrottautuisivat niistä - pois ne puntit jaloista - mitä mun kuuluu tehdä tai missä
mun on kivaa olla. Vähän niin kuin heittää itsensä uusiin liemiin ja sieltä saattaa löytyä aivan käsittämättömiä.” (A2)

Työorientaation kohdalla haastatteluissa keskusteltiin eniten käsityö- ja muotoilualoilla ja yleensä luovilla toimialoilla vallitsevasta työmotivaatiosta. Motivaatio
suunnittelu- ja valmistustyöhön lähtee usein vahvasti itsensä toteuttamisen tar109

peesta, johon liittyy taiteellinen aspekti. Muotoilija, taiteilija ja käsityöläinen tasapainottelevat taiteellisen työn ja yritystoiminnan ristipaineessa. Menestymistä
haetaan taloudellisin mutta varsinkin ei-taloudellisin mittarein.
”Ehkä se on se sama ero kun tossa äskeisessä kun se taide on itseisarvo niin se määrittää sitä miten sä saat toimia ja miten sä et saa toimia. Sä et saa mennä huoraamaan tonne niitten juttujesi kanssa. Tuotteistaminen on ihan kauhea peikko ja paha
sana. Kun taas käsityöyrittäjyydessä ei ihan näin vahva, mutta toisaalta siellä voi olla
joitakin kollektiiveja, missä ihannoidaan esim. pajatyöskentelyä ja ateljeetyöskentelyä
tai jotain tämän tyyppistä. Ja ollaan hirveän riippuvaisia siitä, miten toiset ajattelee
mun töistä. Sehän on vanha totuus niin käsi- ja taideteollisuusalalla kuin yleensä taidealalla, että ei tehdä tuotteita itselle, mutta ei tehdä asiakkaallekaan vaan tehdään
kollegoille.” (A2)

Toimialalla vallitsevat vahvat esteettiset arvot, jotka ilmenevät mm. toimialan sisäisinä arvostuksina ja jännitteinä. Menestymistä mitataan ja palkitaan (alan yrittäjäpalkinnot ja tunnustukset) vahvasti esteettisin ja laadullisin kriteerein, joka luo
tiettyä kuvaa hyväksyttävästä muotoilusta ja designista. Kuitenkin yritystoiminta
tai itsensä työllistäminen vaatii kompromisseja ja enenevässä määrin asiakaslähtöistä toimintatapaa, mikäli toimeentulo on kiinni oman ammattialan osaamisesta.

6.7 Yhteenveto ja johtopäätöksiä ammattilaisten
tulevaisuuskäsityksistä
Tulevaisuustyöpajan tärkein tavoite oli aktivoida luovien alojen yrittäjiä ja kehittäjiä pohtimaan oman toimialan tulevaisuuden näkymiä – uhkia ja mahdollisuuksia.
Osallistavan tulevaisuustyöskentelyn yksi päämäärä oli normatiivinen eli muuttaa
toimijoiden ajattelua sivustaseuraajan näkökulmasta tulevaisuuden tekijän ja
mahdollisuuksiin tarttuvan näkökulmaan. Ammattilaisten tulevaisuuskäsityksissä
(varsinkin asiantuntijahaastatteluissa) näkyi vahvimmin toimialaan liittyvä muutoshalukkuus ja muutostarve. Samoin avaininformanttien monialaisuus toi näkökulmaa tarkastella yhtä luovien alojen kapeaa toimialaa osana suurempaa kokonaisuutta (ks. Kauppa- ja teollisuusministeriö 2007: Luovien alojen yrittäjyyden
kehittämisstrategia 2015.)
Kehittämisstrategiassa (2007) luoviin aloihin on luettu 14 alatoimialaa, jotka
edustavat taloudelliselta volyymiltaan hyvin erilaisia aloja kuten mm. elokuva- ja
tv-tuotanto, muotoilu, musiikki, peliala, tanssi, teatteri tai kuvataide. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset luovat haasteita kaikille ammattilaisille ja yrittäjille – käsi- ja taideteollisuus osana luovia aloja ei ole poikkeus. Asiantuntijat näkivät vahvasti käsi- ja taideteollisuusalan mahdollisuudet uusien kumppanuuksien
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kautta. Jos toimiala ei verkostoidu ja etsi uusia kumppanuuksia, saattaa se marginalisoitua ja jäädä yksin ja toimintaedellytykset kapenevat edelleen. Jos taas
kyetään irrottautumaan toimialan sisäisistä jännitteistä ja kääntämään oma erikoisosaaminen vahvuudeksi, käynnissä oleva arvomuutos tukee nimenomaan käsillä tekemisen, itse ilmaisun, yksilöllisyyden ja toisaalta yhteisöllisyyden tarpeita.
Tämä on vahva signaali siirtyä tuotekeskeisestä ajattelusta palveluiden tuottamiseen. Yrittäjän näkökulmasta tämä tarkoittanee painopisteen siirtymistä produktista prosessiin ja työkaluja käyttävästä tuotteen tekijästä työkaluja valmistavaksi ja
työprosessia ohjaavaksi mentoriksi.
Vastaako alan ammattikoulutus tähän tarpeeseen? Sitä pohdittiin jonkun verran ammattilaisten kanssa. Ammattilaiset näkivät koulutuspoliittisten muutosten
vaikutukset tulevaisuuteen. Yrittäjyyskasvatukseen panostuksen tulee näkyä kymmenen vuoden perspektiivillä kokonaisvaltaisen osaamisen muutoksena.
”Ja liiketoimintaosaamisesta vielä, että jos nämä kaikki yrittäjyyskasvatukselliset
ponnistukset tässä maassa tuottavat hedelmää, niin sanotaan 20 vuoden päästä voisi
kuvitella, että tämmöinen yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen ovat jo siellä ammatillisessa koulutuksessa niin vahva ja niin syvällä..” (A1)

Globaalit muutokset ja megatrendit todettiin kaikissa ryhmissä ja niiden vaikutuksista luovien alojen yrittäjyyteen tai pienyrittäjyyteen keskusteltiin joko uhkina
tai mahdollisuuksina. Sama kehitys tai muutostila voi olla tulevaisuudessa joko
mahdollisuus tai uhka. Yhteenvetona kirjattiin luovien alojen yritysten tulevaisuussignaalien TOP 8 -lista asioista ja ilmiöistä, jotka tunnistettiin jokaisen työpajaryhmän keskusteluissa.
Tulevaisuustyöpajan TOP 8 tulevaisuussignaalit:
1. Kestävä kehitys muuttaa yritysten toimintamalleja ja ansaintalogiikkaa; eettisyys, ekologisuus, esteettisyys
2. Tuotekeskeisyydestä palveluntuottajiksi, elämystalous
3. Globaalitalous käsi kädessä lokaalitalouden kanssa (globaalit ja alueelliset verkostot, joustavat toimintastrategiat, lähipalvelut)
4. Onnellisuuden, hyvän elämän ja hyvinvoinnin tavoittelu (arvomuutos)
muuttavat yritysten menestymisen mittareita
5. Yrittäjyys muutoksessa, rinnakkaiset urat ja toimeentulokeinot
6. Pienikin on kaunista – pienyrittäjyyden uusi arvostus
7. Pienyritysten markkinointi ja myynti muutoksessa (verkkokauppa, verkostot, agentit, lobbarit)
8. Monikulttuurisuuden uhat ja mahdollisuudet
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7 OPISKELIJOIDEN KÄSITYKSIÄ MUOTOILUN JA KÄSI- JA
TAIDETEOLLISUUSALAN TULEVAISUUKSISTA
Aineiston keruun kolmannessa vaiheessa keväällä 2010 kerättiin tulevaisuusorientaatioita ja tulevaisuuteen liittyviä ammatillisia tarinoita käsi- ja taideteollisuus- ja
muotoilualoille valmistuvilta opiskelijoilta. Opiskelijat kutsuttiin vastaamaan
eDelphi-tutkimusalustalle luotuun kyselyyn, jossa heitä pyydettiin kertomaan heidän omaan ammatilliseen tulevaisuuteensa liittyviä ajatuksia ja orientaatioita.
Pääosa vastaajista vastasi kyselyyn oppilaitoksissa järjestetyissä tilaisuuksissa,
joissa opiskelijoille kerrottiin tutkimuksesta sekä tulevaisuusajattelusta ja sen merkityksestä omaa ammatillista uraa suunniteltaessa. Tilaisuuksissa kerrottiin, että
kyselyyn vastataan nimettömänä ja siinä kysytään aluksi muutamia taustamuuttujia kuten mm. ikäluokkaa, sukupuolta, koulutustaustaa ja työkokemusta. Tilaisuudessa kerrottiin myös, että vastaaminen on luottamuksellista ja vapaaehtoista, ja
että muut vastaajat eivät näe vastauksia.
Orientaatiotilaisuudet järjestettiin toiseen asteen opiskelijoille Koulutuskeskus
Salpauksessa Hollolassa, ja Heinolassa ja Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa Ikaalisissa, ammattikorkeakoulun opiskelijoille Hämeen ammattikorkeakoulussa Hämeenlinnassa sekä korkeakouluopiskelijoille Helsingin yliopistossa ja
Taideteollisessa korkeakoulussa. Tämän jälkeen osalle vastaajista oli järjestetty
aikaa ja tietokoneet kyselyn vastaamiseen ja he jäivät tietotekniikkaluokkaan vastaamaan (Hämeen ammattikorkeakoulun muotoilun opiskelijat, Koulutuskeskus
Salpauksen Heinolan toimipisteen ompelija-opiskelijat ja Taideteollisen korkeakoulun tekstiilitaiteen opiskelijat). Osalla vastaajista oli aikaa vastata kyselyyn koulupäivän aikana ja käyttää mm. suunnittelu- ja työpajatunteja vastaamiseen (Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen soitinrakentajat ja asesepät sekä Koulutuskeskus Salpauksen Hollolan toimipisteen opiskelijat). Heille ei ollut mahdollista
järjestää erillistä tietokoneluokkaa vaan he vastasivat vuorotellen suunnittelu- ja
työpajatiloissa olevilla tietokoneilla. Vastauksia saatiin luonnollisesti paremmin
niiltä ryhmiltä, joille oli varattu mahdollisuus vastata yhtä aikaa. Sen sijaan vastauksia saatiin vähemmän ryhmiltä, joiden vastaaminen jäi orientaatiotilaisuuden
ulkopuolelle. Kyselyyn kirjautui sisään yhteensä 90 opiskelijaa, joista kyselyyn vastasi 72 eli 18 sisäänkirjautunutta jätti vastaamatta.
Taustamuuttujia ja kysymyksiä testattiin etukäteen Delfoi-tutkijoiden työpajassa sekä tulevaisuudentutkijoiden eDelfoi-metodiyhteisössä.21 Testauksen jälkeen
kyselyä korjattiin sekä taustamuuttujien että tulevaisuustarinoihin orientoivien
21

edelfoi.ning.com/.
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kysymysten osalta. Testauksessa ilmeni mm. käsitteitä, joiden ymmärtämisessä
saattaa olla vaikeuksia eri-ikäisillä opiskelijoilla. Esimerkiksi käsitteestä toimiala
käytettiin käsitettä ammattiala. Toimintaympäristö käsitettä kuvaa kysymyksissä
työ- ja elinympäristö. Kyselyssä käsityöyrittäjä sanaa ei käytetty, koska se ohjaa
liikaa ajattelua yhteen tulevaisuuden ammatilliseen uravalintaan, vaikka tulevaisuudessa toimintamalli voi olla yhdistelmä monenlaisista työtehtävistä ja yrittäjyydestä. Kysely osoitettiin tulevaisuuden ammattilaiselle muotoilu- ja käsi- ja taideteollisuusalalla (liite 2 tulevaisuustarinakyselyn etusivu ja lomake). Vastaajat kirjautuivat sisään kyselyn aloitussivulla luomalla itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Kukaan muu vastaaja ei päässyt toisen vastaajan lomakkeelle. Vastaajilla
oli mahdollisuus korjata tai täydentää omia vastauksiaan seuraavan viikon aikana.
Opiskelijat vastasivat aluksi taustamuuttujakysymyksiin ja sen jälkeen kuuteen
ammatillista tulevaisuutta eri näkökulmista avaavaan teemakysymykseen (liite 2).
Aineisto analysoitiin sisällönanalyysimenetelmällä käyttäen samaa luokittelurunkoa kuin avaininformanttien haastatteluissa ja yrittäjien tulevaisuustyöpajassa
(Atlas.ti). Aineisto koodattiin vastaajien mukaan lisäksi luokkiin ammattikorkeakoulun opiskelijat (muotoilu), toisen asteen opiskelijat (artesaani) ja yliopistotason
opiskelijat (maisteri). Vastaajat koodattiin em. luokkiin vastausjärjestyksessä. Tekstissä ja tekstilainauksissa jäljempänä käytetään vastaajista tunnuksia AK, TA tai YO
ja vastaajan numeroa esim. AK37 on ammattikorkeakouluopiskelija ja 37:s kyselyyn vastaaja 72 vastaajasta. Kun analyysitekstissä on kyse vastaajien lukumääristä
(henkilöt), kuvataan lukumäärä lyhenteellä (N). Kun kyseessä on vastaajien luokiteltujen kommenttien lukumäärä (Atlas.ti -ohjelman luokittelu), kuvataan määrää
lyhenteellä (f).

7.1 Opiskelijoiden taustamuuttujat
Suurin osa vastaajista, 70 prosenttia oli 20–29-vuotiaita (N=50). Alle 19 -vuotiaita
vastaajista oli 17 prosenttia (N=12) ja yli 30 -vuotiaita 13 prosenttia (N=10). Vastaajista 85 prosenttia oli naisia (N=61) ja 15 prosenttia miehiä (N=11). Vastaajat
olivat kotoisin ympäri Suomea. Vastaajilta kysyttiin maakuntaa, josta he olivat
tulleet opiskelupaikkakunnalle. Eniten vastaajia oli Päijät-Hämeestä (N=15) ja Uudeltamaalta (N=12). Päijät-Hämeen vahva edustus selittyy sillä, että Koulutuskeskus Salpauksen vastaajia aineistossa oli 22. Vastaajat olivat toisen asteen melko
nuoria artesaaniopiskelijoita, joista osan kotipaikka ja opiskelupaikka oli samassa
maakunnassa. Muiden oppilaitosten osalta kotipaikkojen hajonta oli tasaisempaa,
opiskelemaan oli hakeuduttu erityisen suuntautumisalan mukaan (soitinrakentaja,
aseseppä, käsityönopettaja, tekstiilitaiteilija).
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Taulukko 4.

Tulevaisuustarinakyselyn vastaajat

Vastaajat

N=72

Hämeen ammattikorkeakoulu, muotoilija
(lasi, keramiikka, tekstiili, vaatetus)
Koulutuskeskus Salpaus, artesaani
(yksilöllinen vaatetus, sisustustekstiili)
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, artesaani
(soitinrakentaja, aseseppä)
Helsingin yliopisto, kasvatustieteen maisteri (käsityönopettaja)
Taideteollinen korkeakoulu, taiteen maisteri (tekstiilitaide)
Kankaanpään opisto, artesaani (ohjaustoiminta)

30

Luokittelu
AK

22

TA

8

TA

5
6
1

YO
YO
TA

Vastaajista suurin osa eli 64 prosenttia (N=46) asui kaupungeissa ja 36 prosenttia (N=26) taajamissa ja maaseudulla. Vastausten yhteyttä siihen, miten esimerkiksi työ- ja elinympäristöä oli kuvailtu tulevaisuustarinoissa, oli vaikea osoittaa. Tarinoissa kuvattiin kolmen tason työ- ja elinympäristöjä: maaseutuympäristö, kaupunkiympäristö Suomessa ja kaupunkiympäristö ulkomailla. Muutamissa tarinoissa
kuvattiin selkeästi omaa kotipaikkakuntaa eli tulevaisuus nähtiin nykyisessä asuinympäristössä tai kotipaikkakunnalla. Useissa tarinoissa kuvattiin muuttoa pois nykyisestä ympäristöstä joko isompaan kaupunkiin tai ulkomaille. Oli myös tarinoita,
joissa muutetaan maaseudulle pois liian kiireisestä kaupunkiympäristöstä (tarkemmin kappaleessa 7.3 Opiskelijoiden käsityksiä tulevaisuuden toimintaympäristöstä).
Vastaajilta kysyttiin, millaisia opintoja heillä on ennen sitä tutkintoa, johon he
nyt opiskelevat ja siten kysymyksessä oli mahdollista vasta useampaan vaihtoehtoon. Vastaajista 64 ilmoitti käyneensä peruskoulun, 47 lukion, 23 ammatillisen
toisen asteen, 20:llä oli opistoasteen ja korkeamman asteen opintoja. Kaikki eivät
siis vastanneet käyneensä peruskoulua, vaikka peruskoulun käynti on ollut edellytyksenä toisen asteen opintoihin ja lukioon. Saattaa olla myös, että osa on vastannut viimeisimmän tutkinnon mukaan. Vastaajista suurimman osan koulutustausta
ennen nykyisiä ammatillisia opintoja on yleissivistävä koulutus.
Muut opinnot kohtaan vastasi kahdeksan vastaajaa. Kuitenkin kun muut opinnot kohtaan pyydettiin kuvailemaan opintoja, 21 vastaajaa kirjoitti opinnoistaan.
Opinnot olivat hyvin monenlaisia kuten taiteen perusopintoja kuvataide- ja musiikkikouluissa, opintoja musiikkiopistoissa, taide- ja viestintäopintoja kansanopistoissa, opintoja ammatti-instituutissa ja kotitalouskoulussa, nuoriso- ja vapaa-ajan
ohjaajan opintoja, armeijan johtajakoulutusta, opintoja yksityisissä oppilaitoksissa
ulkomailla sekä yliopisto-opintokokonaisuuksia.
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Aineistossa painottuivat ammattikorkeakoulusta muotoilijoiksi valmistuvien
(N=30, 42 % vastaajista) sekä käsi- ja taideteollisuusalan artesaaniksi valmistuvien
vastaukset (N=31, 43 %). Yliopistotason opiskelijoiden vastauksia aineistosta oli 15
prosenttia (N=11). Toisen asteen opiskelijat olivat toisen vuosikurssin opiskelijoita.
He suorittavat käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoa, jonka laajuus 120 opintoviikkoa eli tutkinnon suoritusaika 2–3 vuotta.22 Ammattikorkeakouluopiskelijat
olivat kolmannen vuosikurssin opiskelijoita (muotoilija AMK). Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja norminmukainen suoritusaika 4 vuotta.23 Yliopisto-opiskelijat olivat toisen vuosikurssin opiskelijoita. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja maisterin tutkinnon 120 opintopistettä, yhteenlaskettu tavoitesuoritusaika on viisi vuotta.24
Vastaajilta kysyttiin, onko heillä työkokemusta nykyiseltä koulutusalalta ja jos
on, niin millaista. Koulutusaloiksi määriteltiin muotoilu, käsi- ja taideteollisuus,
käsityön ohjaus ja opetus. Suurimmalla osalla (noin 76 %, N=55) ei ollut koulutusalansa työkokemusta, vain 24 prosenttia vastaajista (N=17) oli ollut työssä opiskelemallaan alalla. Koulutusalan työkokemukseksi mainittiin seuraavia työtehtäviä:
myyntityö kangaskaupassa, vaatekaupassa, lankakaupassa, lahjatavara- ja käsityöliikkeessä, työharjoittelu käsi- ja taideteollisuusyhdistyksessä, ompelutyö tanssikoulussa, mittatilaus- ja korjausompelu, kouluavustaja (käsityönopetus), avustaja
taidetapahtumissa, apulainen käsityöyrityksessä, ohjaaja kuvataidekoulussa, teatteripuvustaja, puvustusassistentti, yrityslahjojen muotoilu, kuvankäsittelijä tekstiiliyrityksessä, teollinen vaatesuunnittelija ja opetustyö.
Vastaajilta kysyttiin myös muun alan työkokemusta. 58 vastaajaa kirjoitti muun
alan aiemmista työkokemuksistaan. Työkokemusta oli karttunut hyvin monelta
alalta ja monenlaisista tehtävistä riippuen vastaajan iästä. Sama vastaaja saattoi
luetella monta erilaista työtehtävää ja työpaikkaa. Työtehtävistä ja toimialoista
mainittakoon kaupan alan eri työtehtävät, kauneudenhoitoalan eri työtehtävät,
hoitoalan työtehtävät, ravintola-alan työtehtävät, rakennusalan työtehtävät, kuljetusalan työtehtävät, teollisuuden eri työtehtävät, tietotekniikka-alan työtehtävät,
opetus- ja ohjaustyö, hallinto- ja toimistotyö, kirkon työtehtävät, muusikon ja
näyttelijän työ, siivoustyö, maatalous- ja puutarhatyö, varaston työt, arkkitehdin
tehtävät, sisustussuunnittelu, graafinen suunnittelu, lasinpuhallus ja postinjakelu.

22

Opetushallitus 2009, 10; opintoluotsi.fi.

23

Hämeen ammattikorkeakoulu 2009 Muotoilun koulutusohjelma, hamk.fi.

24

Helsingin yliopisto. Opinto-opas 2008–2011; Taideteollinen korkeakoulu. Opinto-

opas/tutkintovaatimukset 2007–2009.
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Vastaajilla ei juuri ollut yrittäjäkokemusta, mikä on ymmärrettävää johtuen
vastaajien enemmistön ikäjakaumasta. Vain kolme vastaajaa ilmoitti, että heillä on
yrittäjäkokemusta. Yrittäjäkokemus oli toiminimimuotoista mittatilaus- ja korjausompelua, muotoilijan työtä ammatinharjoittajana sekä toiminimimuotoista perheyrittäjyyttä.

7.2 Opiskelijoiden tulevaisuustarinat
Opiskelijat kirjoittivat ammatillista tulevaisuustarinaansa kuuteen viitekehyksestä
johdettuun teemaan. Kirjoittamiseen orientoiduttiin teemaan liittyvien kysymysten ja johdattelutekstin avulla (jäljempänä kunkin teeman alla kursiivilla kirjoitettu
teksti). Kysymykset oli suunnattu niin, että kirjoittaja kokisi kirjoittavansa omaa
tulevaisuuden tilannettaan vuonna 2020. Tulevaisuustarinaa kirjoitettiin kuuteen
eri tekstikenttään lomakkeella. Tekstikentän laajuutta ei rajoitettu ja teemoihin
liittyvien tekstien pituudet vaihtelivat muutamasta sanasta 14 riviin. Kysely eteni
kuvitteellisena syyskuisena työpäivänä 2020 (liite 2).
Teema 1: Orientaatio ja motivointi tulevaisuusajatteluun
On syyskuun alku vuonna 2020. Heräät aamulla ja mietit tulevaa päivää ja sitä mitä
se tuo tullessaan. Mitä päivän suunnitelmiisi kuuluu? Millainen työpäivä on tulossa?

Ensimmäisen kysymyskokonaisuuden tavoitteena oli siirtää omat tulevaisuusajatukset kymmenen vuoden päähän eli vuoteen 2020. Aikamääritteellä ”syyskuun
alku vuonna 2020” pyrittiin ankkuroimaan ajattelu ja kuvittelu konkreettiseen työpäivään ja sen tapahtumiin. Kysymyskokonaisuuden tavoitteena oli saada tietoa
myös työorientaatiosta ja työn ja muun elämän yhteyksistä.
Teema 2: Toimintaympäristö ja sen muutokset
Mietit aikaa 10 vuotta sitten ja aikaa nyt. Mikä on erilaista? Miltä Suomi näyttää
ammattialasi näkökulmasta? Mitä muutoksia on tapahtunut työ- ja elinympäristössäsi 10 vuoden aikana? Mitkä asiat ovat vahvistaneet ja mitkä heikentäneet omaa työtilannettasi?

Toisen kysymyskokonaisuuden tavoitteena oli ohjata vastaaja kuvittelemaan
toimintaympäristössä ja omassa työ- ja elinympäristössä tapahtuneita muutoksia
kymmenen vuoden aikana ja tilannetta vuonna 2020. Kiinnostuksen kohteena oli
nuorten ymmärrys ja käsitykset globaaleista ja yhteiskunnallisista muutoksista ja
niiden vaikutuksista omaan elämään ja omaan työtilanteeseen tulevaisuudessa.
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Teema 3: Ammattiosaaminen
Miten oma ammattiosaamisesi näkyy työssäsi tai yrityksessäsi? Mitä taitoja ja tietoja
olet todella tarvinnut työssäsi? Keiden kanssa teet yhteistyötä?

Kolmannen kysymyskokonaisuuden tavoitteena oli saada tietoa siitä, miten
muotoilu- ja käsi ja taideteollisuusaloille valmistuva opiskelija kuvaa tulevaisuuden
ammattiosaamista ja mitä tietoja ja taitoja hän arvelee tarvinneensa työssään.
Kiinnostuksen kohteena olivat myös kuvaukset siitä, miten yhteistyö hahmotetaan
ja miten se näkyy osana omaa ammattiosaamista.
Teema 4: Toimintamalli ja yritysideat
Sinulla on ehkä oma yritys, toimit freelancerina tai toisen yrityksessä, kerro siitä lisää.
Kuvaile tuotteita ja palveluita, joita suunnittelet, valmistat tai markkinoit asiakkaillesi. Ketkä ovat asiakkaitasi? Miten markkinoit osaamistasi, tuotteitasi ja palvelujasi?

Neljännen kysymyskokonaisuuden tavoitteena oli saada tietoa opiskelijoiden
yrittäjyysintentioista, ammatillisista toimintamalleista ja työtehtävistä. Kiinnostuksen kohteena olivat myös käsitykset siitä, millaisia tuotteita ja palveluita he kuvittelevat tarjoavansa tulevaisuudessa, millaisia asiakkaita heillä on ja miten asiakkaat tavoitetaan. Tämä kysymyskokonaisuus on keskeinen varsinkin muotoilijoiksi
valmistuville, käsi- ja taideteollisuustuotteiden valmistukseen tähtääville ja yrittäjiksi aikoville opiskelijoille.
Teema 5: Ammatillinen identiteetti
Istahdat illalla vielä sohvalle. Millainen oli työpäiväsi? Mieleesi palautuvat päivän tapaamiset, työtehtävät ja muut asiat, joita olet hoitanut. Mistä niistä haluaisit luopua
ja mitkä ovat sinulle tärkeitä ja mitkä haluaisit säilyttää? Millä henkilökohtaisilla
ominaisuuksillasi on mielestäsi ollut tärkeä merkitys urasi kannalta?

Viidennen kysymyskokonaisuuden tavoitteena oli saada vastaajat pohtimaan
tulevaisuuden työtä ja työpäivää henkilökohtaisesta näkökulmasta. Vastaajia pyydettiin arvioimaan omia henkilökohtaisia vahvuuksia ja menestystekijöitä. Tämä
teema avasi myös pohdintoja työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta – asioista,
jotka kannattelevat eteenpäin ja asioista, jotka kuormittavat.
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Teema 6: Tavoitteet ja unelmat
Aina on tilaa unelmille. Olet vuonna 2020 10 vuotta vanhempi ja kokeneempi kuin tällä hetkellä, mietit tulevaisuuttasi eteenpäin. Minkä omaan työuraasi ja elämääsi liittyvän unelman haluaisit vielä toteuttaa, kenen kanssa ja miksi?

Kuudennen kysymyskokonaisuuden tavoitteena oli päättää tulevaisuuden työpäivän pohdinta ja koota ajatukset siitä, miltä kymmenen vuoden työkokemuksen
jälkeen tuntuu. Tavoitteena oli myös kurkistaa tulevaisuudessa vielä pidemmälle
eli haastaa kuvailemaan työhön tai elämään liittyviä unelmia, vaikka pitkän tähtäimen suunnittelu ei ehkä kuulu kovin monen nuoren elämään.

7.3 Opiskelijoiden käsityksiä tulevaisuuden
toimintaympäristöstä
Opiskelijoiden käsityksiä tulevaisuuden toimintaympäristöstä kuvaavat luokat työympäristö, verkostot, toimintatapojen muutokset, toimintaympäristömuutokset,
arvot, kuluttajakäyttäytyminen ja poliittiset muutokset. Opiskelijoiden tarinoissa
ulkoisen toimintaympäristön ja sen muutosten kuvauksen näkökulma oli luonnollisesti subjektiivinen ja sitä kuvattiin suhteessa omaan tilanteeseen joko ammattilaisena tai yrittäjänä. Tehtävänannossa pyydettiin kuvailemaan oman ammattialan
tilannetta Suomessa 2020 sekä muutoksia, joita omassa työ- ja elinympäristössä
on tapahtunut. Muutosten kuvauksissa näkyi selkeästi muutamien megatrendien
tunnistaminen kuten tuotteiden valmistuksen automatisoituminen ja loppuminen
Suomessa ja sen siirtyminen halvemman tuotannon maihin.
Aasian maiden talouden kasvaessa tehtaat on jouduttu siirtämään seuraaviin köyhiin
maihin, Afrikkaan. Halpatuotantoa on yhä, mutta ihmiset ovat entistä valveutuneita
ja tarkempia siitä mitä ostavat. (YO1)
Asun ulkomailla, sillä suomalainen jalkineteollisuus ei kiinnosta minua, ja suurin osa
niiden tuotannosta on muutenkin siirretty ulkomaille. (AK28)

Tulevaisuustarinoissaan vastaajat yrittävät ratkaista omaan ammatilliseen tulevaisuuteen liittyviä vaihtoehtoja. Työttömyyden pelko oli havaittavissa monista
vastauksista. Suomi vuonna 2020 nähtiin moniarvoistuneena ja jopa yhteiskunnallisesti jakautuneena (köyhät ja ne, joilla on varaa edelleen ostaa yksilöllisiä tuotteita). He pohtivat vastauksissaan, mitä se merkitsee heidän työ- tai yrittäjäuransa
näkökulmasta. Monet luottivat siihen, että tulevaisuudessa on edelleen vastuullisia ja maksukykyisiä asiakkaita, jotka ostavat laadukkaita käsityötuotteita. Eräs
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artesaaniopiskelija näki myös vähävaraiset potentiaalisina käsityöammattilaisen
työllistäjinä. Taloudellisen niukkuuden aikoina tarvitaan jälleen ohjaajia, jotka neuvovat uudistamaan ja korjaamaan.
Kaikki on muuttunut. Enää ei käsityöalalla, varsinkaan vaatetuksen osalta ole paljon
työpaikkoja, sillä kaikki siirtyvät ulkomaille, tai paikat on täysiä eikä uusia oteta. Tai
mikä pahinta, kaikki tehdään niin teollisesti, ettei sinne tarvita kuin koneita ja pari
valvovaa silmää. KAMALAA! Elinympäristö on muuttunut täysin. Suomesta on tullut
liian teollinen, jonka takia on myös liikaa työttömiä, joka on surullista, kun kävelet
kadulla tai kaupassa, katsot köyhiä ihmisiä joilla ei ole mitään, mutta itselläsi menisi
suht hyvin, joten ole siinä nyt onnellinen? Omaa työtilannettani on vahvistanut hyvä
ammattitaito ja osaaminen, joten olen onnellinen että silloin noin kymmenen vuotta
sitten kävin koulut kunnolla ja valmistauduin hyvänä. (TA11)
Oikeistolaisen politiikan vuoksi taloudellinen kuilu ihmisten välillä on syventynyt entisestään, mikä myös vaikuttaa käsityönharrastajiin. Köyhät tarvitsevat ohjausta vaatteiden korjauksessa, mutta monet uudet materiaalit ovat vain paremman luokan
ulottuvilla, mikä vähentää myös harrastajien määrää. (TA20)

Toimintaympäristössä havaitut muutokset, kuten globalisaation aiheuttamat
vaikutukset tuotteiden valmistukseen ja toisaalta kuluttajakäyttäytymiseen, laittoivat pohtimaan omien toimintatapojen muutoksia. Tarinoissa oman toimialan
työtilanteen kehittyminen nähtiin kaksijakoisesti. Osa vastaajista oli sitä mieltä,
että yleisesti käsityötoimialan tilanne heikkenee (f=20) ja tekee myös oman työtilanteen arvoitukselliseksi tulevaisuudessa. Toimialan sisäisen kilpailun nähtiin kiristyvän (f=11) ja vain parhaat menestyvät. Toimialan sisäisen kilpailun kiristyminen
johtui vastaajien mielestä mm. muotoilu- ja käsityöalan lisääntyneestä moniasteisesta koulutuksesta. Osassa tarinoista oli taas nähtävissä ns. selviytymispuhetta ja
toimialan työtilanteen arvioitiin parantuvan tulevaisuudessa (f=27). Tarinoissa oli
havaittavissa selkeästi myös sisäisiä jännitteitä ja ristiriitaisuuksia. Samassa vastauksessa saatettiin arvioida muotoilu- ja käsityötoimialan kehitystä yleisellä tasolla
kriittisesti ja uskottiin toimialan työtilanteen heikkenevän. Mutta lopussa kuitenkin
päädyttiin arvioon, että kaikesta huolimatta itsellä menee hyvin.
Ammattikuntani on pienentynyt huomattavasti, tämän alan töissä on kyse taistelusta,
sillä työpaikkoja ei ole tarjolla turhan paljoa. Ne harvat jotka tällä alalla selviytyvät,
selviytyvätkin sitten hyvin. Oma intohimoni vaatteita, muotia ja vaatteiden valmistusta kohtaan on vahvistanut työtilannettani sillä jaksan pitää kynsin ja hampain kiinni
intohimostani. (TA3)
Suomalaiset markkinat ovat tähän aivan liian pienet. EU on helpottanut tilannetta ja
kehittänyt kansainvälistä designmarkkinointia. Suomessa ei enää juurikaan ole vaateteollisuutta, suunnittelu toimii täälläpäin. Kilpailu on kovaa. (AK52)
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Toivon mukaan maailmassa ollaan siirrytty järkevämpään kulutukseen, jossa itse tekemisellä ja laadulla on tätä päivää suurempi arvo. Paikallisilla, sydämellä ja eläinten
olot huomioon ottavalla tuotannolla ja tuotteilla on vahva jalansija. Pienet käsityöyrittäjät pärjäävät. (YO64)

Toimintaympäristön suuret haasteet tunnistettiin ja käsityötoimialalle ennakoitiin nimenomaan mahdollisuuksia yhteiskunnallisena vastavoimana ja omat mahdollisuudet nähtiin mm. ekologisiin arvoihin perustuvina yritysideoina ja toisaalta
kovan työn kautta saavutettuna brändinä. Omien mahdollisuuksien ajateltiin olevan mm. pienimuotoisessa lähituotannossa. Uskottiin, että globaali kestävään kehitykseen perustuva ohjaus tukee lähituotantoa ja pyrkimyksiä omavaraisuuteen.
Työympäristö nähtiin joko paikallisena, kansallisena tai kansainvälisenä. Kuvauksissa kerrottiin työskentelystä omassa verstaassa, isossa yrityksessä tai verkkoympäristössä. Työympäristöä ja työskentelyä kansainvälisessä työympäristössä tai
ulkomailla kuvattiin melko paljon (f=26). Työllistyminen Suomessa oli arvoitus ja
monissa vastauksissa päädyttiin muuttoon ulkomaille, lähinnä Euroopan suurkaupunkeihin. Mahdollisuudet työllistyä ja verkostoitua nähtiin parempina siellä,
missä ajateltiin tuotteiden suunnittelun ja valmistuksenkin olevan. Kuitenkin vaikka toimintaympäristömuutoksissa mainittiin usein tuotteiden valmistuksen siirtyvän ns. halpatuontimaihin Aasiaan ja Afrikkaan, kukaan ei kertonut työskentelevänsä em. maissa, mihin tuotannon uskottiin siirtyvän tai missä tuotantolaitokset
jo tänä päivänä ovat. Onko niin, että menestyvän muotoilijan kuuluu tavoitella
kansainvälistymistä ainakin puheissa, vaikka se todellisena toimintamallina olisi
liian rohkeaa ja liian kaukana Koti-Suomesta? On myös tutkitusti niin että, alkavat
yrittäjät tai ammattilaiset kokeilevat siipiään ensin kotimarkkinoilla ja kansainvälistymistoimintamallit ovat pitkään varovaisia. Vientitoimintaa tai yhteistyötä ulkomaille käynnistetään sen jälkeen, kun kokemusta tuotannosta ja markkinoinnista
on konkreettisesti takana (ks. Kauppa- ja teollisuusministeriö 2005, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2008, 2009 sekä mm. Fillis 2004, 2008).
Kansainvälisessä työympäristössä tai ulkomailla työskentelyä kuvattiin niin, että artesaaniopiskelijoista 26 prosenttia (N=8/31), ammattikorkeakouluopiskelijoista 40 prosenttia (N=12/30) ja yliopisto-opiskelijoista 55 prosenttia (N=6/11) kertoi
työnsä tulevaisuudessa olevan jollain lailla ulkomailla.
Olen työmatkalla Italiassa tekstiilitehtaassa, jolle työskentelen kudottujen kankaiden
suunnittelijana. Käymme tänään läpi lopulliset suunnitelmani ja pohdimme mitkä voisivat lähteä tuotantoon. Olen lähdössä illalla takaisin Suomeen perheeni luo. Kiitos
nykytekniikan, minun on mahdollista työskennellä suurimman osan ajasta Suomesta
käsin. Vuodesta n. 3 kk kuluu Italiassa. (YO1)
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Lähden töihin yritykseen, jossa toimin pääsuunnittelijana. On aamupalaveri ja keskustellaan uudesta projektista. Ja saan kuulla, että minulle on tarjottu töitä Pariisista
kuuluisasta design-yrityksestä (hyvällä palkalla varustettuna tottakai). (AK30)

Tämä on ymmärrettävää, kansainvälistymistavoitteet ovat luontevasti kytköksissä vastaajan ikään, koulutuksen määrään, kielitaitoon ja elämänkokemukseen.
Muutamat kertoivat, kuinka he ovat jo paljon matkustaneet ja saaneet kansainvälistä kokemusta. Kansainvälinen työpaikka oli joko oma studio Euroopan metropolissa tai työ suuremman designyrityksen suunnittelutiimissä.
Paikalliset työympäristökuvaukset liittyivät vahvasti omaan ateljeehen, studioon tai verstaaseen. Kyseessä oli joko oma liike suomalaisen pikkukaupungin keskustassa, maalla tai oma verstas kodin yhteydessä tai maatilan pihapiirissä. Noin
20 prosenttia (f=12) työympäristökuvauksista kerrottiin omasta ateljeesta tai verstaasta. Kuvaukset olivat kytköksissä yrittäjyyteen eli niissä usein kuvailtiin suunnittelu- ja valmistustoimintaa yrittäjänä. Muutamat paikalliset työympäristökuvaukset kertoivat myös toiveesta työllistyä joko kotiseudulla tai maaseudulla, jossa
työmatka on lyhyt ja työn voi yhdistää muuhun tekemiseen tai vapaa-aikaan.
Tunti vierähtää koneen ääressä ja sitten lähden "pajalleni" töihin. Työmatkani taitan
jalkaisin, sillä pajani on vain kilometrin päässä kotipaikkakunnallani. Aiemmin viikolla
olen valmistanut valusavesta esineitä kuivumaan... (TA61)
Olen keksinyt hyvän tavan työllistyä - yhdistänyt tuotesuunnittelun ja saanut siinä
samalla aikaa tehdä omia juttuja maaseudun rauhassa. Työ tapahtuu joko yksityisyrittäjänä tai esimerkiksi jonkinlaisessa osuuskunnassa, kuitenkin niin, että itse
saa määrätä hyvin pitkälle omat työmäärät. (YO69)

Naispuolisten vastaajien kuvauksissa kodin ja työhuoneen tai verstaan yhdistämisen taustalla oli halu huolehtia perheestä ja lapsista työn ohessa. Työympäristökuvauksissa perusteltiin kotona työskentelemistä joko mahdollisuutena yhdistää
työ perhe-elämään tai mahdollisuutena säädellä työmäärää itse haluamalleen
tasolle. Vain muutama mainitsi työskentelevänsä verkkoympäristössä tai internetin
välityksellä. Työskentely verkkoympäristössä oli pääasiassa yhteydenpitoa ja asiakaskontaktien hoitoa. Suurin osa internetiin liittyvistä kommenteista liittyi markkinointiin (f=23). Vain kaksi vastaajaa (N=2) kertoi suunnittelevansa tuotteita verkkoympäristössä.
Olen yrittäjänä ja toimin omassa kodissani sijaitsevassa työtilassa. Työskentelemällä
kotona pystyn hoitamaan samalla omaa perhettäni ja kuitenkin ansaita elantoa.
Suunnittelen vaatteita ja hoidan omia lapsia samaan aikaan. (TA21)

121

Vien lapset päiväkotiin tai kouluun. Päivä alkaa tietokoneen avaamisella ja jatkuu pitkälti sen ääressä koko päivän ajan. Työskentelen jälleen yhden projektin- kenties useammankin - parissa. Työskentely-ympäristö on pääasiallisesti bittiavaruudessa.
(AK35)
Päivä on enimmäkseen etätyötä, syön aamupalaa ja siirryn työhuoneeseen. Työpäivään sisältyy suunnittelua ja yhteydenottoja eri puolille maailmaa sekä videoneuvottelu. (YO67)

Arvot ja arvomuutokset kertoivat vastaajien käsityksistä yhteiskunnallisista arvomuutoksista, asiakkaiden arvomuutoksista sekä vastaajan omista arvostuksista.
Kuluttajakäyttäytyminen-luokkaan koodattiin kommentit, jotka osittain ovat alisteisia arvokäsityksille ja jotka kuvasivat käytännön muutoksia asiakkaiden käyttäytymisessä (kuten ostokäyttäytyminen ja ostokriteerit). Arvot ja arvomuutokset
luokkaan koodatuista kommenteista (f=58) suurin osa liittyi ekologisiin arvoihin ja
niiden vahvistumiseen (f=16) sekä käsityön arvostuksen nousuun (f=13) osittain
ekologisten arvojen vahvistumisen seurauksena.
Kuluttajakäyttäytymistä ohjaavana tekijänä nähtiin ekologisuus ja kestävä kehitys. Ekologisuuden ymmärrettiin tai toivottiin vahvistavan käsityön ja muotoilun
arvostusta ja lisäävän omia mahdollisuuksia. Vastaajat näkivät, että ekologiset
valinnat ovat pakottaneet kulutuksen sääntelyyn, mm. eräs artesaaniopiskelija
uskoi, että vuonna 2020 on käytössä vaatevero. Uusiomateriaalit ja niistä valmistuneet tuotteet ovat kallistuneet, ekologisuus ja uusiomuoti ovat kulutusta ja tuotteiden valmistusta ohjaavia periaatteita. Kestävän kehityksen mukainen toiminta
ja tuotteiden valmistus näkyi muutamissa vastauksissa yritysideoina, joissa redesign eli vanhojen tuotteiden uusintaminen oli yritystoiminnan kantava voima.
Ekologisuus ja uusiomuoti on nyt kova sana. Uudet materiaalit ovat kallistuneet ja
muutenkin uusien kaupasta ostettujen vaatteiden hintataso noussut voimaan astuneen vaateveron myötä. Veroa joutuu maksamaan kaikista uutena ostetuista vaatteista, jotka on valmistettu Euroopan ulkopuolella. Vero astui voimaan kuljetuspäästöjen vähentämiseksi. (TA15)

Ekologisten arvojen vahvistuminen ja kestävä kehitys nähtiin vahvimmin ammatillisia toimintamalleja ja yritysideoita ohjaavana voimana. Osittain ilmiötä voidaan pitää nyt ”ilmassa olevana” ja nousevana trendinä muotoilu- ja käsityöaloilla.
Nykyiset Globe Hope -yrityksen25 kaltaiset esimerkit luovat nuorille ja opiskelijoille
ammattilaisuuden ja yrittäjyyden malleja. Mediassa ja internetissä on ollut hyvin
esillä redesign, uusiomuoti ja kierrätys. Ainakin tietoisuuden tasolla ekologisuus on

25

globehope.fi.
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valjastettu yhdeksi keskeiseksi toimintamalliksi ja menestystekijäksi. Voidaan kuitenkin kriittisesti pohtia nykyisten pienyritysten ja käsityö- ja design-yritysten ekologisia jalanjälkiä. Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan tulisi olla muutakin
kuin uusiopaperille painettu tuotelappu, jossa kerrotaan tuotteessa käytetyn kierrätysmateriaaleja.
Ekologisuutta ei pohdittu kovin syvällisenä yhteiskunnallisena arvomuutoksena
vaan se nähtiin joko itsestäänselvyytenä tai asiakkaiden odotuksina. Toisaalta ekologisuutta pidettiin trendinä tai muotina ikään kuin se ei olisi tulevaisuuden väistämätön muutostila nykyisyydestä. Vastauksissa oli hyvin vähän pohdintaa omista
arvoista tai niiden mahdollisista muutoksista tulevaisuudessa. Opiskelijat eivät
myöskään kovin vahvasti tuoneet esiin omaa ammatillista arvopohjaansa tai tulevan yrityksensä arvopohjaa. He eivät pohtineet lainkaan vaihtoehtoja, joissa kestävä kehitys merkitsisi tuotteiden valmistamisen lopettamista kokonaan ja oma tulevaisuuden ammattitaito pitäisi rakentaa udelleen esimerkiksi tuottamalla palveluita ja aineettomia hyödykkeitä. Kukaan ei kertonut esimerkiksi uusista teknologisista innovaatioista kuten 3D-printtereistä, jotka saattavat mullistaa tuotesuunnittelun, tuotteiden valmistuksen ja tuotteiden jakelun. Vaihtoehtoisten toimintamallien kuvittelu saattaa olla vaikeaa ammatillisen kasvun vaiheessa, jossa ammattitaitoa ja osaamista vasta harjoitellaan.
Kaikissa opiskelijavastaajaryhmissä (artesaanit, muotoilijat ja yliopistoopiskelijat) uskottiin jollain lailla käsityön arvostuksen nousuun. Käsityön arvostus
liittyi laatuun, esteettisyyteen, elämyksellisyyteen ja hyvinvointiin. Käsityön arvo
ilmeni yksilöllisyyden tarpeina. Asiakkaat arvostavat laadukasta, räätälöityä valmistusta ja tulevaisuudessa tarvitaan mahdollisesti ”sukupuuttoon” kuolleita käsityöammatteja. (vrt. Huopainen 1997.)
Erikoisosaaminen saattaa liittyä entistä yksilöidympiin valmistustekniikoihin joko perinteisiä tekniikoita tai uusia innovaatioita hyödyntäen. Käsityön arvostus
ilmeni myös itse tekemisenä. Käsin tekeminen lisää hyvinvointia, on itsensä toteuttamisen väline ja keino vaikuttaa kuluttamiseen. Käsityö nähtiin vaihtoehtona tai
vastavoimana kiireelle, kasvulle ja kertakäyttökulttuurille. Käsityön ajateltiin tarjoavan hyvän elämän aineksia vastavoimana rahan perässä juoksemiselle. Jälleen
käsityö nähdään vastakkain taloudellisen menestymisen tai vaurauden tavoittelun
kanssa.
Kädentaidot ovat olleet nousukiidossa koko ajan. 10 vuotta sitten koettu lama nosti
kädentaidot huippuunsa ja ihmiset rupesivat elämään rauhallisemmin. He hyppäsivät
pois oravanpyörästä ja tarttuivat puikkoihin ja lankoihin. Ihmiset oppivat tämän
kymmenen vuoden aikana arvostamaan yksilöllisesti tehtyjä, uniikkeja vaatteita ja
hylkäsivät halpatyöllä Kiinassa valmistetut vaatteet. Ihmisistä kehkeytyi kuluttajatietoisia asiakkaita. He osaavat ottaa selvää ja pyrkivät parempaan tulevaisuuteen. Kä-
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dentaitoammatteja on alettu arvostamaan yhä enemmän ja entisiä aiemmin sukupuuttoon kuolleita ammatteja on ruvettu herättelemään henkiin. (TA19)
Käsityöala on vahvistunut. Ihmiset ovat vähitellen tajunneet, että pelkkä kiire, kasvu
ja rahan perässä juokseminen eivät anna sitä sisältöä elämään, jota he haluavat. On
myös huomattu, että Suomi on yhä enenevässä määrin innovaatioihin ja luovaan
ajatteluun perustuva yhteiskunta, ja se vaatii jo koulussa taito- ja taideaineiden arvostuksen parantamista. Esim. käsityö kasvattaa käden ja silmän yhteistyötä ja parantaa luovaa ajattelua. (YO65)

Muutamat vastaajat nostivat esiin yritystoimintansa eettistä arvopohjaa. Yritystoiminnan avulla tuetaan kehitysmaiden ihmisten elämää ja toiminnan tuloilla
autetaan heikommassa asemassa olevia. Vastaajat tiedostavat selkeästi käsityötuotteen problematiikan: käsityötuote on käsin valmistettuna arvokas ja kaikilla ei
ole varaa hankkia niitä. Kuitenkin vastaajilla oli halu löytää keinoja ja hyväntekeväisyyden muotoja, jotka mahdollistaisivat käsityötaidot ja käsityöelämykset myös
pienituloisille. Vastaajilla oli altruistisia ajatuksia käsityön oikeudesta kuulua kaikille tai käsityöstä apuna säästää itse tekemällä ja korjaamalla.
Tuotteeni tukevat kehitysmaissa asuvien ihmisten elämää. Osa tuotteista on tekemiäni ja osa on valmistettu ulkomailla. Tuotteista tulevilla rahoilla tuetaan kehitysmaissa toimivia kouluja. Tuotteet on valmistettu kierrätysmateriaaleista ja ne voidaan myöskin uusiokäyttää myöhemmin. (AK43)
Käsityön arvostus on noussut. Oikeistolaisen politiikan vuoksi taloudellinen kuilu ihmisten välillä on syventynyt entisestään, mikä myös vaikuttaa käsityönharrastajiin.
Köyhät tarvitsevat ohjausta vaatteiden korjauksessa, mutta monet uudet materiaalit
ovat vain paremman luokan ulottuvilla, mikä vähentää myös harrastajien määrää.
(TA19)

Käsityön harrastaminen nähtiin tulevaisuudessa etuoikeutena niille, joilla on
varaa hankkia materiaaleja. Tulevaisuudessa kuilu uusiokäsityön ja kierrätyskäsityön välillä saattaa kasvaa. Luonnonmateriaalien pula tulevaisuudessa saattaa
nostaa hinnat sellaiselle tasolle, että vain harvoilla on varaa ostaa uusiomateriaaleja ja tehdä käsitöitä niistä.
Vastaajat pohtivat kuluttajien arvoja ja käyttäytymistä yleisellä tasolla sekä perusteluina sille, miksi osa kuluttajista päätyy valitsemaan käsityö- ja muotoilualan
ammattilaisen tuotteen tai palvelun. Kuluttajakäyttäytyminen-luokkaan koodattiin
yhteensä 54 kommenttia, jotka liittyivät yksilöllisyyteen (f=18), laatuun ja hyvään
palveluun (f=12) ja kestävään kehitykseen (f=9). Useissa aiemmissa tutkimuksissa
ja selvityksissä on käsitelty käsityö- tai design-tuotteisiin liittyviä arvostuksia ja
merkityksiä ja niiden vaikutusta kuluttajien ostokäyttäytymiseen (mm. Ruohomäki
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2000; Tuomikoski 2002; Luutonen 2002, 2006; 2007, Uotila & KoskennurmiSivonen 2006; Miettinen 2007). Yksilöllisyys ja persoonallisuus ovat keskeisiä käsin
tekemisen ja käsityötuotteen tai palvelun ostamisen kriteerejä, kuten myös alalle
valmistuvat opiskelijat korostivat. Käsityötuotteessa kohtaavat sekä tekijän tuotteelle antamat sisäiset merkitykset että asiakkaan sille antamat merkitykset. Merkitysten taustalla ovat myös brändit: valmistajan nimekkyys tai imago vahvistaa
arvostuksia ja ostopäätökseen vaikuttavia kriteereitä.
jos toimin freelanserina, suunnittelen jalkinemalleja ns. luksusbrändeille, joilla on varaa olla rohkeimpia muotoilussa ja materiaaleissa. haluan olla osaksi taiteilija, enkä
yrittäjä. mutta tiedän kuitenkin että se on käytännössä sama asia!!! tuotteeni ovat
edellä aikaansa, uusia ja rohkeita, innovatiivisia.(AK46)

Laatu on sisäänrakennettuna käsityötuotteen valmistamisessa eikä valmistusteknisesti aikaa vaativaan prosessiin kannata edes lähteä, jos lopputuloksena on
massatuotteen kanssa kilpaileva tuote. Käsityön laatu on myös asiakaslähtöisyyttä
ja usein mittatilaustyötä ja räätälöintiä. Opiskelijat eivät kuitenkaan pohtineet
syvällisemmin laatua tai laadukasta asiakaspalvelua. Monissa vastauksissa pohdittiin sitä, miten menestyä alan kiristyneessä kilpailutilanteessa ja nähtiin, että on
vain oltava paras tai parhaiden joukossa. Hyvä palvelu ja laatu ovat yleispätevänä
tavoitteena ammatillisen kasvun tässä vaiheessa ja ne ehkä konkretisoituvat opintojen ja työelämän vaiheessa, jossa päästään todellisiin asiakastöihin.

7.4 Opiskelijoiden käsityksiä tulevaisuuden toimintamalleista
Toimintamallit-kategoriaan on koottu aineistosta asiat, jotka liittyvät tulevaisuuden käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisen tai tulevaisuuden käsityöyrityksen
konkreettisiin tuotteisiin ja palveluihin, asiakkuuksiin, työtehtäviin ja markkinointiin. Kokonaisuutta voisi kuvailla käsitteillä toimintatapa, yritysidea tai liikeidea.
Toimintamalli selittää ammattilaisen tai yrityksen operationaalista tapaa toimia eli
ratkaista yritystoiminnan keskeisiä tekijöitä. Tavoitteena oli saada tietoa opiskelijoiden yrittäjyysintentioista ja ammatillisista toimintamalleista. Kiinnostuksen kohteena olivat myös käsitykset siitä, millaisia tuotteita ja palveluita he kuvittelevat
tarjoavansa tulevaisuudessa, millaisia asiakkaita heillä on ja miten asiakkaat tavoitetaan.
Tuotteet ja palvelut-luokkaan koodattiin kaikki tuotteita ja palveluita kuvaavat
kommentit ja tämän jälkeen luotiin uusia alaluokkia kuvaamaan tuotteiden ja palveluiden luonnetta. Mittatilaustyönä ja tilaustyönä valmistetut erilaiset asusteet ja
vaatteet on ryhmitetty kaikki mittatilaustöiksi, jos ne on tekstissä mainittu sellai125

siksi. Samoin asusteet ja esineet (mm. astiat, korut), joita tehtiin piensarjoina tai
sarjatuotantona luokiteltiin piensarjat ja mallistot alaluokkaan. Kalusteet (huonekalut) ja sisustusesineet ja soittimet luokiteltiin omiin luokkiinsa. Kierrätysmateriaaleista valmistetut tuotteet sekä tuunatut ja uudistetut tuotteet luokiteltiin lisäksi
omaan luokkaan redesign, koska useat vastaajat mainitsivat nimenomaan tekevänsä ns. uusiotuotteita ja niiden valmistusta kuvailtiin monisanaisesti. Omana luokkina koodattiin myös välitystuotteet ja tarvikkeet. Näillä vastaajat tarkoittivat tuotteita, joita eivät ole itse valmistaneet mutta välittävät, myyvät ja markkinoivat
(langat, materiaalit, käsityötarvikkeet). Omat taideteokset luokkaan kuuluvat esineet ja taideteokset, joita valmistetaan omista taiteellisista lähtökohdista ja joita ei
valmisteta välttämättä myyntitarkoituksiin. Palvelut jaoteltiin suunnittelupalveluihin, hyvinvointipalveluihin, ohjaustoimintaan ja tyylinrakennukseen.
Sama vastaaja saattoi kuvailla tekevänsä useammanlaisia tuotteita sekä tarjoavansa lisäksi palveluita eli sarjatuotteiden lisäksi tehtiin uniikkituotteita, mittatilaustöitä sekä saatettiin tehdä esimerkiksi suunnittelua, opetustyötä, myyntityötä
ja konsultointia. Alan opiskelijat olivat tiedostaneet käsityöyrittäjyyden realiteetit:
elanto täytyy saada useammasta lähteestä ja monenlaiset asiakkuudet turvaavat
toimeentulon. Tilaustyöt takaavat perustoimeentulon, mutta sitä täydentävät erilaiset sarjatuotteet ja palvelut.
Aiemmin viikolla olen valmistanut valusavesta esineitä kuivumaan. Lastaan uunin ja
käynnistän raakapolton. "Massaesineiden" poltto kestää seuraavaan päivään ja saan
tänä päivänä keskittyä uniikin asiakastilauksen suunnitteluun ja toteutukseen. Tarkistan myös päivän aikana, että minulla on kaikki tarvittava materiaali tulevana viikonvaihteena ohjaamaani viikonloppukurssiin. (TA61)
Suunnittelen erilaisia graafisia ilmeitä lehtiin, tekstiileihin ja vaikka tapetteihin. Graafista suunnittelua tarvitsee oman yrityksen markkinoinnissa. Suunnittelen ja osittain
valmistan esimerkiksi isompia tilaratkaisuja, huonekaluja, jokapäiväisiä tarveesineitä. (AK39)
Olen freelancer yrittäjä ja teen keikkaluontaisia stailauksia erilaisiin tilaisuuksiin, medioihin ja vaikkapa häihin. Minulta on mahdollisuus myös tilata mittatilauksena tehtyjä vaatteita, vaikka pääasiassa teenkin stailaushommia. (TA3)

Vahvimmin esiin nousivat mittatilaustyöt (f=22), piensarjat ja mallistot (f=18).
Mittatilaustyöt olivat tässä aineistossa pääosin mittatilausvaatteita, jalkineita ja
soittimia. Mittatilaustöiden tärkeys käsityöyrityksen toimintamallina kulkee käsi
kädessä asiakkaiden yksilöllisyyden tarpeiden kanssa. Vastaajat nostivat tärkeimmäksi käsityöalan kuluttajakäyttäytymistä ja asiakkaiden arvostuksia määrittäväksi
tekijäksi yksilöllisyyden ja persoonallisuuden korostamisen tarpeet. Toimintamallit
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olivat joustavia, pientuotanto ja piensarjat mahdollistavat asiakaslähtöisen räätälöinnin. Toisaalta oman tuotemerkin tai brändin avulla voi erilaistua muista käsityöyrittäjistä. Muutamilla vastaajista oli ajatuksia sarjatuotannon käynnistämisestä
myös ulkomailla kustannussyistä. Myös tarve omaan taiteelliseen työskentelyyn
muiden työtehtävien ohessa mainittiin.
Teen tilauksesta custom soittimia ja jonkinlaista tuunausta kuten esim. kitaroiden
maalauksia ja suurin osa ajasta kuluu kitaroiden trimmaukseen ja huoltoon. (TA59)
Erikoistun housuihin, sillä uskon että juuri niitä ihmisten on vaikea löytää... Teen housuja mittatilaustöinä sekä valmiskaavoista, riippuen siitä, miten paljon asiakas on
valmis tuotteeseen satsaamaan... Teen uraauurtavaa yhteistyötä uusien suomalaisten kankaanvalmistajien kanssa, heillä on viimeinen tieto-taito mitä tulee kasvien
ekologiseen viljelyyn ja kankaan värjäämiseen kasvi- ym väreillä. (TA17)
Muotoilen tuotteita yrityksille, yrityslahjoja, mainoslahjoja, sekä tiettyyn tarkoitukseen tulevia tuotteita, esim. lautasia ravintolaan. Suunnittelen ja valmistutan tuotteet
itse ulkomailla, siellä mistä ne halvimmalla saan. Suomessa minulla ei ole mahdollista
tehdä niin suuria sarjoja, koska harvat yritykset haluavat maksaa kalliilla vain sen
vuoksi, että tuetaan suomalaista tekemistä. Niin valitettavaa, kuin se onkin. (AK54)

Tulevaisuuden käsityöläisyyden toimintamallit saattoivat rakentua hyvin monipuolisesta osaamisesta ja palveluista. Muutamat kuvailivat toimintaansa kokonaisvaltaisena ratkaisuna, jossa oma hyvinvointi sekä asiakkaiden hyvinvointi on yhdistetty toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Tuote- ja palvelutarjontaan saattoi kuulua omaa tuotantoa, hyvinvointipalveluita ja käsityökursseja. Opetus ja ohjaustoiminta liittyivät kursseihin, työpajoihin ja ammattikoulutukseen. Ohjaus oli käsityön
opetusta tavoitteena kuntoutus, ammatinvalinnan ohjaus, ammattiin valmistava
opetus tai työpajatoiminta. Konsultointi ja ohjaus saattoivat liittyä myös yksilölliseen pukeutumisneuvontaan, mikä on luontevaa esimerkiksi mittatilausvaatteita
valmistavalle yrittäjälle.
Matkailun lisääntyminen kotipaikkakunnallani on lisännyt ohjelmapalveluiden tarvetta. Luontoelämys retkien lisäksi matkailijat ovat innostuneita kokeilemaan käsillä tekemistä. Parissa päivässä opittaville kädentaidon ohjauksilleni on mukavasti kysyntää. (TA61)
Toimin kansainvälisessä järjestössä lasten ja naisten auttamiseksi. Käsityökurssit räätälöidään kullekin ryhmälle sopiviksi ja heidän tarpeitaan vastaaviksi. Kyseessä on
kuntoutustoiminta, mutta samalla ohjataan ammatinvalintaan tai oman yrityksen perustamiseen. En markkinoi itseäni, vaan taitoja, joita opetan. Kursseja mainostetaan
järjestön kautta terveysasemilla, kouluissa, sekä kaduilla. (YO66)
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Vastaajia pyydettiin kuvailemaan, millaisille asiakkaille he kuvittelevat tulevaisuudessa tarjoavansa tuotteitaan ja palveluitaan. Kohderyhmien ja asiakassegmenttien määrittely ja rajaaminen osoittautui selvästi vaikeaksi. Joko vastaajien
ammattikoulutuksen nykyisessä vaiheessa opintoihin ei ollut kuulunut asiakkuuksien pohtimista tai tuotesuunnitteluopinnot eivät ole olleet kovin asiakaslähtöisiä.
Asiakkaisiin liittyvät kommentit (f=45) olivat pääsääntöisesti hyvin ylimalkaisia
kuten naiset (f=14), miehet (f=5), kaikenikäiset (f=6) ja yritykset (f=9). Eniten asiakkaiksi mainittiin naiset, joko nuoret naiset tai varttuneemmat naiset (rouvat). Tämä johtunee vaatetusalan artesaaniopiskelijoiden määrästä aineistossa (N=22) ja
vaatteisiin liittyvien mittatilaustöiden osuudesta.
Kertomuksissa kuviteltiin pääosin toimintamalli, jossa asiakkaat tulevat joko
myymälään, ateljeehen tai verstaaseen hakemaan tuotteita ja palveluita. Kertomuksissa ei menty kovin syvällisesti esimerkiksi tarkempiin kohderyhmäkuvauksiin,
enneminkin kohderyhmiksi määriteltiin kaikki ihmiset, suuret ikäluokat tai lueteltiin eri asiakasryhmiä hyvin yleisellä tasolla kuten naiset tai eläkeläiset. Muutamille
vastaajille koko kohderyhmän rajaaminen osoittautui epämiellyttäväksi tehtäväksi.
Kuitenkin jos ajatellaan tulevan alan ammattilaisen tai yrittäjän menestymisen
mahdollisuuksia, todellisten maksavien asiakkaiden löytäminen uniikeille palveluille olisi elintärkeää.
Ammattikorkeakoulun muotoilijaopiskelijat eivät juuri kyenneet artesaaniopiskelijoita paremmin määrittelemään, kenelle he tulevat suunnittelemaan tuotteitaan ja palveluitaan. Vain muutama vastaaja kuvaili tarkemmin kohderyhmäänsä.
Yleensä asiakkuudet liittyivät erikoisosaamiseen kuten esiintymisasuihin, teatteripuvustuksiin, soittimiin ja opetukseen. Yritysasiakkuudet liittyivät pääosin suunnittelutyöhön ja uniikkeihin tilaustöihin. Yrityksiä ei yksilöity tarkemmin, muutamat
mainitsivat yrityksiä nimeltä tai ne yksilöitiin tuotteita valmistaviksi tahoiksi kuten
jalkineteollisuus, tekstiiliteollisuus tai tuotteita välittäviksi yrityksiksi kuten arkkitehtitoimistot ja matkailuala.
Palveluni tarjoaa kokonaisvaltaista tyylin rakentamista, pukeutumiskonsultaatiota ja
perus-stailausta sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Asiakkainani ovat erilaiset naiset, miksei miehetkin, julkisuuden henkilöt ja itse asiassa kaikki mahdolliset ihmiset.
Kauheaa rajata ihmisiä. (TA18)
Palvelut voisivat olla liitoksissa tietokoneella suunnitteluun. Suuri tulevaisuuden asiakasryhmä on suuret ikäluokat. (AK31)
Suunnittelupalvelut muotoilun, tekstiilisuunnittelun ja arkkitehtuurin alueelta, kuvitukset, kuva- ja tekstiilitaideteokset. Asiakkaitani ovat yritykset ja kunnat ja yksityiset
henkilöt. (YO62)
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Opiskelijat kertoivat kuvitteellisesta työpäivästään vuonna 2020, mutta heitä ei
suoraan pyydetty luettelemaan tulevaisuuden työtehtäviä vaan työtehtäväkuvaukset löytyvät luonnostaan kertomuksista. Kertomuksissa he kuvasivat konkreettisesti tekemistään ja työtehtäviään, joiden kirjo on laaja. Eniten työtehtäviksi mainittiin suunnittelu (f=35), tuotteiden valmistus (f=21), neuvottelut, asiakaskontaktit
(f=10) ja opetus (f=11). Suunnittelua työtehtävänä ei eritelty kovin tarkasti. Tarinoissa ryhdyttiin pääosin yksin tai itsenäisesti suunnittelemaan tai muotoilemaan
tuotteita. Tarinoissa ei juurikaan kerrottu suunnittelutapahtumasta asiakkaan tai
asiakkaiden kanssa yhdessä tai että suunnittelutyö olisi suunnittelijoiden ja valmistajan tiimityötä tai yhteistoiminnallista ideointia. Suunnitteluksi on luokiteltu myös
luonnostelu, muotoilu, ideointi, ideoiden keruu, perehtyminen trendeihin, piirtäminen, kehittely ja luova ajattelutyö.
Tuotteiden valmistusta kuvailtiin joko valmistamisena, tekemisenä tai eri käsityömateriaaleihin ja tekniikkoihin liittyvinä suorituksina kuten ompelu, kutominen,
lasin ja saven poltto, soitintenrakennus ja viimeistely. Tuotteiden valmistamista
ilmaistiin myös kertomalla millaisia työvälineitä ja varusteita on käytössä työhuoneella kuten lasiuuni, kangaspuut, ompelukoneet ja painopöytä. Omasta valmistamisesta ja suunnittelusta kertoi myös lopputulos – tuote, joka oli saatu aikaan.
Osa vastaajista kertoi työtehtäviinsä tuotteiden valmistuksen lisäksi liittyvän myös
tuotteiden korjausta ja huoltoa. Varsinkin soitinrakentajien työtehtävistä osa liittyy
korjaukseen ja huoltoon. Muut vastaajaryhmät eivät juuri kertoneet korjaukseen ja
huoltoon liittyvistä työtehtävistä, vaikka esimerkiksi vaatetusalan artesaanien (yksilöllinen pukeutuminen) toimenkuvaan voisi luontevasti kuulua vaatteiden korjausta. He puhuivat mieluummin uudistamisesta ja tuunaamisesta.
Työni sisältää teollista muotoilua ja graafista suunnittelua, rakennamme yrityksille
sekä yksityisasiakkaille kokonaiskuvaa heidän ulkoasustaan tai pelkästä tietystä tuotteesta. (AK38)
Menen verstaalle korjaamaan soittimia ja hoitelemaan paperi töitä sekä asiakasyhteyksiä. Illalla soitan bändin kanssa treeniksellä tai suunnittelen jotain soittimiin tai musiikkiin liittyvää. Huonokuntoisia soittimia tuodaan edelleen kaukoidästä ja niiden
korjaaminen työllistää minut. Asiakkaat tulevat entistä herkemmin korjauttamaan/
trimmaamaan kitaransa ja vaativat soittimiltaan enemmän. (TA60)
Ryhdyn suunnittelemaan, soitan puheluita ja sovin tapaamisia. Käyn hakemassa tullista näytekappaleet projektista, joka on viimeistelyä varten valmis minun osani suhteen. Käyn työlounaalla asiakkaani kanssa. Iltapäivällä käyn työhuoneellani, teen teknisiä piirustuksia ja lähetän valmiit tuotantopajalle Indonesiaan proton valmistusta
varten. (YO54)
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Neuvotteluita ja asiakaskontaktien ylläpitoa kuvailtiin monessa toimintaympäristössä: myymälässä, verstaalla, messuilla, tehtailla, tukkuliikkeissä, työlounaalla,
puhelimessa ja internetissä. Asiakaskontakteja ylläpidettiin työpöydän äärellä ottamalla yhteyttä asiakkaisiin ja vastaamalla yhteydenottopyyntöihin. Asiakkaita ja
yhteistyökumppaneita käytiin tapaamassa myös erilaisissa tilaisuuksissa ja tapaamisissa. Fyysinen asiakaspalvelu ja myyntityö liittyivät useimmiten mittatilaustöihin ja myymälässä tai verstaalla asiakkaan palveluun. Mittatilausompelussa se on
useimmiten sovitusta. Asiakaspalvelu on myös asiakkaiden kuuntelua eli asiakkailta halutaan saada palautetta ja toiveita tuotteista. Asiakaspalautetta saadaan ja
kerätään luontevasti myynti- ja esittelytilanteissa liikkeissä, näyttelyissä ja messuilla.
Olen rytmittänyt päivän erilaisilla projekteilla. Olen viettänyt päivän tietokoneella ja
työpöydän ääressä pitäen yhteyttä moniin eri tahoihin, asiakkaista eri tuotteiden
toimittajiin. Vastannut tiedusteluihin, suunnitellut kohteita/tuotteita ja tehnyt tilauksia ja perehtynyt hetken ajan trendeihin. (AK32)
Minulla on oma lasiyritys, jossa tuotan omia käsintehtyjä käyttö- ja koriste-esineitä.
Päivän aikana tulen työskentelemään työpajallani aamupäivän ja iltapäivällä ole
muutaman tunnin myymälän puolella ja olen asiakkaiden keskuudessa, kartoittaen
samalla, millaisia tuotteita he toivoisivat tulevaisuudessa. (AK49)

Opetus-, ohjaus- ja neuvontatyö liittyivät pääsääntöisesti käsityön eri tekniikoiden ja käsityöperinteen opetukseen ja ohjaukseen. Opetukseen ja ohjaukseen
liittyviä työtehtäviä kuvailivat sekä artesaanit, ammattikorkeakoulusta valmistuvat
muotoilijat että yliopistosta valmistuvat käsityönopettajat.
Puolen päivän aikaan saapuu lauma naisia joille opetan lasimaalausta, käydään läpi
tiffanyn perustekniikat ja puhutaan myös tulevasta lasihelmikurssista. (AK45)
Opetan vanhoja käsityötekniikoita modernisoituina versioina lyhytkursseilla … Perinteen siirtäminen nykypäivään on yksi lempiajatuksistani. Järjestän erilaisia tilaisuuksia ja neuvon ihmisiä. Olen käsityöuskovainen ja haluan viedä sitä viestiä eteenpäin,
myös niille ihmisille, jotka ovat saaneet koulukäsityön jälkeen kammon käsityötä kohtaan.(YO65)

Erilaisia muita työtehtäviä kuten tilausten käsittelyä, tuotteiden lähettämistä,
toimistotöitä, tuotteiden esillepanoa, esiintymistä eri tilaisuuksissa ja alihankintaa
toisille yrityksille kuvailtiin joko mainitsemalla ne lyhyesti tai luettelomaisesti.
Näyttelyiden, näytösten ja messujen suunnittelusta ja rakentamisesta kerrottiin
muutamissa vastauksissa.
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Neljännessä teemakysymyskokonaisuudessa opiskelijoita pyydettiin kuvailemaan miten he markkinoivat osaamistaan, tuotteitaan ja palvelujaan tulevaisuudessa. Markkinointitavat ja markkinointikanavat noudattivat paljon nykypäivän
tilannetta ja käsitystä siitä miten käsityö- ja design-tuotteita ja palveluita markkinoidaan tänä päivänä. Kertomuksista ei noussut uusia markkinointiin liittyviä innovaatioita, joita ehkä olisi tulevilta alan ammattilaisilta odottanut.
Opiskelijoiden vastauksissa verkkoviestintä (internet, nettisivut ja verkkokaupan f=23) oli tärkein markkinointitapa (kaikki f=75). Toiseksi eniten mainittiin medianäkyvyys (media, lehdet f=15). Suositusmarkkinointi (f=15) mainittiin myös yhtä
tärkeänä tekijänä. Näyttely- ja messutoimintaan liittyviä mainintoja oli neljänneksi
eniten (f=11). Oman liikkeen kautta markkinointi tapahtuu asiakaspalvelu- ja
myyntitilanteissa, joista vastaajat ovat kertoneet aiempien teemakysymysten kohdalla enemmän. Verkkoviestintään ja markkinointiin internetissä uskottiin vahvasti. Eräs vastaaja puhuu internet-kauppaan liittyvästä evoluutiosta, tarkoittaneeko
uudenlaisia nettipohjaisia sovelluksia, joissa kaupan perustaminen ja ylläpitäminen
on entistä helpompaa. Oikeita verkostoja ja suositusmarkkinointia pidetään tärkeänä maineen ja tunnettuuden lisääjänä.
Yritykset, jotka tuotteita myyvät ottavat parhaimmillaan puolet myyntiprovisiota, lisäksi Suomen työkustannukset pienyrittäjällä oli liian suuret. Tähän on tullut parannus, työkustannuksia on porrastettu siten, että paljon tienaavat maksavat enemmän
kuin vähän tienaavat. Tämä on helpottanut hiukan käsityöyrittäjiä. Internet markkinointipaikkana saavutti suuren suosionsa, kauppoja tuli paljon ja suuri määrä aiheutti
internetkauppa evoluution. (YO54)
Pidän "puskaradiomarkkinoinnista" kaikkein eniten. Se, että ihmisillä on hyvä fiilis yhteistyöstä, poikii aina jotain uutta. Minulla on nettisivut josta voi seurata kaikkia tekemiäni projekteja ja minuun voi ottaa yhteyttä. Mutta pääsy tähän tilanteeseen on
vaatinut paljon töitä, tuuriakin, hyviä ihmisiä ja verkostoa. (AK53)

Monet puhuivat puskaradiosta, ”suusta suuhun” -menetelmästä ja henkilökohtaisten suhteiden merkityksestä. Alan oikeissa piireissä saavutettu maine on menestymisen kannalta tärkeää. Piirejä ja suhteita ylläpidetään ”käymällä paikan
päällä” ja sosiaalisessa mediassa.
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7.5 Opiskelijoiden käsityksiä tulevaisuuden ammatillisesta
osaamisesta
Osittain opiskelija-aineiston diskurssia ammattitaidosta voisi kuvata toimialaa kannustavaksi ja perustelevaksi puheeksi, jota tuottaa mm. alan koulutusjärjestelmä.
Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa menestyjiä eikä kyseenalaistaa alan tulevaisuutta. Koulutusohjelmakuvaukset ja opetussuunnitelmat kaikilla koulutustasoilla
määrittelevät, mitä on ammattilaisuus ja mitkä ovat menestymisen kriteerit. Tavoitteissa kuvaillaan koulutuksen jälkeen saavutettua osaamista ja mahdollisia
työtehtäviä ja ammatteja. Opetussuunnitelmakuvauksissa piirtyy moniosaamisen
malli, jossa ammattilaisuus määrittyy kaikilla koulutustasoilla osaavana ja menestyvänä yksilönä osana verkostomaista toimintatapaa. Käsi- ja taideteollisuusalan
ammatillisen perustutkinnon perusteiden (2009) mukaan artesaanilla on monipuolinen ammattitaito, jonka turvin tulevaisuuden osaaja menestyy kansallisesti ja
kansainvälisesti.26
Ammattikorkeakoulut laativat opetussuunnitelmansa ja koulutuksensa sisällöt
itsenäisesti. Eri ammattikorkeakoulujen muotoilun koulutusohjelmien sisältökuvauksissa korostetaan moniosaamista ja valmistautumista monenlaisiin työtehtäviin.
Ammattikorkeakoulusta valmistunut muotoilija voi työllistyä monenlaisiin asiantuntijatehtäviin sekä toimia yrittäjänä. Koulutusohjelmien kuvauksissa menestymiseen liitetään mm. luovuus, yhteistyötaidot ja yrittäjyys tai yrittäjämäinen asenne.27 Yliopistotason muotoilun koulutusohjelmissa korostetaan myös monialaisuutta, asiantuntijuutta ja kansainvälisyyttä. Erotuksena ammattikorkeakoulujen
muotoilukoulutuksen tavoitteisiin taiteen maisterin koulutusohjelmien tavoitteissa
mainitaan taiteellinen ilmaisu ja sen kehittäminen osana ammatillista kompetenssia.28 Yliopistotason käsityönopettajakoulutuksen tavoitteet poikkeavat muotoilijan koulutuksesta vahvana suuntautumisena opetustehtäviin, pedagogisiin valmiuksiin ja tutkimukseen.29
Avaintaidot luokkaan koottiin ammattitaitoon ja liiketoimintaosaamiseen liittyvät käsitykset. Ammattitaito -luokkaan koodattiin ammattitaitoa ja ydinosaamista kuvaavia asioita ja liiketoimintaosaaminen -luokkaan yrityksen hoitamiseen ja
liiketoiminnan hallintaan liittyviä asioita. Opiskelijoiden vastauksissa korostui vahva usko valmistustekniseen osaamiseen. Ammattitaitoon liittyvistä kaikista kom-
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opintoluotsi.fi; koulutusnetti.fi.
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Hämeen ammattikorkeakoulu 2010, hamk.fi.
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Taideteollinen korkeakoulu 2010, taik.fi/laitokset/muotoilu/.
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Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta opinto-opas 2008–2011, 73.
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menteista (f=178) valmistustekniseen osaamiseen (f=30), kädentaitoihin (f=16) ja
materiaalituntemukseen (f=10) liittyi merkittävä osa.
Oma osaaminenhan on kaikki kaikessa, sillä tietoa on kyllä yllin kyllin liikkeellä mutta,
jos haluaa erottua joukosta niin tulee olla taito hallussa, jolla saa erityisen siistiä jälkeä ja tulee myös olla innovatiivinen. Tuotteemmehan ovat alan parasta tarjontaa ja
jos ei olisi niin työn teko tälläisessä pienessä maassa olisi aivan turhaan sillä ne jotka
haluavat käsin tehdyn soittimen niin haluavat laatua. Yritys maailma on monimutkaista ja olen hyötynyt isäni yrittäjyydestä ja saanut apua kaikenlaisissa ongelmissa.
Kun aloitin niin en osannut kuvitellakkaan kuinka monen koukeron päässä on että
pääsee todella tekemään käsillään jotain. Ala on myöskin jossain määrin muuttunut
yhä koneellisemmaksi ja kaikkien koneiden käyttö ja säätäminen on vaatinut yhä
enemmän osaamista, mutta tuotettavuus on kuitenkin pidettävä nopeana ja näin ollen on kannattanut opetella uusia tapoja tuottaa nopeammin soittimia laadusta tinkimättä. Yhteistyötä teen edelleen joidenkin luokkatovereideni kanssa ja muiden alani
ammattilaisten. (TA63)
Ominta ja mieluisinta osaamista lienee kankaanvalmistuksen tekniikoiden hallinta,
mutta yrittäjän toiminnassa alle puolet lienee oikeaa tekemistä - kutomista, teknisiä
työohjeita isommille koneille, sidoksia ja seulan tekoa ym. Markkinointia, kirjanpitoa,
kannattavuuslaskelmia ja messuja ym. promootioita lienee paljon. (AK47)

Muotoilu- ja käsityötuotteiden valmistukseen liittyvät aina valmistukseen käytettävät materiaalit. Valmistusteknisen osaamisen yksi kulmakiviä on materiaalituntemus. Materiaalituntemus on toisaalta ammattitaitoa hyödyntää eri materiaaleja innovatiivisesti, toisaalta vastuullisuutta materiaalien järkevästä käytöstä (taloudellisuus, ekologisuus, esteettisyys, eettisyys). Kaikki vastaajaryhmät korostivat
materiaalituntemusta osana keskeistä ammattitaitoa.
Olen tarvinnut erittäin paljon tietoa sekä taitoa käytännön toteuttamisesta sekä kankaiden kutomiseen liittyvän tekniikan ymmärtämisestä. Oman alani rautaisen ammattilaisen minusta tekeekin tuntemus niin kankaiden valmistuksen tekniseen kuin
esteettiseen puoleen, jotka yhdistyvät omaan voimakkaaseen ilmaisuun. Tieto uusimmista materiaaleista, alan viimeisimmästä kehityksestä sekä ympärilläni tapahtuvista asioista ovat todella tärkeitä, tämän tiedon hankkimiseen sai onneksi valmiuksia
ja kontakteja jo opiskeluaikana. (YO70)

Yhteistyötaidot ja verkostoituminen olivat vastaajien mielestä ammattitaidon
ydinosaamista (f=30). Yhteistyötä pidettiin tärkeänä erilaisissa verkostoissa ja erilaisten kumppanien kanssa. Osa määritteli yhteistyötaitojen merkityksen lähityöympäristön vuorovaikutuksena kuten työskentely työkavereiden kanssa yhdessä työpajassa, koulussa, myymälässä ja teatterissa. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja tarvittiin myös yritysten ja yhteisöjen välisessä yhteistyössä, asiakaskontaktien
hoidossa ja mediasuhteiden hoidossa. Osa vastaajista ei pohtinut kovin syvällisesti
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yhteistyön merkitystä yritystoiminnan menestymisen tai kannattavuuden kannalta.
Asiakaspalveluosaaminen ja vuorovaikutustaidot (f=12) liittyivät mittatilaustöihin, asiakaspalveluun, myynti- ja markkinointitehtäviin, yhteistyöverkostoihin,
opetukseen ja neuvontaan. Yhteistyötaitoja ja verkostoitumista pohdittiin osana
suunnittelu- ja valmistusprosesseja ja tuotteiden markkinointia. Kansainvälistymiseen liittyvän osaamisen sekä kielitaidon nosti esiin vain kaksi vastaajaa (N=2).
Tulevaisuuden työympäristökuvauksissa ulkomailla työskentely oli toimintamallina
merkittävä, joten kansainvälistymiseen liittyvät valmiudet ja kielitaito olisivat ammatillisen menestymisen kannalta olennaisia.
Olen aina pyrkinyt panostamaan yhteistyöhön muiden, erityisesti taito- ja taideaineiden opettajien kanssa. Yliopistolla opettamisesta kokemusta ei vielä ole paljoa kertynyt, mutta yhteistyö lienee sielläkin avainsana. Tällä hetkellä teen yhteistyötä mm.
luokanopettajakoulutuksen kanssa, opetukseen liittyen eri taidemuseoiden kanssa,
sekä aaltoyliopiston taidekasvatuksen osaston kanssa yhteisten kurssein muodossa.
(YO72)
Työni on hyvin ihmisläheistä. Empatia ja monipuolinen ymmärrys ja lähestymistapa
asioihin ovat toimintani kulmakiviä. Kylmähkössä maailmassa ihmiset tarvitsevat läheisyyttä ja lämpöä ja se on kilpailuetuni. Uskallan jatkuvasti kehittää itseäni ja reflektoin osaamistani ja näin kehittyminen on myönteissuuntaista. Yhteistyötä teen
mm. muotoilijoiden, terveystyöntekijöiden ja opettajien kanssa. Muoto ja taide on yhteinen hyvinvointiväline. (AK40)

Muutamissa vastauksissa nousi esiin eri ammattialojen välinen yhteistyö kuten
yhteistyö hyvinvointialan toimijoiden kanssa. Yliopisto-opiskelijat pohtivat vastauksissaan ammattitaitoa ja osaamista kokonaisvaltaisemmin ja arvioivat omaa
ydinosaamistaan osana ammattilaisverkostoa. Ammatillista osaamista kuvataan
ammattilaisuuden tai yrityksen kokonaisuuden näkökulmasta. Omat vahvuudet
kuten suunnittelutaito (f=15) fokusoidaan ydinosaamiseksi ja hyödynnetään ympäröivän verkoston osaamista niillä alueilla, joissa oma osaaminen ei riitä. Ammattilaisuutta kuvaa myös se, että osataan keskittyä olennaiseen ja jakaa osaamista
muiden kanssa. Eräs vastaaja ottaa kantaa kaupallisten opintojen puutteeseen, ne
olisivat olleet juuri taitoja, jota hän olisi tarvinnut – kuten kaikki muotoilijat ja käsityöläiset. Vastaaja oli kuitenkin osannut hyödyntää yritysneuvojien tukea oman
liiketoimintaosaamisensa tueksi (ulkomaankauppa).
Ammattiosaamiseni näkyy yrityksessäni siten, että minä suunnittelen kaikki työt ja
hoidan tilaukset. Käytännön asioissa olen tarvinnut paljon apua, koska minulla ei ole
kaupallista koulutusta, mitä todella olisin kaivannut opiskelujen lisäksi. Valmistuin siihen aikaan kun vasta alettiin ymmärtämään, että kaupalliset opinnot olisi tarpeen
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kaikille muotoilijoille ja käsityöläisille. Olen tarvinnut työssäni omaa luovaa muotoilutaitoani, käsityötaidoille on tarvetta vain jos teen proton itse. Mihin minulla ei niin
paljon ole enää aikaa paneutua. Tietokonetta ja sen hallitsemisen taitoja tarvitsen
paljon. Ulkopuolisena apuna olen tarvinnut yritysneuvojien tukea, koska teen kotimaan lisäksi ulkomaankauppaa. Yhteistyötä teen joskus toisten muotoilijoiden kanssa. Olen yrittänyt verkostoitua kovasti, koska tiedän omat rajani ja sen, että en voi
hallita kaikkea osaamista. (YO54)

Liiketoimintaosaaminen sisältää yrityksen liiketoiminnan hallintaan kuuluvia
tietoja ja taitoja. Liiketoimintaosaaminen voidaan nähdä myös ammattitaidon osaalueena silloin, kun ammattiosaamisella tähdätään yritystoimintaan tai liiketaloudelliseen ammatinharjoittamiseen. Käsityö- ja muotoilualalla yrittäjyys on merkittävä työllistymisen urapolku. Perinteistä palkkatyötä (ainakin Suomessa) on melko
rajallisesti lähinnä suunnittelu-, myynti-, markkinointi-, opetus-, ja neuvontatehtävissä. Muotoilu- ja käsityöalan kaikilla koulutusasteilla opetussuunnitelmissa ja
koulutusohjelmakuvauksissa yrittäjyystaidot kuuluvat ammatilliseen osaamiseen ja
yrittäjyys mainitaan yhtenä ammatillisen tulevaisuuden polkuna.
Opiskelijoiden tarinoissa yrittäjyystaitoja (f=7) ei nähty kuitenkaan kovin merkityksellisinä taitoina ja tietoina. Vain seitsemässä vastauksessa mainittiin yrittäjyystaidot tai termit kuten yrityselämäntieto, yrityksen pyörittämiseen tarvittavat taidot, yrityksen hoitamis- ja hallitsemistaidot, yrittäjyystietous ja valmiudet oman
yrityksen pyörittämiseen. Yrittäjyystaitoja ei jostain syystä nostettu ammatillisen
osaamisen keskiöön, vaikka yrittäjyyteen, yrittäjänä olemiseen ja toimintamallina
omaan yritykseen liittyviä kommentteja aineistossa oli paljon (f=71). Liiketoimintaosaamiseen sisältyvät taidot kuten yritystieto, markkinointi, laskenta ja kirjanpito mainittiin luettelomaisesti eikä niitä pohdittu syvällisesti. Yritysvalmiudet nähtiin enemminkin syntyneen muuta kautta kuin osana ammattikoulutusta.

7.6 Opiskelijoiden käsityksiä tulevaisuuden ammatillisesta
identiteetistä
Ammatillinen identiteetti tutkimuksen viitekehyksen neljäntenä teemana pyrkii
kokoamaan yhteen ja selittämään muotoilu- ja käsityöalan tulevien ammattilaisten
käsityksiä persoonallisista ja henkilökohtaisista ominaisuuksista, jotka ovat merkityksellisiä tulevaisuuden ammatillisessa menestymisessä. Ammatilliseen identiteettiin sisältyvät myös työorientaatio ja elämäntapaan liittyvät tekijät. Työorientaatio kuvaa ammattilaisen tai yrittäjän suhtautumista työhön ja työn ja muun
elämän yhteen sovittamiseen. Elämäntapa-luokkaan koottiin käsitykset, jotka liittyvät työelämän ulkopuolisiin merkityksiin (perhe, vapaa-aika, harrastukset). Lisäk-
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si ammatilliseen identiteettiin sisältyvät myös tavoitteet ja unelmat. Tulevaisuustarinan lopussa oli teemakysymyskokonaisuus, jossa vastaajia pyydettiin kertomaan
työhön ja elämään liittyvistä unelmista.
Aineistosta luokiteltiin myös ammattia kuvaavat nimikkeet. Ammattinimikkeet
poimittiin aineistosta siten, että vastaaja mainitsi työskentelevänsä tai olevansa
esimerkiksi yrittäjä, suunnittelija tai opettaja tai kertoi pyörittävänsä omaa yritystään, omaa verstastaan, omaa ateljeetaan, omaa liikettään, tekevänsä esimerkiksi
graafista suunnittelua tai opetustyötä. Sama vastaaja saattoi kuvailla olevansa sekä
yrittäjä että suunnittelija että toimivansa opetustehtävissä. Luovilla aloilla moniammatillisuus on ollut toimintatapa jo pitkään.
Yrittäjyys on yhä vahvempi vaihtoehto alallani tuotannon ja suunnittelun siirtyessä
yhä enemmän ulkomaille. Työskentelen yhdessä muotoilualalla toimivan mieheni
kanssa "perheyrityksessä", jonka olemme perustaneet juuri 10 vuotta sitten 2010.
(AK35)

Yrittäjyys näyttäytyy vahvasti ammatillisena identiteettinä. Toisaalta yrittäjä tai
yrittäjyys (f=71) saattoi sisältää kaikki muut mainitut ammattinimikkeet. Suunnittelijaksi tai freelance-suunnittelijaksi (f=33) itsensä maininnut saattoi kertoa myös
valmistavansa suunnittelemansa tuotteet itse tai teettävänsä ne alihankintana.
Vastauksista saattoi ymmärtää, että toiminta on yritysmäistä vaikka yritystä ei
mainittukaan. Aineistossa yrittäjäksi koodattiin kuitenkin vain kommentit, joissa
selvästi viitattiin yrittäjyyteen tai omaan yritykseen.
Suunnittelijan (f=33) ammatillinen identiteetti oli kuvauksissa moni-ilmeinen.
Suunnittelijan toimenkuvaa täsmennettiin ammatillisen suuntautumisen mukaan
kuten tekstiilisuunnittelija, vaatetussuunnittelija, jalkinesuunnittelija, graafinen
suunnittelija, teollinen suunnittelija, freelance suunnittelija, pääsuunnittelija. Kaikista suunnittelija-ammattinimikkeeseen liittyvistä maininnoista ammattikorkeakouluopiskelijoilta oli 63 prosenttia (f=21). Yliopistotason opiskelijoiden mainintoja
oli 24 prosenttia (f=8) ja artesaaniopiskelijoiden mainintoja 12 prosenttia (f=4).
Aineiston vastaajista oli 42 prosenttia (N=30) ammattikorkeakoulun muotoilun
koulutusohjelman opiskelijoita, mikä selittää em. vastaajien selkeän suuntautumisen suunnittelijan ammattiin.
Työni sisältää teollista muotoilua ja graafista suunnittelua, rakennamme yrityksille
sekä yksityisasiakkaille kokonaiskuvaa heidän ulkoasustaan tai pelkästä tietystä tuotteesta… Teollisen muotoilijan pitää olla monialainen osaaja tai hän ei pärjää työelämässä. Nirsoiluun ei ole edelleenkään varaa. (AK39)

Opettaja-ammattinimikettä (f=22) käyttivät selkeimmin käsityönopettajaksi
valmistuvat ja opetus saattoi sisältyä myös yritystoimintaan. Käsityönopettajaksi
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valmistuvien vastauksissa mainittiin myös mahdollisuudet suuntautua suunnittelijaksi ja yrittäjäksi. Taiteilija (f=10) ammatillisessa identiteetissä näyttäytyi tulevaisuuden haaveena. Kertomuksissa taiteellinen työ oli joko vastapainoa yrittämiselle
tai suunnittelijan työlle tai uran vaihe, jolloin opiskelija voi keskittyä omaan ilmaisuun. Muita ammattinimikkeitä kuten stailisti, myymälävastaava, muotitoimittaja,
teatteripuvustaja, mainittiin satunnaisesti. Saattaa olla, että ammatillisen koulutuksen vaiheessa erikoistuminen tai suuntautuminen toimialan sisällä ei ole vielä
selkiytynyt. On helpompi kuvitella itsensä stereotyyppisesti suunnittelijaksi tai
yrittäjäksi, joka sinällään antaa mahdollisuuden suuntautua monella tavalla.
Tulevaisuudessa uskon monialaisuuden oman työelämän sisällä olevan tärkeää. Ei
välttämättä pärjää sillä, että pelkästään opettaa tai pelkästään myy omia tuotteitaan. Opetustyötäkin voi tehdä yrittäjänä. (YO64)

Ammatillinen monimuotoisuus ja monialaisuus näkyivät varsinkin ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden kertomuksissa. Viidennessä teemakysymyskokonaisuudessa opiskelijoita motivoitiin pohtimaan kulunutta työpäiväänsä vuonna
2020 henkilökohtaisten tuntemusten kannalta. Vastaajia pyydettiin arvioimaan
omia henkilökohtaisia vahvuuksia ja menestystekijöitä. Tämä teema avasi myös
pohdintoja työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta – asioista, jotka kannattelevat
eteenpäin ja asioista, jotka kuormittavat. Henkilökohtaisina vahvuustekijöinä mainittiin mm. itseluottamus (f=13), rohkeus (f=12), sosiaalisuus (f=12), pitkäjänteisyys (f=10), ihmisläheisyys (f=9), oppimishalu (f=8), luovuus (f=8), ennakkoluulottomuus (f=7), huolellisuus (h=6) ja luotettavuus (f=3). Ominaisuudet sopivat luontevasti myös yrittäjyyden tai asiantuntijuuden vahvuustekijöiksi (mm. Ruohotie
2002, Vartama 2008).
Suunnittelu ja oman työn jäljen näkeminen on parasta. Henkilökohtaiset ominaisuudet ovat mielenkiinto uusia asioita kohtaan, ahkeruus, yrittäjyys, tietty itsepintaisuus
ja periksi antamattomuus (AK38)
Persoonani on auttanut minua paljon urani edetessä, sopeudun helposti tilanteisiin ja
tutustun uusiin ihmisiin. Nöyryyteni uuden oppimiseen olen myös koettanut säilyttää,
vaikka oman arvoni suunnittelijana jo vähitellen tiedänkin. (YO70)

Vastauksissa korostuu opiskelijoiden luottamus omiin kykyihin ja usko menestymiseen toimialalla. Menestyminen vaatii kuitenkin rohkeutta, pitkäjänteisyyttä,
periksi antamattomuutta ja sosiaalisia taitoja. Menestyäkseen kovassa kilpailussa
täytyy uskoa itseensä ja taistella sen puolesta.
Tulevaisuustarinoita kirjoittaessaan opiskelijat kuvasivat tulevaisuuden työympäristöään, sen muutoksia, työtehtäviään, työn sisältöä ja ammattiosaamistaan,
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mutta samalla myös henkilökohtaisia tuntemuksiaan työhön ja elämäntilanteeseensa liittyen. Sisällönanalyysivaiheessa aineistosta nousi niin paljon työorientaatioon ja elämäntapaan liittyviä kommentteja ja kertomuksia, että niiden luokittelu
ja kokoaminen omiksi alaluokikseen oli tarpeellista. Tulevaisuustarinoista kuulsi
vahvasti läpi toive hyvästä tulevaisuudesta ja onnellisesta elämästä. Työorientaatio-luokkaan koodatuista kommenteista 25 prosenttia (f=51/202) liittyi kuvauksiin,
joissa kuvailtiin tyytyväisyyttä omiin aikaansaannoksiin ja omaan tulevaisuuden
tilanteeseen. Tulevaisuus näyttäytyi ideaalisena työ- ja elämäntilanteena, jossa
asiat ovat niin kuin itse halutaan. Tulevaisuus on hyvä, vain muutama kirjoitti tarinaa epätyydyttävästä tulevaisuuden tilanteesta, jossa työllistyminen on epävarmaa ja toimiala ei tarjoa mahdollisuuksia. Tulevaisuuden syyskuinen työpäivä
vuonna 2020 nähtiin työntäyteisenä, kiireisenä mutta antoisana. Työpaikkaa ja
työympäristöä kuvailtiin yleensä mukavana ja viihtyisänä.
Herään mielenkiintoiseen työpäivään. Voin käyttää kaikkia taitojani monipuolisesti.
Päivään kuuluu käsillä tekemistä, ihmisten auttamista ja kirjoittamista sopivassa suhteessa. Ihmisten kanssa toimimisen ja tutkimuksen monipuolinen yhdistelmä olisi
ihannetyöpäivä. Teen työtä mukavassa tiimissä, jossa kaikki tukevat toisiaan ja tehtävät muotoutuvat kunkin oman erikoisosaamisen varaan. Työpaikkani ei ole peruskoulu, vaan jokin muu käsityöhön tai kodin taitoihin liittyvä ammatti. (YO65)
Minulla on vakituinen työpaikka. Viihdyn työssäni ja tunnen että olen tarpeellinen
siellä. Työympäristö on mukava ja viihtyisä. Saan työstäni sopivasti elantoa ja elämä
hymyilee. Työpäivä on aamusta alkuiltaan, jonka jälkeen menen kotia mieheni ja pienen lapseni luokse. Minä käyn säännöllisesti töissä ja mieheni on osa-aikatöissä, jotta
hän voi olla enemmän kotona lapsemme kanssa. Illan vietän perheeni kanssa tai harrastuksien parissa. Aamulla menen jälleen virkein mielin takaisin töihin. (AK37)

Vastaajat kokivat olevansa työympäristössä oikealla paikalla ja tarpeellisia ja
työtä tehdään kannustavissa tiimeissä. Toiveita hyvästä työympäristöstä voidaan
pitää aika luonnollisena, sillä oma asiantuntijuus halutaan nähdä tarpeellisena
osana kokonaisuutta.
Useissa tarinoissa kuvailtiin pitkiä työpäiviä ja työn raskautta, mutta kuitenkin
vahvan selviytymispuheen hengessä – vaikeuksien kautta päästiin voittoon. Tarinat
todensivat myös edelleen vallitsevaa ns. luterilaista työkulttuuria: töitä pitää tehdä
ahkerasti jopa itseään säästämättä ja työtehtävissä koetaan erilaisia vaikeuksia ja
haasteita. Kuitenkin kiirettä ja työmäärää haluttiin hallita, tarinoissa todettiin kuinka itsellä on tahto ja kyky säädellä omaa työmäärää. Omaa työntekoa haluttiin
säädellä perheen ja oman jaksamisen ehdoilla. Pelko työuupumuksesta tunnistettiin mutta torjuttiin määrätietoisesti mahdollisuuksilla säädellä omaa tekemistään.
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Työhyvinvointia haettiin mahdollisuuksilla säädellä työmäärää, työaikoja ja
työtehtäviä. Useissa tarinoissa oli voimakas tarve kuvailla työn, perheen ja vapaaajan yhteensovittamista ja sitä, kuinka se on toimialalla mahdollista. Käsityöläisyyteen ja yrittäjyyteen rinnastetaan itsesäätelymahdollisuus: vapaus suunnitella
ajankäyttöä ja elämäntapaa. Työpäiväkuvauksissa kerrotaan rauhallisista aamuista
ja aamiaisista, pitkistä lounaista, kahviloissa istuskelemisesta (inspiraation lähteenä), metsäretkistä ja rentoutumisesta (jooga, meditaatio, taiteen tekeminen).
Heräsin virkeänä ja levänneenä. Olin nähnyt unta lapsistani, mutta todellisuudessa he
ovat kaukana toisessa maassa. Aurinko paistaa jo kuumasti, olin nukkunut liian pitkään, mutta se ei haittaa, sillä tänään ei ole kiirettä. Minulla on vihdoinkin työ, joka ei
kuluta kaikkia voimavarojani, ja jossa ei ole kiireen tuntua. Lisäksi työ on joustavaa ja
voin päättää sen sisällöstä myös itse. Tänään on tulossa hyvä päivä! (YO66)
Todennäköisesti haluaisin luopua tai ulkoistaa markkinoinnin ja hallinnolliset ja taloudelliset asiat jollekin ulkopuoliselle henkilölle. Suhteiden ylläpitäminen ja luova tekeminen sekä messuille osallistuminen ja tuotteideni esittely olisi vahvaa osaamistani.
Työpäivät olisivat työntäyteläisiä, mutta niin kauan kun saan tehdä työtä josta nautin, ei pitkät päivät ole ongelmaksi. Silloin työ on antoisaa. (AK31)

Työn mielekkyyteen ja työhyvinvointiin liittyi myös työtehtävien delegointi.
Tehtävät, joita ei hallittu, koettu mielekkäiksi tai joita ei keritty tekemään, haluttiin
antaa toisten hoidettaviksi. Yleisimmin haluttiin delegoida hallinto- ja talousasiat.
Ne koettiin stressaavina ja kuormittavina. Suurin toive oli saada keskittyä luovaan
työhön ja itse tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen sekä niiden esittelyyn
erilaisilla foorumeilla.
Elämäntapaan liittyvät kommentit olivat kytköksissä työorientaatioon. Työnteon rinnalla kuvailtiin kuitenkin myös vapaa-ajan tekemisiä ja kotiin liittyviä asioita.
Varsinkin naispuoliset vastaajat kertoivat lapsiin ja perheeseen liittyvistä toiveistaan ja muutamat selkeästi priorisoivat perheen ja lapset tärkeämmäksi kuin työuran ja menestymisen. Toivottuun elämäntapaan tulevaisuudessa liittyi sisäinen
rauha ja seesteinen elämä.
Olen onnellinen perheen äiti. Vanhin lapseni täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Perhe ja
koti on minulle tärkeämpi kuin ura ja työnteko. Oman toiminimen alla saan kuitenkin
toteuttaa itseäni ja "päästä" hetkeksi arjesta pois. (AK25)
Minulla on hyvin aikaa syödä aamiaista lasten kanssa, sillä työni työväenopistossa alkaa vasta puolilta päivin. Vien lapset hoitoon töihin mennessäni, mutta onneksi heillä
on siellä lyhyt päivä, sillä mieheni pääsee töistä jo muutaman tunnin kuluttua. (TA20)
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Hidastaminen ja Slow Life -ajattelu näkyi kertomuksissa pyrkimyksinä ottaa
oma elämä haltuun, selättää kiire ja hypätä pois oravanpyörästä. Pyrkimyksiä Slow
Life -tyyppiseen ajatteluun löytyy kaikista teemakysymyskokonaisuuksista.
Viimeisessä teemakysymyskokonaisuudessa opiskelijoita motivoitiin kurkistamaan tulevaisuudessa vielä pidemmälle ja haastettiin heitä pohtimaan työhön tai
elämään liittyviä unelmia. Tehtävänanto lähti tilanteesta, että vastaaja on kymmenen vuotta vanhempi ja kokeneempi vuonna 2020 ja tavoitteena oli miettiä tulevaisuutta eteenpäin vuoden 2020 jälkeen. Vastaajilta kysyttiin, minkä omaan työuraan ja elämään liittyvän unelman he haluaisivat vielä toteuttaa, kenen kanssa ja
miksi. Työhön liittyvät unelmat liittyivät pääasiassa työuralla menestymiseen. Osa
vastaajista ei pohtinut pidemmän ajan tulevaisuuttaan kovin syvällisesti ja unelmat
olivat esimerkiksi kiiltokuvamaisia toiveita tulla kuuluisaksi. Muutamat varsinkin
vaatetusalan vastaajat halusivat nähdä itsensä kuuluisan brändin pääsuunnittelijana ja yhteistyössä kansainvälisten huippusuunnittelijoiden ja julkkisten kanssa.
haluisin tehdä työtä tietyille yrityksille. esim alexander mcqeen, vivienne westwood ja
underground englandille. koska ne ovat brändejä ja yrityksiä, joiden työtä ihannoin ja
haluan olla osa niitä. (AK46)

Useimmilla vastaajilla menestymiseen liittyi toive saada tehdä työtä omalla
koulutus- ja ammattialallaan, tulla toimeen omalla ammattitaidolla ja erikoisosaamisella taloudellisista paineista huolimatta. Käsityö- ja muotoiluala nähtiin edelleenkin osittain ristiriidassa kannattavan yritystoiminnan kanssa. Käsityöammatti
nähtiin harrastuksena ja unelma harrastuksella menestymiseen eli pitkän tähtäimen toiveissa. Toisaalta taas, jos menestyminen työuralla oli saavutettu vuoteen
2020 mennessä toimimalla liiketaloudellisesti kannattavasti, tunnettiin huonoa
omatuntoa. Tulevaisuuden haaveena oli hyvittää taloudellinen menestys tekemällä
hyväntekeväisyyttä ja rohkeita ammatillisia tai taiteellisia riskinottoja.
Jaa-a, varmaankin antaisin oman hommani yrityksessä eteenpäin ja siirtyisin vapaammaksi suunnittelijaksi sille ja tekisin hulluja ideoita ja pakottaisin muut toteuttamaan ne resursseista huolimatta. Ja alkaisin tekemään hyväntekeväisyyttä korvatakseni huonon omantunnon, joka on jäänyt bisnesajoilta kun olen pitänyt yritystä ja
myyntiä ykkössijalla. (AK44)

Itsensä kehittämisen ja uuden oppimisen katsottiin kuuluvan menestymiseen
työuralla. Itsensä kehittämiseen liittyi monissa kertomuksissa syventyminen taiteen tekemiseen ja jonkun uuden ammatillisen aluevaltauksen haltuunottoon.
Itsensä toteuttamisen tarve nousee esiin tilanteessa, jossa kuvitellaan työtilanteen
vakiintuneen ja taloudellisen tilanteen helpottaneen. On aika ja lupa antaa tilaa
omaehtoiselle tekemiselle. Kehittyminen oli myös mestaritasolle pyrkimistä omalla
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erikoisalalla ja halua omien taitojen siirtämiseksi tuleville tekijöille. Viimeistään
pidemmän ajan tulevaisuuden suunnitelmissa osa vastaajista rohkaistui ulkomaan
valloitukseen. Ulkomaille haluttiin kokemuksia hakemaan, työskentelemään ja
opiskelemaan.
Voisin mahdollisesti ottaa jonkun samoihin tiloihin töihin ja opettaa tärkeitä taitoja ja
mahdollistaa helpomman alun kuin itselläni oli. En kaipaa enempää huomiota kuin
olen saanut sillä töitä on liikaakin ja yksi mies voi tehdä vain määränsä verran kitaroita. Nautin vain työni jäljestä ja pyrin kehittämään taitojani aina vain paremmiksi.
(TA63)
Välillä haaveilen opettamisesta ulkomailla, tai kansainvälisestä vaihdosta johonkin
yliopistoon, koska pidän kuitenkin suomalaista käsityönopetuksen perinnettä osittain
ainutlaatuisena ja luulen että muualla saatettaisiin olla kiinnostuneita siitä, ja koska
vaihtelun vuoksi olisi mukava asua ulkomailla. (YO72)

Pidemmän tähtäimen unelmat liittyivät myös oman yrityksen perustamiseen
tai jo toimivan yrityksen kehittämiseen. Työkokemusta haetaan ensin työskentelemällä toimialan muissa yrityksissä tai freelancerina, jonka jälkeen yksinyrittäjyys,
perheyrittäjyys tai osuuskuntamuotoinen yrittäjyys saattaisi olla mahdollisuus.
Toiveet yrittäjyyden liittämisestä omavaraisuuteen ja elämäntapaan (esim. maatila) antavat mahdollisuuden säädellä työn ja muun elämän suhdetta. Käsityö- ja
muotoilualan opiskelijoiden pidemmän tähtäimen unelmiin liittyvät tarinat noudattelivat Sitran (2008) Nuorten tulevaisuuskuvat -tutkimuksen tuloksia (Seppänen
2008).
Unelma olisi omistaa pieni asepaja joka valmistaa yksilöllisesti räätälöityjä kilpa sekä
metsästysaseita. Palkoilla voisi olla 5-10 työntekijää. Itse saisin suunnitella ja toteuttaa uusia ratkaisuja ja tekniikoita alaan liittyen. Pajani valmistaisi tasokkaamman
luokan aseita ympäri maailmaa. Pajaa olisi mukava kehittää ja kasvattaa lisääntyvän
kysynnän johdosta. (TA56)
Olen aina unelmoinut omavaraisesta maatilasta, ehkä vielä jonain päivänä löydämme
unelmien maatilan, jonne perustamme perheyrityksen ja minulla on myös hienot työtilat tilalla. (AK41)

Unelmista yleisimmät liittyvät perheen perustamiseen ja matkustamiseen. Perusonnellinen elämä, perhe ja lapset nousivat monille ensimmäiseksi prioriteetiksi
työuran ohi. Onnellisuus rakentui perusturvallisuudesta, johon kuuluu traditionaalinen perhekäsitys aviopuolisosta ja lapsista. Sen jälkeen halutaan matkustella,
mieluummin perheen kanssa.
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7.7 Yhteenvetoa opiskelijoiden tulevaisuuskäsityksistä ja
vertailua ammattilaisten tulevaisuuskäsityksiin
Nuorten tulevaisuudenkuvien merkitys päätöksentekoa ohjaavana yksilöllisenä ja
yhteisöllisenä tekijänä on merkittävä. Tämän päivän nuoret ovat tulevaisuuden
päätöksentekijöitä ja nykyisten päätösten toimeenpanijoita, siksi ymmärrys ammattiin opiskelevien nuorten tulevaisuusorientaatioista on tärkeää. Nuorten ajattelun kiinnittyminen vahvasti nykyhetkeen ja tulevaisuusorientaation melko lyhyt
aikaperspektiivi tuli esiin tutkimustuloksissa. Samanlaisia havaintoja on tullut esiin
aiemmista nuorten tulevaisuudenkuvia käsittelevistä tutkimuksista. (ks. Hicks
1996a, 1996b; Eckersley 1997; Rubin 1998, 2000; Mikkola 2000; Ono 2003.)
Opiskelijoiden tulevaisuustarinat kertoivat moniäänistä tarinaa käsityö- ja
muotoilualan vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Toisaalta melkein kaikissa tarinoissa toistui nuoren ammattiin valmistuvan ihmisen perustarina toiveineen ja pelkoineen. Tulevaisuus tarjosi mahdollisuuksia, mutta myös uhkakuvia. Taustalla vaikuttivat inhimilliset turvallisuuden tarpeet, menestymisen paineessa elämän perusrakenteina nähtiin perhe ja oma hyvinvointi. Tasapainottelu eri roolien välissä kuulsi
tarinoista. Tulevaisuus näyttäytyi useimmille moniammatillisena polkuna, jota ei
vielä opiskeluvaiheessa luonnollisesti kyetty hahmottamaan. Ammatillinen kasvupolku liittyi useimmilla itsensä työllistämiseen yrittäjänä tai ammatinharjoittajana.
Osa jatkanee opintojaan joko omalla alallaan tai muilla ammattialoilla.
Yrittäjyyden vahva vire tarinoissa on toimialalla aika luonnollista. Vaikka haaveet liittyivät kuuluisan brändin designer-statukseen, polku kansainväliseksi huippusuunnittelijaksi lienee harvojen ulottuvilla ja perustoimeentulo saadaan pienyrittäjänä paikallisissa verkostoissa. Opiskelijat näkivät toimialan kilpailun kiristymisen uhkatekijänä, erottautumiseen vaaditaan määrätietoista panostusta ja itseluottamusta. Työttömyys on todellinen uhka kulttuurialan ammattilaisille. Alla
olevassa kertomuksessa ammattikorkeakoulun vaatetussuunnittelijaopiskelija
kuvaa hyvin yhden ammatillisen perustarinan, jossa yhdistyvät monen opiskelijavastaajan tulevaisuustarinat.
Työuraa ajatellen olen jo toivottavasti pitänyt muotinäytöksen Pariisissa, saanut kultainen vaatepuu-palkinnon, nimeni on tunnettu alalla ja muutenkin.. vaatteitani on
nähty englannin Voguen kannessa ja madonna pongattiin kaupungilla suunnittelemissani kengissä, jne. Jos en kymmenessä vuodessa ole ehtinyt, niin nyt lähden purjehduskurssille ja kiertämään etelä-amerikan reppu selässä. Nämä ovat kaksi haavetta, jotka olen aina halunnut tehdä. Toivoisin ettei nuoruudenhulluus ja intous olisi hävinnyt toteuttamaan näitä. Haluaisin kirjoittaa ja tehdä jonkinlaista hyvätekeväisyystyötä myös. Ja viim. tällöin menen golf-kurssille. Toteutan nämä joko yksin, elämänkumppanin tai ystävän kanssa. Minulla ei ole koskaan ollut ongelmia keksiäkseni
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unelmia. Mutta ehkä tässä johdattelee se, että pidän liikunnasta ja uudenoppimisesta, (golf ja purjehdus) Purjehtimiseen liittyy myös pelon voittaminen, koska meri on
erittäin pelottava, vaikkakin mielestäni vesi elementtinä on rauhoittavin. Olen asunut
9 vuotta espanjassa, haluan vierailla jokaisen tuntemani etelä-amerikkailaisen kotona. Kiinnostus heihin ja heidän kulttuuriinsa on syntynyt espanjan vuosieni aikana, lisäksi auttaa että puhun heidän kieltään. En tunne samaa kiinnostusta esim. kaukoitään. Luulen myös hyväntekeväisyys-innostuksen tulevan espanjan ajalta. Suomalaisena minulla on etuoikeuksia, joita ei esim. näillä latinalaisen amerikan ihmisillä ole.
(AK52)

Kaikki tutkimuksen vastaajaryhmät (asiantuntijat, yrittäjät ja alan opiskelijat)
nostivat globaalissa ja lokaalissa toimintaympäristössä ja arvoilmapiirissä tapahtuvat muutokset toimialalle sekä uhkiksi että mahdollisuuksiksi. Globalisaatio on
ajanut massatuotannon halvemman työn maihin, jolloin Suomessa tuotteiden
valmistaminen on vähentynyt. Suomalainen teollisuus ei enää kykene työllistämään alalle valmistuvia suunnittelijoita ja muotoilijoita. Massatuotteiden suunnittelu on siirtynyt lähemmäksi tuotantolaitoksia ja uusia asiakasryhmiä. Toisaalta
globalisaatio on vahvistanut lokalisaatiota ja se voi olla pienyrittäjyyden suuri
mahdollisuus. Lähituotanto ja palveluvaltaistuminen tukevat joustavia pieniä työyhteisöjä ja verkostoja. Osa tuotannosta ja jakelusta Suomessa saattaa palata lähipalveluverkostoihin, joiden osana käsityöammateilla voi olla kysyntää.
Ekologisten arvojen selvä nousu ja kestävän kehityksen välttämättömyys tukee
lähituotantoajattelua sekä valmistusmateriaalien ja valmistusprosessien uudelleen
ajattelua. Käsityöllisen tuotannon arvopohja on ollut perinteisesti tuotteiden kestävyydessä. Käsityöllinen valmistus vaatii aikaa, jolloin tuotteeseen sitoutuvat resurssit väistämättä ohjaavat toimintamalleihin, joissa tuotteiden laatu korvaa määrän. Kestävän kehityksen mukainen ammatillinen osaaminen on kirjattu myös käsija taideteollisuusalan ammatillisen perustutkinnon perusteisiin:
Artesaanilla on yrittämisen perusvalmiudet ja hän työskentelee kestävän ja terveen
yritystoiminnan periaatteita noudattaen. Hän ottaa työssään huomioon kulttuurisen,
sosiaalisen, ekonomisen ja ekologisen kestävän kehityksen tavoitteet. (Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto. Ammatillisen perustutkinnon perusteet 2009, 8)

Kestävä kehitys nousee yhdeksi vahvaksi muutostrendiksi muotoilu- ja käsi- ja
taideteollisuusalalla. Toimialan suuri haaste on kyetä rakentamaan ammatillinen
koulutus, ammatilliset toimintamallit ja yritystoiminta kestävän kehityksen perustalle. Uudet innovaatiot syntyvät usein rajapinnoille. Missä ovat käsi- ja taideteollisuuden rajapinnat? Tutkimuksen asiantuntijat ja toimivat yrittäjät nostivat uudet
kumppanuudet ja uudet toimintamallit yhdeksi muutostrendiksi. Yrittäjät tunnistivat palveluvaltaistumisen, elämyksellisyyden ja hyvinvointitarpeiden vahvistumi-
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sen. Kuitenkin konkreettisia toimintamalleja ja innovaatioita uusien kumppaneiden
kanssa yrittäjät eivät juuri olleet kokeilleet. Myös opiskelijoiden toimintamallit
kuvasivat edelleen tuotelähtöistä yritysideaa, tuotteita suunnitellaan ja valmistetaan kuvitelluille asiakkaille. Osa opiskelijoista yhdisti opetustyön ja kurssitoiminnan tuotantopainotteiseen toimintamalliin, mutta vain muutamat korostivat palveluiden hyvinvointinäkökulmaa.
Yhteistyö muiden toimialojen kuten matkailun tai sosiaalisektorin kanssa nousi
esiin vahvimmin asiantuntijoiden haastatteluissa. Käsityöala on perinteisesti verkostoitunut matkailualan kanssa ja käsityö on usein matkailuelämyksen osa tai sen
muisto. Käsityötuote kertoo alueellisen ja elämyksellisen tarinan. Käsityön rooli on
kuitenkin tähän asti ollut tuotepainotteinen, kun käsityö on matkamuisto käsityötai matkamuistomyymälässä. Käsityöllinen toiminta prosessina on vasta nousemassa matkailu- ja hyvinvointipalveluiksi. Noustakseen toimialan merkittäväksi
menestystekijäksi vaaditaan käsityöalan kumppanoitumista uudella tavalla ja uusin
toimintatavoin.
Tulevaisuuden toimintaympäristössä tarvitaan uudenlaista osaamista ja uudenlaisia taitoja. Kaikissa tutkimuksen vastaajaryhmissä nousivat yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot keskeisiksi avaintaidoiksi. Tasavahvana rinnalla nähtiin tuotteen
suunnittelu- ja valmistustaidot ja käsityötaidot. Tekemisen ja korjaamisen ammattilaisia tarvitaan tulevaisuudessakin, vaikka virtuaalimaailmat ovat todellisuutta jo
monelle. Käsityöalan mahdollisuus voi olla erikoistumisessa esimerkiksi korjaamisen ja uusintamisen huippuammattilaiseksi.
Käsityöllisen toiminnan mahdollisuudet elämystaloudessa ja hyvinvointipalveluissa vaativat uudenlaista ammatillista osaamista. Osaamisen haaste on palvelumuotoilussa ja asiakaslähtöisten palveluprosessien hallinnassa. Tuotteiden valmistuksesta olisi siirryttävä suunnittelu-, valmistus- ja palveluprosessien ohjaukseen.
Tutkimuksen vastaajaryhmistä kukaan ei kuitenkaan nostanut pedagogisia taitoja
erityisen vahvasti esiin. Ohjaus ja neuvonta ovat vahvasti kytköksissä esiin nostettuihin vuorovaikutustaitoihin, mutta tulevaisuuden ammattilaisen menestystekijänä prosessiohjaus vaatii vahvempaa panostusta pedagogiseen osaamiseen.
Miten alalle valmistuvien opiskelijoiden odotukset kohtaavat nykypäivän ja tulevaisuuden toimintaympäristön vaatimukset? Onko käsi- ja taideteollisuusalan
osaajille tilaa tulevaisuuden työmarkkinoilla? Tulevaisuustarinoissaan opiskelijat
aavistelivat, että kilpailu kulttuurialan työpaikoista tulee olemaan kovaa. Taiteen ja
kulttuurin ammatteihin tähtäävä ammatillinen ja korkea-asteen koulutus on ollut
volyymiltään laajaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksen (2010) mukaan
koulutustarjonta on ollut mitä ilmeisimmin koko maan tasolla suhteessa työvoiman kysyntään epäsuhtainen, sillä alan koulutuksen saaneiden työttömyys on ollut
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suurempaa kuin työllisen työväestön työttömyysaste keskimäärin. Ongelmana on
ollut se, että taide- ja kulttuurialan koulutus ei ole vastannut kovin hyvin työelämän tarpeisiin ja koulutuspaikkojen määrän ja asteen mitoitus ei ole ollut tarkoituksenmukainen alan arvioidusta kasvusta huolimatta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010, 12–18; 26–28; Lille 2010, 40.)
Valtioneuvoston vuosille 2007–2012 hyväksymässä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa asetettiin koulutustarjonnan aloittajatavoitteet
vuodelle 2012 (Opetusministeriö 2007). Kehittämissuunnitelmassa tehtiin hallituskauden puolivälissä tavoitteiden väliarviointi, joka valmistui vuoden 2009 lopussa.
Väliarvioinnissa katsottiin kulttuurialan koulutuksen nykyinen tarjonta ylimitoitetuksi. Väliarvioinnissa käsi- ja taideteollisuusalalle asetettiin noin 2120 aloittajan
tavoite vuodelle 2012. Vuonna 2008 aloittajia oli lähes 3100, mikä on yli 45 prosenttia vuoden 2012 tavoitetta enemmän. Ylikoulutusongelmia on ollut erityisesti
ammatillisessa peruskoulutuksessa ja joidenkin alojen osalta myös muilla koulutuksen asteilla. Kulttuurialan ylikoulutusta on ollut eniten käsityön sekä viestintäja informaatiotieteiden aloilla. (Opetusministeriö 2008, 30–32; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010, 12–18.)
Luovat alat ovat kasvussa ja kulttuuripalveluiden kysyntä kasvaa. Ongelmana
on kuitenkin se, että nykyinen kulttuuri- ja taidealojen koulutustarjonta ei ole kohdannut työmarkkinoiden kysynnän kanssa eikä koulutusta vastaaviin tehtäviin ole
työllistytty riittävästi. Käsi- ja taideteollisuusaloilla syy voi olla myös se, että koulutus on edelleen tuotesuunnittelukeskeistä eikä kovin asiakas- ja palvelukeskeistä.
Taiteen ja oman uniikkituotannon tekemisestä elantonsa saavien joukko on pieni
eikä todennäköisesti juurikaan laajene. Kulttuuri- ja hyvinvointisektoreilla olisi
kysyntää mm. erilaisista taiteen ja käsityön soveltavan käytön tai sisällöntuotannon palveluista sekä harrastustoiminnan ohjaajista ja pätevistä taidepedagogeista.
Lisäksi osaavista managereista ja tuottajista on pulaa. Käsityöläisillä ja yksittäisillä
taiteilijoilla ei välttämättä kuitenkaan ole resursseja ostaa tuottajien palveluja,
vaikka tämä voisi työllään hankkia taiteilijalle tai käsityöalan ammattilaiselle lisätuloja. Yhteistyön alkuun saattaminen on osoittautunut vaikeaksi.
Nuorten odotukset ja mielikuvat kulttuurialan koulutuksesta ja alalla työskentelystä eivät välttämättä ole vastanneet työmarkkinoiden todellista tilannetta.
Käsi- ja taideteollisuuden ja muotoilun vetovoimaisuuteen on oletettavasti vaikuttanut yhteiskunnassa vahvistunut yksilöllistymistrendi. Toimialat luovat mielikuvaa
ammateista, joissa luovuus ja itsensä toteuttamisen tarve korostuvat. Jo uusi toimialat ylittävä käsite luovat alat välittää viestiä erityisen luovista ammateista.
Myös tutkimuksen opiskelijavastaajat korostivat ammatinvalintaansa sillä, että saa
olla luova ja toteuttaa omia ideoitaan. Myös Tevallako tulevaisuuteen -
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selvityksessä (2010) kiinnitettiin huomiota ”tähtisuunnittelija” -ilmiöön, joka vääristää alalle kouluttautuvien käsityksiä toimialan realiteeteista (Lille 2010, 25).
Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksen (2010, 26–28) mukaan alueellinen
koulutustarjonta on ollut monissa tapauksissa ristiriidassa maakuntien kulttuurialan työllisten osuuden kanssa. Opiskelijoiden työllistyminen alueelle, jossa he
kouluttautuvat, on usein ollut epätasaista. Valmistuneet opiskelijat eivät myöskään
ole onnistuneet itse luomaan itselleen työtilaisuuksia opiskeluseudullaan esimerkiksi yrittäjinä. Merkittävä osa tutkimukseen vastanneiden opiskelijoiden tulevaisuuden suunnitelmista näytti kuitenkin perustuvan paikallisiin verkostoihin kotipaikkakunnalla. Varsinkin ammatillisen toisen asteen opiskelijat suuntautuivat
paikalliseen työympäristöön. Ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoilla
oli enemmän orientaatiota kansallisiin ja kansainvälisiin työtehtäviin.
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8 DELFOI-ASIANTUNTIJAPANEELI: KÄSI- JA
TAIDETEOLLISUUSALAN TULEVAISUUS 2025
Tutkimuksen aineistonkeruun viimeisessä vaiheessa toteutettiin asiantuntijapaneeli, jossa testattiin ja arvioitiin aiempia tutkimustuloksia sekä ajankohtaista
ennakointiaineistoa. Delfoi-asiantuntijapaneeli toteutettiin kolmivaiheisena argumentatiivisena prosessina (Argument Delphi), jossa tulevaisuusväitteitä arvioitiin
todennäköisyyden, toivottavuuden ja merkittävyyden suhteen. Tärkeä rooli oli
asiantuntijoiden anonyymisti kirjoittamissa ja niistä nousevissa argumentaatioissa
sekä tulosten ja argumentaation jakamisessa takaisin asiantuntijoille (ks. Gordon
2002; Linstone & Turoff 2003; Kuusi 2003; Linturi 2007). Jokaisen kierroksen tulokset sekä koko sanallinen argumentointi tuotiin asiantuntijapanelistien tiedoksi sekä
jatkokäsittelyyn.
Muotoilun ja käsi- ja taideteollisuusalan ja näkökulmasta asiantuntijapaneelin
pätevyys tarkoittaa, että paneeliin valittiin toimialan intressitahojen edustajia
mahdollisimman monesta näkökulmasta kuten yrittäjien, asiakkuuksien, yhteistyökumppaneiden, koulutuksen, teknologian, tutkimuksen ja rahoituksen perspektiivistä. Panelistit edustivat seuraavia intressiryhmiä:
- alalle kouluttautuvat opiskelijat ja alkavat yrittäjät;
- kokeneet yrittäjät;
- käsi- ja taideteollisuusalan kumppanuudet kuten matkailuala, hyvinvointiala, vähittäiskauppa ja liikelahja-asiakkaat;
- alan koulutuksen asiantuntijat;
- yritysneuvojat, kehittäjäorganisaatiot, tutkimus;
- toimialan poliittinen ohjaus ja rahoitus (työ- ja elinkeinoministeriö, opetusja kulttuuriministeriö, opetushallitus).
Paneeliin haettiin edustajia kuhunkin intressiryhmään kutsumalla henkilökohtaisesti suoraan ja ns. lumipallo-menetelmällä (snowball method, snowball sampling), jossa alkuperäisiä panelisteja pyydetään poimimaan omasta vaikutuspiiristään lisää panelisteja (Kuusi 2003; Linturi 2007). Panelistit (N=53) vietiin matriisiin,
jossa otettiin huomioon kunkin panelistin asiantuntijuus. Monella panelistilla oli
monipuolinen asiantuntemus luovilta aloilta sekä tietyn alan erityisasiantuntemusta. Myös asianosaisuudesta huolehdittiin kutsumalla mukaan alalle valmistuvia
opiskelijoita sekä kokeneita yrittäjiä. Ennen varsinaiseen tutkimukseen kutsumista
panelisteja lähestyttiin henkilökohtaisesti joko puhelimella tai sähköpostilla. Panelisteille kerrottiin kolmivaiheisesta verkkoympäristössä tapahtuvasta tutkimuksesta, johon varsinainen kutsu tulee sähköpostitse. Henkilökohtaisella kontaktoinnilla
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ϭϰϴ

Tässä Delfoi-tutkimuksessa vastaustieto kierrätettiin kokonaisuudessaan takaisin asiantuntijoille. Palautetiedon avulla vastaajia ohjattiin perustelemaan valintojaan. Tiedon muodostus eteni kierroksittain niin, että edellinen kyselykierros muodosti pohjan seuraavalle. Klassisessa Delfoi-menetelmän soveltamisessa painotettiin aiemmin sitä, että ryhmän jäsenten mielipide lähenee kunkin kierroksen aikana toisiaan. Ryhmän mielipidettä kuvaavia keskiarvoja pidettiin sitä luotettavampina, mitä lähempänä mielipiteet ovat toisiaan. Tässä Delfoissa panelisteilla oli
mahdollisuus myös korjata käsityksiään kysyttävästä asiasta, kun he saivat tietää
muun ryhmän jäsenten mielipiteet asiasta. Delfoi-paneeli on siten myös tehokkaasti ”oppiva organisaatio”. Nykyään iteratiivisuudella ei yleensä ole päämääränä
hakea konsensusta vaan korostetaan, että haastattelukierroksilla voidaan hakea
uusia ideoita ja innovaatioita, joita sitten myöhemmillä haastattelukierroksilla
priorisoidaan, testataan ja valitaan käyttökelpoisimmat. (Kuusi 2003, 207; Linturi
2006, 2007, 107–110.) Tämän tutkimuksen Delfoissa edellisen kierroksen vastauksia hyödynnettiin niin, että selkeästi konsensusta saavuttaneista väitteistä tehtiin
seuraavalle kierrokselle uusi jalostettu tulevaisuusväite. Tulevaisuusväitteen muotoilussa hyödynnettiin suoraan asiantuntijoiden argumentointia.
Delfoi-paneelin suunnittelussa hyödynnettiin aiemmin kerättyjen aineistojen
tuloksia. Tulevaisuusväitteet rakennettiin edeltäneiden aineistojen analyysien sekä
aiempien tutkimus- ja ennakointiaineiston perusteella. Kyselyt rakennettiin viitekehyksen teemojen mukaisesti. Ensimmäisen kierroksella päädyttiin kolmeen erilliseen teemakyselyyn: 1. toimintaympäristö ja toimintamallit, 2. asiakastarpeet ja
kuluttaminen ja 3. avaintaidot ja oppiminen. Neljänteen tutkimusteemaan (ammatillinen identiteetti) ei rakennettu omaa kyselyä, koska identiteetin muodostumista
on kuvattu laajasti opiskelijoiden ammatillisissa tarinoissa ja se nousee esiin toimialan keskeisinä piirteinä kaikissa muissa teemoissa. Toisen Delfoi-kierroksen kyselyssä pyrittiin synteesiin ensimmäisen kierroksen tuloksista. Kolmannella kierroksella väitteistä muodostettiin tulevaisuusteesejä, jotka argumentoitiin.
Ensimmäisen kierroksen tulevaisuusväitteiden rakentaminen eteni vaiheittain.
Tutkija ideoi ja muokkasi yhdessä Delfoi-asiantuntijoiden kanssa tulevaisuusväitteitä neljän viitekehyksen teeman ja tutkimuskysymysten viitoittamina. Tulevaisuusväitteiden muodostamisen haaste oli saada niistä mielenkiintoisia ja ajatuksia herättäviä, mutta toisaalta ymmärrettäviä ja selkeitä vastata. Tulevaisuusväitteisiin
lisättiin sen vuoksi taustoittava tekstiosuus, johon liittyi tutkimustuloksia, ennakointiaineistoja, esimerkkejä ja linkkejä verkkosivuille. Kyselyä ja väitteitä kehiteltiin eteenpäin ja testattiin Delfoi-tutkijoiden ryhmässä useaan otteeseen. Väitteiden suunnittelun alkuvaiheessa osaa väitteistä testasivat opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat paperilomakkeilla. Ennen varsinaista paneelia ensimmäisen kierrok-
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sen kyselyä esitestasivat tulevaisuudentutkimuskurssin opiskelijat sekä Delfoityöpajojen osallistujat eDelphi-verkkoympäristössä.
Pääväitteiden muotoilussa päädyttiin mahdollisimman konkreettiseen ja esimerkinomaiseen kuvaukseen vuoden 2025 tilanteesta. Tulevaisuusväitteet rakennettiin siten, että asiaa tai teemaa koskien oli pääväite, jonka alla oli pieni taustoittava teksti. Pääväitteissä esimerkiksi kuvattiin alan ammattilaisen tuotteita ja palveluita, tuotantotekniikkaa, asiakkuuksia ja ydinosaamista vuonna 2025. Taustoittavassa tekstiosuudessa annettiin lisäinformaatiota väitteen taustalle tai viitattiin
esimerkkitapaukseen (nettisivulinkki). Tavoitteena oli helpottaa panelistien vastaamista todennäköisyyden, toivottavuuden ja merkityksellisyyden suhteen.

8.1 Ensimmäinen paneelikierros
Vastaajat kutsuttiin sähköpostilla Delfoi-paneelin etusivulle, josta ohjeistettiin
vastaamista eteenpäin (liite 12)30. Ensimmäisen kierroksen 26 tulevaisuusväitettä
jaettiin kolmeen teemakyselyyn vastaamisen helpottamiseksi (liitteet 4, 5 ja 6).
Kyselyt linkitettiin toisiinsa niin, että vastaamisen jälkeen siirtyminen toiseen kyselyyn oli luontevaa. Kyselyihin oli mahdollista vastata myös erikseen eli vastaaja
pääsi omilla tunnuksillaan vastamaan tai jatkamaan vastaamista sopivaksi katsomanaan aikana. Ensimmäisen kierroksen kysely oli avoinna 26.10.–8.11.2010. Vastausaikana lähetettiin kaksi muistutusviestiä panelisteille.
Taulukko 5.

Ensimmäisen kierroksen kyselyt

Kyselyt

Väitteet

Vastaajat

% (53 kutsuttua)

Toimintaympäristö ja toimintamallit

8

45

84,9

Asiakastarpeet ja kuluttamisen muutos

7

42

79,2

Avaintaidot ja oppiminen

11

43

81,1

Kyselyt yhteensä

26

43,3 (ka)

81,7 (ka)

Ensimmäiselle kierrokselle kutsutuista panelisteista (N=53) vastasi 81,7 prosenttia (N=43,3 ka). Vastausten määrä edusti melko hyvin tavoiteltua asiantuntijuuden jakautumista eli tavoitteena oli saada erilaisia näkökulmia toimialan kehitykseen liittyviin tulevaisuusväitteisiin. Panelisteilla oli myös lupa vastata oman
asiantuntemuksensa ja intressiensä puitteissa eli muutamat vastaajat vastasivat
30

http://www.edelphi.fi/fi/groups/ktt25/content/index.
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valikoiden eri kyselyihin. Osa vastaajista eteni kyselystä toiseen paneelin etusivulla
olleiden linkkien järjestyksessä, osa luultavasti vastasi mieleisessään järjestyksessä.
Tulevaisuusväitteiden todennäköisyyteen ja toivottavuuteen otettiin kantaa 7portaisella Likert-asteikolla. Todennäköisyyden ja toivottavuuden arviointeihin
pyydettiin myös sanallinen argumentointi.
Seuraavissa kappaleissa kuvataan ensimmäisen kierroksen 26 tulevaisuusväitteen tulokset kyselyittäin (1. toimintaympäristö ja toimintamallit, 2. asiakastarpeet
ja kuluttaminen ja 3. avaintaidot ja oppiminen). Analyysissä hyödynnetään otteita
vastaajien sanallisesta argumentoinnista. Argumentointi perustui anonyymiin vastaamisen, joten kursiivilla kirjoitetut otteet on luokiteltu sen mukaan kumpaan
muuttujaan (todennäköisyys, toivottavuus) argumentointi liittyy 7-portaisella asteikolla (-3 < 0 > +3). Tulevaisuusväitteisiin liittyvät graafiset vastausjakaumat (todennäköisyys ja toivottavuus) ovat liitteissä 7, 8 ja 9.

8.1.1

Toimintaympäristö ja toimintamallit

Toimintaympäristö ja toimintamallit kyselyn tulevaisuusväitteillä pyrittiin selvittämään asiantuntijoiden käsityksiä toimialan tilanteesta vuonna 2025. Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vaikutuksia toimintatapoihin kartoitettiin tulevaisuusväitteillä, joissa muutosvoimina ovat aiemmissa aineistoissa vahvasti nousseet megatrendit kuten kestävä kehitys, suunnittelun ja tuotannon teknologinen
kehitys, verkostojen merkityksen kasvu ja aineettomien palveluiden ja elämystalouden vahvistuminen. Kyselyssä 1. Toimintaympäristö ja toimintamallit nettilomakkeella oli kahdeksan eri väitettä (liite 4).
Panelisteja pyydettiin arvioimaan kierrätystoiminnan merkitystä muotoilussa ja
käsi- ja taideteollisuusalalla kestävän kehityksen muutostekijänä (Väite 1: Vuonna
2025 kierrätys on tärkein käsi- ja taideteollisuusalan yrittäjyyttä ohjaava voima.).
Kierrätystä käsi- ja taideteollisuusalan yrittäjyyttä ohjaavana voimana pidettiin
todennäköisenä ja hyvin toivottavana (liite 7). Asiantuntijat korostivat myös kuluttamisen ja tuotteiden valmistamisen muutosta. Uskottiin, että kuluttamisen rooli
elämänsisältönä muuttuu ja ihmiset haluavat vaikuttaa ostopäätöksillään yhteiseen hyvään tulevaisuuteen. Kierrätyksen sinällään ei katsottu ratkaisevan ekologisia ongelmia vaan tarvitaan tuotantotapojen muutos pitkäikäisiin ja kestäviin tuotteisiin, joista ei synny jätettä. Kierrätyksen lisäksi on ratkaistava tuotteiden kierrätettävyys ja ekologiset tuotantoprosessit kokonaisvaltaisesti. Tämä edellyttää panostuksia uudenlaiseen materiaali- ja teknologiaosaamiseen sekä yhteiskunnan
että yrittäjien puolelta. Käsi- ja taideteollisuustuotteiden mahdollisuudet nähtiin
vahvasti kestävässä kehityksessä.
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Jos kierrätys olisi tärkein ohjaava voima, niin sitä tuskin kutsutaan kierrätykseksi. Jos
Slow vaihtoehto toteutuu yhteiskunnassa, niin elämme perinteisemmässä omavaraistaloudessa, jossa enemminkin korjataan ja parsitaan kuin enää hankitaan uutta. (todennäköisyys -1)
Kierrätys, ehkä ennemminkin kierrätettävyys. Tuotteiden valmistamisessa keskittyminen materiaalien pitkäikäisyyteen, jolloin tuote itsessään kestää pitkään ja on kierrätettävissä. (todennäköisyys +2)
Käsi- ja taideteollisuustuotteiden mahdollisuudet ovat kestävässä kehityksessä. Tarvitaan kuitenkin kekseliäisyyttä, jotta tuotteet ja palvelut tällä toimialalla houkuttelisivat ja löytäisivät tiensä kuluttajan arkeen. On kyettävä elämään ihmisten arjessa ja
unohdettava taiteilijan roolissa paistattelu. (toivottavuus +3)

Kestävän kehityksen vaatimukset laadukkaammista tuotteista lisäävät tarvetta
myös tuotteiden korjaamiseen ja huoltamiseen. Asiantuntijat uskoivat mittatilausja korjauspalveluiden lisääntymiseen ja näkivät sen nimenomaan käsi- ja taideteollisuusalan tulevaisuuden toimintamallina (Väite 2: Vuonna 2025 tarvitaan paljon
mittatilaus-, huolto- ja korjauspalveluita, käsityöammattien renessanssi on koittanut.). Asiantuntijoista osa näki mittatilaus- ja korjauspalveluiden kansainvälistyvän
ja toimialan kilpailun kiristyvän. Toisaalta lähituotanto nähtiin globaalin tavaratuotannon vastavoimana. Lähipalvelut tukevat tuotteiden paikallista kiertoa. Tiedetään alkuperä ja valmistaja, jolloin vastuullisuus tuotteen elinkaaresta ja huoltamisesta lisääntyy (liite 7).
Toimivat eri jakeluteiden "malli- ja erikoispuuseppinä", osana isompia ketjuja ja verkostoja alihankkijoina. Kilpailevat toimeksiannoista itävaltalaisten, afrikkalaisten,
turkkilaisten puuseppien kanssa. (todennäköisyys +1)
Arvokeskusteluja käydään ja uusiokäyttö sekä harventaminen vahvistuvat väistämättä. Harventaminen merkitsee turhasta luopumista, vanhan huoltamista ja korjaamista. Tämä puolestaan luo monenlaisia mahdollisuuksia käsi- ja taideteollisuusalan yrittäjille. Nimenomaan palvelusta löytyy tulevaisuuden työmahdollisuudet. (todennäköisyys +2)
käsityöläisyyden nousu perustuu toisaalta energia- ja materiaaliniukkuuteen ja muuttuviin ympäristöarvoihin, toisaalta dramaattisesti muuttuvaan käsitykseen laadusta
ja designista. korkealuokkaisuus ja eko-luonnonmukaisuus lähestyvät käsitteinä toisiaan. (todennäköisyys +3)

Kyselyssä lähestyttiin kestävän kehityksen teemaa myös tulevaisuusväitteinä,
joissa tulevaisuuden tuotesuunnittelu tapahtuisikin pääosin verkossa. Yhdellä väitteellä haettiin asiantuntijoiden käsityksiä uuden teknologian mahdollisuuksista
mittatilaustyöhön ja tuotteiden räätälöintiin (Väite 3: Vuoteen 2025 mennessä
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yksilöllisten vaatteiden suunnittelu on siirtynyt nettiin, netissä kuluttaja voi räätälöidä itselleen sopivan asun, sovittaa sitä virtuaalisessa sovituskopissa ja tilata
tuotteen suoraan kotiin.) Asiantuntijoiden mielipiteet olivat kaksijakoisia, virtuaaliteknologian kehittymiseen uskottiin, mutta sen siirtymisestä kuluttajien käyttöön
vuoteen 2025 oli kuitenkin erimielisyyttä. Toisaalta kuluttajien oma suunnittelu ja
räätälöinti nettityökaluilla nähtiin uhkana käsi- ja taideteollisuusalalle. Massaräätälöinti nopeasti kehittyvissä maissa (Aasia) saattaa kaventaa suomalaisten valmistajien mahdollisuuksia (liite 7).
Minun on vaikea uskoa, että tämän tyyppinen toiminta leviäisi 15 vuodessa niin, että
sillä olisi merkittävä kilpailuasema markkinoilla. Ihmiset ovat yksinkertaisesti laiskoja
vaivautumaan itse. Sen sijaan palveluna tämä voisi toimia eli asiakas voi yhdessä palveluntarjoajan kanssa katsella vaihtoehtoja virtuaalisesti. Shoppailulla on muitakin
funktioita kuin tarpeellisen tuotteen hankinta. Tarvitaan hypistelyjä, elämyksiä ja hyvää seuraa. (todennäköisyys -1)

Tuotteiden suunnittelun ja ostamisen siirtymistä nettiin pidettiin jopa energiataloudellisena vaihtoehtona, on kestävämpää hoitaa tuotteiden hankinta kotona ja
työpaikoilla. Nuoret sukupolvet ovat tottuneita netin tarjoamiin mahdollisuuksiin
ja ovat valmiita hyödyntämään uudet tuotteiden hankintamuodot nopeasti. Käyttäjälähtöistä nettiräätälöintiä ei nähty kuitenkaan vielä vallitsevana kuluttajakäyttäytymisenä vaan tuotteita hankitaan monilla rinnakkaisilla tavoilla. Nettiräätälöinnin haittapuolena pidettiin sosiaalisen vuorovaikutuksen vähenemistä sekä
ostajien että tekijöiden välisen kommunikoinnin muuttumista. Ammattilaisten
rooli suunnittelussa ja asiakkaiden ohjauksessa nähtiin edelleen vahvana. Edelleen
tarvitaan molemminpuolista palautetta hyvän asiakaspalvelun edellytyksenä.
Yksilöllisyyden vaatimus kasvaa tulevaisuudessa varmasti. Suunnittelupalveluita tarvitaan kuitenkin edelleen sillä kuluttaja ei ole suunnittelija eikä halua siitä roolia ottaa.
tällainen liiketoimintamalli on kuitenkin kustannustehokkaampi ja vastuullisempi kuin
nykyinen vähittäismyyntimalli. musiikissa jo toteutettu melko pitkälle! (todennäköisyys +3)
Tämä on yksi uhkakuva käsityöläisyydelle, nopeasti kehittyvät maat (Aasia) pystyvät
tuottamaan näitä tuotteita jotka vaikuttavat yksilöllisesti räätälöidyiltä nopeasti ja
tehokkaasti (todennäköisyys +3)

3D-suunnittelu- ja valmistusteknologian on ennustettu muuttavan tuotteiden
valmistusteknologiaa ja kuluttamista merkittävästi. 3D-tulostusteknologian hyödyntäminen käsi- ja taideteollisuusalalla jakoi asiantuntijoiden mielipiteet (Väite 4:
3D printterit ovat mullistaneet käsi- ja taideteollisuusalan tuotteiden suunnittelun
ja valmistuksen.) Uhkana nähtiin kädentaitojen katoaminen, kun siirrytään virtuaa153

lisiin suunnittelu- ja tuotantotapoihin. Toisaalta nähtiin, että toimialan toimintamallit tulevat laajentumaan nykyisestä ja uutta teknologiaa tarvitaan. Tuotteen
tulostaminen kotona asiakkaan omalla tulostimella herätti epäilyksiä. Muutamat
asiantuntijat pitivät kuitenkin ekologisena vaihtoehtona tuottaa vain yksilöllistä
”täsmätavaraa”. Toisaalta kotitulostustekniikassa nähtiin vaara, että ihmiset tulostavat teknologiahuumassa tarpeetonta krääsää, joka lisää entisestään ekologista
kuormitusta.
Käsi- ja taideteollisuustuotteet eivät ole enää käsi- ja taideteollisuustuotteita, jos niiden tulostus onnistuu 3D tulostimella. Raaka-aineiden moninaisuus sekä muuntautuvuus ei vielä pitkään aikaan onnistu tulostimella. (todennäköisyys -2)
Tässä pohdin kysymystä siitä, että miten luontoystävällistä tällainen tulostaminen on.
Että jos "kansanmiehet" intoutuvat luomaan kaikenlaista uskomatonta tavaraa ihan
vain luomisen ilosta, niin mihin kaikki makkeli joutuu. Tai mihin ylipäätään tulostuksesta yli jäävä aines pannaan. (toivottavuus 0)

Keskeisimpänä kysymyksenä pohdittiin sitä onko tietokonemallinnuksilla ja tulostekniikoilla tuotettu tuote enää käsityötä tai käsi- ja taideteollisuusalan ydinosaamista lainkaan. Osittain vastaamista saattoi vaikeuttaa käsi- ja taideteollisuuden määritteleminen – milloin taidekäsityö alkaa ja päättyy ja milloin on siirrytty
designin ja teollisen muotoilun puolelle. Tämä toimialaa hallitseva moninaisuus
näkyi vastauksissa rinnakkaisina toimintamalleina: joko tai- tai sekä ettävastauksina (liite 7).
Panelisteja pyydettiin ottamaan kantaa tulevaisuuden toimintamalleihin, verkostoihin ja organisoitumisen muotoihin. Suomessa on toiminut pitkään muutama
menestynyt käsityö- ja designalan osuuskunta31. Tulevaisuusväitteessä arveltiin
verkostoitumiskehityksen vahvistuvan edelleen (Väite 5: Tulevaisuuden muotoiluja käsityöpalvelut tuotetaan yritysverkostoissa tai osuuskuntamuotoisissa yrityksissä). Asiantuntijoiden käsitykset tukivat vahvasti tulevaisuudenkuvaa, jossa muotoilu- ja käsityöpalvelut tuotetaan vielä vahvemmin osuuskuntamuotoisissa yrityksissä tai yritysverkostoissa (liite 7). Asiantuntijat peräänkuuluttivat laveampaa osaamispohjaa sekä osuuskuntiin että yritysverkostoihin. Osuuskuntiin liittyvät ongelmat tiedostettiin: toimintamalli vaatii kehittämistyötä, jotta yhteistyö ei kaadu
usein havaittuihin työnjako- ja vastuuongelmiin. Toivottiin, että meneillään olevat
toimialan tuottajakoulutukset tuottavat verkostoihin vankkaa tuotteistamis- ja
markkinointiosaamista.

31

mm. Fiskars; www.osuuskuntarekisteri.pellervo.fi.
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Pidän tätä kehityssuuntaa todennäköisenä. Käsityö-, design- ja taidealoille pyrkivät
ihmiset ovat varmasti luovia ja innokkaita toteuttamaan ideoitaan, mutta he eivät ole
välttämättä
hahmota
omaan
työhönsä
liittyvästä
tuottamisen/markkinoinnin/yrittäjyyden vaatimuksista. Yrittäjyyteen tarvittavia resursseja ei
myöskään ole sujuvasti organisoitavissa / saatavissa. Osuuskunnat ovat hyvä tuki.
(todennäköisyys +3)
Ehkä paino on vielä noissa verkostoissa. Osuuskunta tukeutuu paikalliseen toimintaa
kuten esimerkkikin kertoo. Väljät liittymät yli perinteisten maantieteellisten ja kulttuuristen rajojen lisääntyvät jo siitä luonnollisesta syystä, että verkon merkitys moninkertaistuu. (todennäköisyys +1)

Verkostoituminen ja uusien kumppanuuksien haku on ollut seurausta luovien
alojen kehittämistoimenpiteistä. Suomeen on syntynyt lukuisia luovien alojen keskuksia viimeisen kymmenen vuoden aikana.32 Tulevaisuusväitteessä 8 ennakoitiin,
että Suomessa olisi 2025 kymmenen uutta luovien alojen keskusta (Väite 8: Suomeen on syntynyt vuoteen 2025 mennessä kymmenen uutta luovien alojen keskusta, joissa kävijämäärä ylittää 150 000 kävijää vuodessa.). Keskusten määrä vuonna
2025 herätti erilaisia näkemyksiä, toisaalta kymmentä merkittävää keskuksen syntymistä Suomeen pidettiin ylimitoitettuna, toisaalta arviota pidettiin varovaisena
(liite 7). Osa uskoi keskittymien syntyvän enemminkin verkkoon ja virtuaaliympäristöihin. Toisaalta meneillään olevat luovien alojen keskittymien kehittämishankkeet puoltavat ennustetta ja myös elinkeino- ja maaseutupoliittiset mietinnöt ja
toimenpideohjelmat ohjaavat kehitystä keskittymien suuntaan.
En usko, että Suomen kokoiseen maahan saadaan riittämään kymmenen uutta luovien alojen keskusta, joissa jokaisessa kävisi 150 000 henkilöä vuodessa. Uskon kuitenkin, että jo viisi tuollaista keskusta voisi elää Suomen kokoisessa maassa. Tarkoitan
tällä luovien alojen keskuksella paikkaa, jossa luovuus monimuotoisesti tuotaisiin esille - ei vain jonkun yhden kulttuuri- tai taidemuodon kautta. (todennäköisyys - 2)

Luovien alojen keskuksille peräänkuulutettiin uusia sisältöjä ja uusia toimintamalleja. Suuria Taitokorttelin tyyppisiä keskuksia ei voi olla liian monta, keskusten
tulee erikoistua. Luovien alojen keskukset nähtiin pääosin matkailusta ja turismista
ammentaviksi kokonaisuuksiksi. Siellä mukana olevien yritysten kannattavuus ja
menestyminen vaatii asiakasvirtoja ja kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista johtamista. Keskukset nähtiin myös verkostomallina, jossa toiminta ja palvelut ulotetaan ympäröivään toimintaympäristöön kuten tuotantolaitoksiin ja yliopistoihin.
Keskukset voisivat tarjota työhyvinvointipalveluita työelämälle työn tuottavuuden
lisäämiseksi. Tällaisia palveluita olisivat esimerkiksi mietiskely- ja työnhidastuspal32

www.luovatkeskukset.fi.
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velut. Luovien alojen keskuksiin ajateltiin myös myymälöitä, korjauspalveluita ja
kursseja.
Tämä olisi hienoa. Niillä voisi olla sekä tuotteiden että palveluiden myyntiä. palveluina voisivat olla korjauspalvelut, kurssit ja hyvinvointipalvelut. Lisäksi niillä voisi olla eri
tuotantolaitoksiin, vaikka tietoa tuottaviin yliopistoihin, tarjolla mietiskely- ja työnhidastuspalveluja, joiden on ehkä vuoteen 2025 mennessä todettu oikeasti lisäävän
työn tuottavuutta ja uusien tieteellisten keksintöjen tekemistä, ja myös muiden innovaatioiden tuottamista, siinä määrin, että hidastuspalveluiden kysyntä on kasvanut
huomattavasti. Haasteena näiden kehittämisessä on ollut se, että ne on saatu kohtaamaan niitä tarvitsevien, esimerkiksi tutkijoiden, omat henkilökohtaiset ja työhön
liittyvät tarpeet. Ne voivat olla hyvin yksilöllisiä. Mutta kun juonesta on päästy kiinni,
tällaisia palveluja on eri työyhteisöissä tarjolla henkilöstökoulutuksena. Toivon mukaan. (toivottavuus +3)

Panelistien näkemyksiä perheyrittäjyyden roolista ja merkityksestä tulevaisuudessa haettiin yhdellä väitteellä (Väite 6: Vuonna 2025 perheyrittäjyys on arvostettua ja nuoret arvostavat edellisten sukupolvien traditioita ja heidän viitoittamaa
ammatillista tulevaisuutta.). Perheyrittäjyyden vahvistumista pidettiin enemmän
todennäköisenä kuin epätodennäköisenä, toimintamallia pidettiin myös toivottavana nuorten työllistymisen kannalta. Epäilevät asiantuntijat olivat sitä mieltä, että
tulevaisuuden osaajien verkostot eivät rakennu traditionaalisiin verkostoihin kuten
perheeseen tai sukuun vaan rakentuvat tekijöiden intresseistä käsin (liite 7). Tämä
vaatii luottamusta, joka perustuu avoimeen yhteistyöhön ja on jo tänä päivänä
havaittavissa vahvana sitoutumisena esimerkiksi avoimen lähdekoodin kehittäjäyhteisöissä.
Olen ajatellut jonkin aikaa sitä, että tulevat yrittäjät keräävät kannuksiaan tällä hetkellä. Pidän melko todennäköisenä sitä, että siitä joukosta on nousemassa uusien
perheyritysten aloittajia. Itselleen karttuvan uuden osaamisen lisäksi he arvostavat
edellisten sukupolvien tietoja, taitoja, osaamista ja näkemyksiä. Myös suomalaisuutta
ylipäätään. Yrittäjyyden vaatimaa työtä ja uhrauksia ei myöskään kavahdeta. Yrittäjille on tarjolla erilaisia tukitoimia ja he itse kehittävät niitä lisää. (todennäköisyys +2)

Toisaalta nostettiin esiin perhekäsityksen muutokset. Tulevaisuuden perhe voi
olla kokoonpano toisiinsa sitoutuneita ihmisiä, joita ei yhdistä biologinen yhteys.
Edellisten sukupolvien kokemus ja tieto olisi kuitenkin tärkeää kääntää menestystekijäksi. Sukupolven vaihdoksien, yrityskauppojen tai kokeneiden mentoreiden
avulla yrittäjyyden alkutaivalta voidaan tasoittaa huomattavasti. Varsinkin käsi- ja
taideteollisuusalalla tyypillinen matala riskinottokyky näkyy varovaisuutena investointeihin sekä tuotanto- ja markkinointiyhteistyöhön.
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Osin saattavat taidot kulkea suvussa. Mutta uskoisin että globaalit osaajien verkostot
irtautuvat perheistä ja suvuista ja yhteenliittymistä, vaikka osuuskuntia tms., syntyy
tekijöiden intresseistä käsin ennemmin kuin sukulaisuussuhteista käsin. Luottamus
rakennetaan muin keinoin kuin sukulaisuuden avulla. Kyse on esimerkiksi avoimista
yhteistyön tavoista, jotka herättävät luottamusta ja tuottavat siten hedelmällisen
pohjan yhteistyölle. (todennäköisyys -1)

Käsityön ja taiteen merkityksiä hyvinvoinnin lähteenä on selvitetty monessa
tutkimuksessa ja kehittämishankkeessa (mm. Kälviäinen 2005; Pöllänen 2005;
Hyyppä & Liikanen 2005; von Brandenburg 2008; Liikanen 2010; Kemmo & Salminen 2011; Väänänen 2011). Myös erilaisia kehittämishankkeita, joissa soveltavaa
taidetta on hyödynnetty ja tutkittu työhyvinvoinnin kehittäjänä ja osana hyvinvointipalveluita ja kuntoutusta, on viime vuosina toteutettu useita. Yhdessä tulevaisuusväitteessä uskottiin, että vuonna 2025 kädentaitojen ohjauksesta erilaisille
kansalaisryhmille olisi muodostunut tärkein käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisen työllistäjä (Väite 7: Kädentaitojen ohjauksesta erilaisille kansalaisryhmille (eläkeläiset, työuupuneet, mielenterveyskuntoutujat, harrastusryhmät jne.) on muodostunut vuonna 2025 tärkein käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisen toimeentulolähteistä.).
Kädentaitoihin perustuva ohjaustoiminta ja sen mahdollisuudet toimialan tulevaisuuden merkittävänä työllistäjänä jakoi mielipiteitä. Osa piti tärkeämpänä, että
tuotteiden valmistukseen perustuva osaaminen ja elinkeino säilyvät. Palvelutuotanto tai ohjaaminen nähtiin sivuelinelinkeinona, johon yrittäjien on ryhdyttävä
saadakseen lisätuloja. Osa ei myöskään uskonut, että hyvinvointipalveluista kyetään saamaan katteellista hintaa, jolla yritystoiminta kannattaa (liite 7).
bisnes on bisnestä ja mooses on mooses. ohjaus kulkee työsektorissa aina kaukana
kovan liiketoiminnan perässä. gerontologinen purske helpottaa sitä paitsi 2025 - 2030
välillä. verkko- ja muu tekno puskee fyysisen ohjauksen ohi. (todennäköisyys -2)
Uskoisin, että näistä ohjauksista kasvaa jatkossa enemmänkin uudenlaisia tuotannollisia työpajoja. Mennään kohti aiempaa "ompeluseurakulttuuria", jossa tuotetaan
kaikkea hyvää muille tarvitseville lähetettäväksi. Taideterapiapuolella pitäisi enemmän saada aikaan kokonaisvaltaisia palveluja kuten yhdistää liike-, keho-, musiikki-,
käsityö ja muita taidealan terapioita suuremmiksi palvelukokonaisuuksiksi. (todennäköisyys +1)

Hyvinvointipalveluissa nähtiin myös paljon mahdollisuuksia. Erilaiset tutkimustulokset vahvistavat, että käsin tekemisellä ja taiteella on selkeästi voimaannuttavia vaikutuksia (mm. Pöllänen 2005; Hyyppä & Liikanen 2005). Hyvinvointia voidaan ajatella monesta näkökulmasta, se voi olla omaehtoista itsensä hoitamista
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esimerkiksi käsitöitä tekemällä. Se voi olla pyyteetöntä hyvän tekemistä muille eli
hyväntekeväisyyttä ja se voi olla myytyä ja ostettua palvelua.
Tähän uskon täysillä. Käsityön tekemisellä on välinearvo. Käsityöyrittäjien tulisi rohkeasti tuotteistaa osaamisensa kuntoutuspalveluiksi. Tarvitaan tutkimustietoa käden
taitojen kuntouttavasta vaikutuksesta markkinoinnin tueksi. Kannattaisi nyt vetää
esiin uudelleen aivotutkimukset ja sen myötä aivojen ja käden yhteistyön älyllisen
toiminnan stimuloijana. (todennäköisyys +3)

Käsityö- ja taidetoiminnan kohderyhmiä tulisi asiantuntijoiden mielestä huomattavasti laajentaa tulevaisuusväitteessä olleiden ryhmien (eläkeläiset, työuupuneet, mielenterveyskuntoutujat, harrastusryhmät) ulkopuolelle. Korostettiin, että
hyvinvointipalvelut on tarkoitettu myös ”terveille”. Väitteen taustoitus sairaalakontekstista saattoi viedä ajatukset erityisryhmien terapiaan ja kuntoutukseen.

8.1.2

Asiakastarpeet ja kuluttamisen muutokset

Asiakastarpeet ja kuluttamisen muutokset -kyselyllä kartoitettiin asiantuntijoiden
mielipiteitä käsi- ja taideteollisuusalan tulevaisuuden asiakkuuksista ja asiakastarpeiden muutoksista. Kyselyssä 2. Asiakastarpeet ja kuluttamisen muutokset oli
seitsemän eri väitettä (liite 5). Asiantuntijat haastettiin pohtimaan käsintehtyjen ja
yksilöllisten tuotteiden tarpeellisuutta tulevaisuudessa. Käsi- ja taideteollisuusalan
tuotteiden suunnittelu ja valmistus ovat olleet vahvasti kytköksissä valmistusmateriaaleihin ja räätälöityyn osaamiseen. Miten ekologisten arvojen vahvistuminen
ohjaa kuluttajakäyttäytymistä?
Forum for the Future -järjestön33 yhdessä muotiteollisuuden tulevaisuusskenaariossa ennakoidaan, että luonnonmateriaalien saatavuus tekstiiliteollisuuden
raaka-aineena on vaikeutunut ilmastomuutoksen seurausvaikutuksista johtuen.
Tästä syystä luonnonmateriaaleista valmistettuja luksustuotteita voisivat tulevaisuudessa ostaa vain varakkaat ihmiset (Väite 1: Luonnonmateriaalien hinnat ovat
nousseet tähtitiellisiin summiin ja vuonna 2025 luonnonmateriaaleista valmistetut
käsityö- ja designtuotteet ovat arvokkaita luksustuotteita.).
Luonnonmateriaalien saatavuus tulevaisuudessa ja yleensä materiaalien määrittely luonnonmateriaaleihin ja keinomateriaaleihin herätti keskustelua panelistien keskuudessa. Luonnonmateriaaleja ei välttämättä nähty itsearvoisena asiana
kestävän kehityksen kannalta. Tärkeämpänä nähtiin kokonaisvaltaiset ekologiset
tuotantoketjut ja luotettiin uusiin teknologisiin innovaatioihin, jotka ratkaisevat
materiaalien saatavuusongelmat. Luonnonmateriaalien merkittävä kallistuminen
33

Forum for the Future: Fashion Future 2025.
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oli asiantuntijoiden mielestä kuitenkin enemmän todennäköistä kuin epätodennäköistä (liite 12).
En usko tämän skenaarion toteutuvan 15 vuodessa. Sehän on ihan kohta. Varmasti
luonnonmateriaalien arvotus kasvaa jossain määrin, mutta myös uudet teollisesti
tuotetut materiaalit valtaavat alaa ja ovat usein ominaisuuksiltaan parempia, kestävämpiä, helpompi hoitoisia jne. kuin luonnonmateriaalit. Tässä on enemmän retoriikkaa kuin motoriikkaa. (todennäköisyys 0)

Luksuksen määrittely jakoi mielipiteet. Toisaalta toivottiin, että ”aidot” luonnonmateriaaleista valmistetut tuotteet eivät karkaa tavallisten kuluttajien saavuttamattomiin. Toisaalta nähtiin, että kehitys voi lisätä nimenomaan käsin tehtyjen
tuotteiden arvostusta ja käsi- ja taideteollisuustoimialan mahdollisuuksia. Kehityssuuntaa ei pidetty toivottavana vaan uskottiin uusiokuitujen ja korvaavien ekologisempien materiaalien syntyyn.
Olisi toivottavaa, että ekologisuus ohjaisi vahvasti uusien tuotteiden tuotantoa. Silloin
sekä luonnon- että keinokuitujen ja muiden materiaalien tuotannossa tulisi kiinnittää
huomiota koko tuotanto- ja käyttöprosessin ekologisuuteen. Kierrätys sekä vintagetuotteiden muodossa että raaka-aineita kierrättämällä olisi suotavaa, ja olisi hienoa,
että tällaiset tuotteet saisivat enemmän luksusarvoa, joka varmasti tulee ohjaamaan
tavaroiden tuotantoa. Lisäksi olisi toivottavaa, että sellainen arvomaailma vahvistuisi,
jossa halutaan tulla vähällä tavaralla toimeen. Tällaiseen sopisi hyvin pitkään kestävät käsin tehdyt tuotteet, jotka voisivat periytyä myös sukupolvelta toiselle. (toivottavuus -1)

Toisessa väitteessä jatkettiin keskustelua luonnonmateriaalien merkityksestä
tuotteiden raaka-aineena tulevaisuudessa (Väite 2: Luonnonmateriaalit on korvattu huipputeknisillä materiaaleilla kuten nanokuidulla ja biomimicry-teknologiaan
(jäljittely) perustuvilla materiaaleilla.) Useat tutkimuslaitokset kehittävät uusia
nano- ja älymateriaaleja, joita hyödynnetään jo erikoistuotteissa ja erikoisvaatetuksessa. Tulevaisuusväitteessä ennakoitiin, että luonnonmateriaalit korvataan
tulevaisuudessa huipputeknisillä materiaaleilla kuten nanokuidulla ja biomimicry
(jäljittely) -teknologiaan perustuvilla materiaaleilla.
Älymateriaalien kehityksen ennustaminen ja niiden hyötykäyttö koettiin jokseenkin vaikeaksi. Asiantuntijat olivat melko epävarmoja älymateriaalien laajemmasta käytöstä tuotteissa, jotka on suunnattu tavallisille kuluttajille (liite 8). Kehitystyö on tähän asti keskittynyt teknisten tekstiilien ja erikoisvaatteiden suunnitteluun. Uudet massatuotteisiin tarkoitetut materiaali-innovaatiot ovat vasta tulossa,
tuotantokustannukset hidastavat älymateriaalien yleistymistä.
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Olen epäileväinen edelleen siihen, että luonnonmateriaalit oltaisiin korvattu huipputeknisillä materiaaleilla seuraavan kymmenen vuoden aikana. Vaikka tekniikka kehittyy, niin yleensä vaaditaan kokonaan uusi sukupolvi, joka omaksuu monimuotoisemman materiaalikokonaisuuden ja on valmis testaamaan, käyttämään ja soveltamaan
sitä omassa elämässään. Luonnonmateriaalit eivät kuitenkaan ole enää itseisarvo
esimerkiksi silloin kun puhutaan ekologisesta tuotannosta. (todennäköisyys -2)
Älyvaatteissa on toki teknologian kalleus ymmärrettävästi hidaste. Ajattelen, että hitaaseen kehitykseen vaikuttaa muodin syklien nopeus, johon älyvaate ei hitaana ehdi
mukaan. Ajattelen myös, että älyvaatteet ovat jotenkin niin "älyllistettyjä", että ne eivät herätä kuluttajissa halua saada pukeutua niihin. Että jos ei ole palomies tai aja
moottoripyörällä, niin niille ei ole käyttöä. (todennäköisyys +3)

Vuotta 2025 pidettiin liian optimistina ennusteena siitä, että älyteknologia korvaa luonnonmateriaalit. Toivottavuuden kohdalla vallitsi melko suuri epävarmuus
(31 % 0-vastauksia = en osaa sanoa). Olisiko tulevaisuudessa turvauduttava kotitarveviljelyyn, jos ilmastomuutosta koskevat skenaariot (mm. IPCC 2013; Ilmastoopas 2013) toteutuvat? Skenaarioissa ennustetaan, että luonnonmateriaalien kuten puuvillan viljely kohtaa suuria vaikeuksia vesipulan ja kuivuuden johdosta. Yksi
toimintastrategia olisi varustautua omavaraiseen energia- ja materiaalituotantoon.
Materiaalituotannon turvaaminen Suomessa esimerkiksi viljelemällä helppokasvuista hamppua jakoi asiantuntijoiden mielipiteet laveasti (Väite 3: Suomessa viljellään laajasti hamppua, jota käytetään monipuolisesti raaka-aineena mm. kodintekstiilien ja vaatteiden valmistuksessa, rakennusaineena ja elintarvikkeena.)
Hampun tekninen kehittäminen on vielä alkutekijöissään. Tarvitaan teollisia sovelluksia ja kotimarkkinoiden lisäksi myös kansainvälisiä vientikanavia, jotta saadaan riittävä kysyntä hampun kaupalliseen hyödyntämiseen. Mahdollisuuksia on paljon, mutta
tarvitaan teollista toimintaa, joka hyödyntää hamppua laajasti. Hampulla on myös
arkikielessä ja kokemusmaailmassamme negatiivinen kaiku, joka estää tuotteen
markkinoille pääsyä nykykuluttajan mielissä. Mikäli esitetty väittämä toteutuisi, se
edellyttäisi jo nyt mittavia panostuksia markkinointiin ja teollisuuden kehittämiseen.
(todennäköisyys 0)
Hamppu antaisi mahdollisuuden maaseudun työllisyyteen. Myös hampun käsittelylaitoksia voisi sijoittaa maaseudulle. Sinänsä hamppu olisi varmastikin mielenkiintoinen
kuitu moneen käyttöön ja siten sen viljelyn lisääminen olisi hyvä asia. En osaa sanoa
miten ekologista se loppujen lopuksi olisi, mutta sitä pitäisi selvittää. (toivottavuus
+2)

Viljelyyn perustuvaan maatalouteen ei uskottu, nykyinen kehitys on päinvastoin tehnyt toiminnan kannattamattomaksi. Omavarainen tuotanto nähtiin puuhasteluna, jolla ei ole laajempaa tuotannollista merkitystä. Toisaalta luonnonmateriaalien viljely nähtiin mahdollisuutena työllistyä maaseudulla ja se nähtiin toivot160

tavana kehityssuuntana, joka vaatii teknologista kehitystyötä. Osittain hampun
maine huumausaineena vaikutti asiantuntijoiden kriittisiin näkemyksiin sen mahdollisuuksista raaka-ainetuotannossa (liite 8).
Panelistien näkemyksiä kuluttamisen muutoksista kartoitettiin tulevaisuusväitteillä, jotka liittyivät tuotteiden ja palveluiden ostopaikkoihin ja jakelujärjestelmiin
tulevaisuudessa. Väitteissä pyydettiin ottamaan kantaa kierrätyskeskuksiin, paikallisiin lähituotantoverkostoihin sekä verkkokauppaan.
Suomeen on syntynyt viime vuosien aikana valtava määrä kirpputoreja ja kierrätyskeskuksia sekä Second Hand -myymälöitä. Kierrätystoimintaan on selkeästi
tullut mukaan myös asiakaskohtaista segmentointia ja erikoistumista. Mielipiteet
kuluttajien ostokäyttäytymisen ja tuotteiden jakelun muutoksista kierrätyskeskuksissa jakautuivat laveasti (Väite 4: Vuonna 2025 suurin osa ihmisistä ostaa vaatteensa, kodintekstiilinsä ja kodinsisustustuotteensa kierrätyskeskuksista ja Second
Hand -shopeista.) Asiantuntijat näkivät kierrätyskeskukset osittain stereotyyppisinä nykyisen kaltaisina ostospaikkoina, joista vain osa kuluttajista on kiinnostunut
(liite 8). Osalle kierrätyskeskukset eivät tarjoa tarpeeksi yksilöllisiä ja laadukkaita
tuotteita, vaikkakin laadukkaampien tuotteiden kierrätysmyymälöitä on jo syntynyt (esim. vintagevaatteet ja sisustustuotteet, antiikki).
En toivo tätä, koska sillä olisi kohtalokkaat vaikutukset uuden, aikaan liittyvän tuotekulttuurin luomiseen, ajan kuvaan ja tätä kautta myös esinekulttuurin jälkeen historiassamme. Toivon sen sijaan, että design pystyy hyödyntämään aikaisempien sukupolvien esineistöä entistä enemmän. Lisäksi toivon, että kierrätystä ja eettistä kuluttamista suosiva linja tarjoaa myös käsityöyrittäjille uusia mahdollisuuksia erilaisten
palvelukonseptien suunnitteluun ja entisöinnin uudelle nousulle. (toivottavuus -2)
Jo nyt näkyy kasvava ostajien määrä kierrätyskeskuksista tai kirppareilta. Mutta aina
jää sellainen joukko ihmisiä, joiden on vaikea tai jopa mahdoton ostaa käytettyjä tavaroita. Heillä on varaa ostaa kalliilla. Näiden ihmisten tarpeisiin voi designerit vastata eliittitavaroilla. (todennäköisyys +1)

Luksustuotteiden kierrätyksen uskottiin lisääntyvän. Esiin nostettiin kierrättämisen monet mahdollisuudet: kierrätys voi olla kaupallista tai vaihdantaan perustuvaa. Se organisoituu netissä entistä tehokkaammin ja kansainvälistyy. Ekologiselta kannalta kansainvälistymisessä on huonoa kuljetuskustannusten lisääntyminen.
Kierrätystoimintaa sinällään pidettiin toivottavana, vaikka sitä ei vielä nähty kuluttamisen ja tuotteiden hankintojen ensisijaisena toimintamallina.
Usko lähituotantoverkostojen mahdollisuuksiin oli asiantuntijoiden keskuudessa melko vahva (Väite 5: Vuonna 2025 asiakkaat haluavat hankkia tuotteensa ja
palvelunsa paikallisista verstaista ja lähituotantoverkostoista.) (liite 8). Lähituotantoa ja lähipalveluita pidettiin hyvin toivottavana, mutta kuitenkin oltiin epäileväisiä
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kuluttajien todelliseen ostokäyttäytymisen muutokseen. Jotta todellinen kuluttamisen ja tuotteiden jakelun muutos tapahtuisi, tulisi lähituotannon ja lähipalveluiden liiketoimintamalleja radikaalisti uudistaa. Lähituotanto nähtiin mahdollisuutena pienyrittäjille ja käsityöyrittäjille, mutta sen tulevaisuuden volyymin arviointi on
vaikeaa.
Pidän todennäköisempänä sitä, että globaali ja paikallinen toimivat rinnakkain ja
täydentävät toistensa valikoimaa. Ruoan suhteen toivon kuitenkin, että lokaali korostuisi, koska pohjoinen tuotanto on hyvää ja eri kausina on olemassa todella rikas valikoima ihan omasta takaa. Muiden tuotteiden suhteen pidän todennäköisenä sitä, että lokaali huoltaa, korjaa ja uudistaa myös globaalisti tuotettuja tuotteita. (todennäköisyys+1)
Uskon tähän. Tälle alueelle syntyy kaiken aikaa uutta liiketoimintaa. Vuonna 2025 lähipalveluita tarjotaan jo ketjuuntuneissa konsepteissa, johon paikalliset yrittäjät ovat
verkostoituneet. Palvelu ei tosin vielä 15 vuoden aikanakaan kykene kehittymään niin,
että sillä katettaisiin kaikki kuluttaminen. (todennäköisyys +2)

Sen sijaan design-tuotteiden ja käsityötuotteiden markkinoinnin ja myynnin
siirtyminen verkkoon nähtiin todennäköisenä kehityksenä, vaikka samalla korostettiin kyseisten tuotteiden ostotapahtumaan liittyvää fyysistä kokemusta, sovittamista, koskettamista ja ostomiljöön merkitystä (Väite 6: Vuonna 2025 suurin osa
käsityö- ja designtuotteista myydään verkkokaupoissa.) (liite 8). Tällä hetkellä
verkkokaupat ja sivustot tukevat merkittävästi tuotteiden myyntiä. Messutapahtumissa asiakkaat näkevät tuotteet todellisuudessa ja voivat tilata niitä jälkikäteen
verkosta. Mm. verkkokauppa Etsy.com on laajentunut valtaisaksi globaaliksi käsityöläisten ja designerien markkinointipaikaksi. Verkkokaupassa on myynnissä satoja tuhansia tuotteita ympäri maailmaa ja myös paljon suomalaisia käsityötuotteita.
Haluan nähdä, koskea ja tuntea aidon materiaalin ja käsityön sekä sen valmistajan ja
myyjän. Yhteisöllisyys kuuluu käsityöhön. (toivottavuus -2)
Verkkokaupan avulla on mahdollisuus tavoittaa laaja asiakaskunta myös marginaalituotteissa ja -palveluissa. Siispä toivon, että mahdollisimman moni käsityöyrittäjä on
löytänyt tämän myyntikanavan ja kyennyt saamaan tätä kautta elannon. Toisaalta
voi syntyä myös entistä suurempia näyttely- ja messutapahtumia, joissa käsityöyrittäjät ja yleisö kohtaavat toisensa. Niin ikään on vielä oma kapinallinen "myyntikoju"porukkansa, joka taistelee valtavirtaa vastaan. (toivottavuus +2)

Verkkoteknologian kehittyessä saattaa painopiste siirtyä vielä vahvemmin verkossa ostamiseen. Toisaalta live-kauppa, live-verstas tai live-palvelut saattavat
tarjota tulevaisuudessa aidon luksuselämyksen, johon halutaan panostaa eri taval-
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la kuin nettiostoksiin. Globalisaatiokehitystä edesauttaa nopeasti kehittyvä verkkoteknologia, joka saattaa toimijat ympäri maailmaa reaaliaikaisesti yhteen.
Globaalin talouden painopiste on siirtymässä Aasiaan, mikä näkyy kulutuskäyttäytymisen muutoksina nopeasti kehittyvissä maissa. Muotoilun merkitys ja designtuotteiden kysyntä kasvaa uusilla markkinoilla, jolloin myös suomalainen
suunnittelu ja käsi- ja taideteollisuus kohtaavat globaalitalouden haasteet. Väitteessä 7 ennakoitiin, että suomalaisen designin ja käsi- ja taideteollisuuden asiakkaat ovat pääosin vuonna 2025 Aasiassa ja tuotesuunnittelu on suuntautunut Aasian markkinoille (Väite 7: Designin ja käsi- ja taideteollisuuden asiakkaat ovat
vuonna 2025 Aasiassa, suomalainen suunnittelu ja design ovat suuntautuneet Aasian markkinoille.)
Suomalaisen muotoilun ja käsityön suuntautuminen Aasian markkinoille jakoi
panelistien mielipiteitä puolesta ja vastaan. Huomion arvoista oli se, että panelistien keskuudessa vallitsi epätietoisuus sekä todennäköisyyden että toivottavuuden
suhteen. Osa asiantuntijoista ei osannut ottaa selkeästi kantaa toimialan markkinamuutoksen todennäköisyyteen ja toivottavuuteen ja 17 vastaajaa valitsi 0vastauksen (en osaa sanoa). Vastausjakauma saattaa osittain kertoa siitä, että
designin ja muotoilun markkinat nähdään eri tavalla kuin yksilöllisen käsityön tai
taideteollisuuden (liite 8).
Kiinassa panostetaan paljon omien suunnittelijoiden koulutukseen, en usko, että kuluttajat ovat kiinnostuneita suomalaisten muotoilijoiden paljon kalliimmista tuotteista. Toisaalta, en tiedä tästä oikeastaan mitään. (todennäköisyys -2)
En pidä edes toivottavana. Minkä vuoksi mennä kilpailemaan punaiseen mereen, kun
voi rakentaa sinisen meren, jossa kilpailulla ei ole (aluksi) kovin paljon merkitystä. Yksittäisiä tähdenlentoja voi olla, mutta ei menestystä suuressa mittakaavassa mainituilla markkinoilla. (toivottavuus -1)
Markkinat ovat Kiinassa, mutta ovatko asiakkaat. Suhtaudun tähän väittämään positiivisella varauksella. Suomalaiset ja skandinaavit ovat tuttuja Kiinan teollisuudelle lähinnä viennin kautta. Asetelma pitäisi kyetä kääntämään päälaelleen, jotta väittämä
aidosti toteutuisi. Toimintatapoja olisi pystyttävä muuttamaan itse tekemisestä yhdessä tekemiseen. Tällöin suomalaisen suunnittelun merkitys korostuu, mutta tekijyys
ei välttämättä. Ovatko käsityöyrittäjät valmiita tähän muutokseen. Uskon, että muutos on mahdollinen, mutta se edellyttää rohkeita yksilövalintoja ja uudenlaista managerointi järjestelmää, jossa tuotteiden sijaan myydään osaamista ja palveluita. (todennäköisyys +1)

Käsityö ja taideteollisuus nähdään kulttuurisidonnaisina ilmiöinä, joiden vahvuus markkinoissa on nimenomaan paikallisuudessa ja kansallisissa arvoissa. Matkailuun liittyvät tuotteet ja palvelut koetaan aitoina, kun ne ostetaan niihin liitty163

vissä konteksteissa. Lappilainen käsityötuote Shanghaissa on irrotettu kontekstistaan, sen sijaan Suomessa suunniteltu designvaate valmistetaan jo nyt Kiinassa ja
sille saattaa löytyä suuretkin markkinat aasialaisten vaurastuneiden asiakkaiden
keskuudessa.

8.1.3

Avaintaidot ja osaaminen

Käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisen koulutuksen haaste on kouluttaa tulevaisuuden osaajia. Mitä taitoja muotoilija ja käsityöyrittäjä tulevaisuudessa tarvitsevat? Miten suomalainen koulutusjärjestelmä vastaa luovien alojen haasteisiin?
Kyselyllä 3. Avaintaidot ja osaaminen haettiin asiantuntijoiden näkemyksiä toimialan tulevaisuuden ydinosaamiseen. Kyselyssä oli 11 eri väitettä eri näkökulmista
(liite 6). Väitteissä arvioitiin kulttuurialan osaamistarpeita elinikäisen oppimisen
näkökulmasta eli panelisteja pyydettiin ottamaan kantaa käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisiin koulutussisältöihin sekä käsityön ja taideaineiden merkitykseen
peruskoulussa. Kyselyssä arvioitiin myös tulevaisuuden oppimisympäristöjä ja oppimisteknologiaa.
Perustuisiko suomalaisten käsi- ja taideteollisuusalan huippuosaajien kansainvälinen menestyminen vuonna 2025 ennen kaikkea perinteiseen käsityötekniseen
erikoisosaamiseen? (Väite 1: Suomalaiset käsi- ja taideteollisuusalan huippuosaajien kansainvälinen menestyminen perustuu ennen kaikkea perinteiseen käsityötekniseen erikoisosaamiseen.) Delfoi-panelistien mielipiteet jakautuivat käsityöteknisen erikoisosaaminen todennäköisyydestä tulevaisuuden menestystekijänä. Huippuosaaminen kapealla osa-alueella nähtiin mahdollisuudeksi vain rajatulle määrälle taitajia mutta suurimmalle osalle alalle kouluttautuvista tarjolla on moniosaajan
toimintamalli. Kuitenkin käsityöteknistä huippuosaamista pidettiin hyvin toivottavana, vaikka se tarjoaisi leivän vain parhaille (liite 9).
Käsityötekninen osaaminen on ollut jo vahvasti laskussa useita vuosikymmeniä. Näkemykseni mukaan sen sijaan teknologinen osaaminen on jo kansainvälisesti kovaa
tasoa ja pyrkimykset sen edelleen vahvistamiseen ovat voimakkaita. Käsityöosaamisen kohdalla tilanne on lähes päinvastainen. (todennäköisyys -2)
yksittäisille erikoisammattilaisille työtä - onko se sitten kannattavaa, jos viulunrakentaja tyytyy hankkimaan leipää vain itselleen kyllä! kasvuyrittäjyysliiketoiminnan kannalta ei, mutta ei näillä käsityösektoreilla tarvitse kasvuyritystä rakentaakaan - tosin
jos tarvitsee rahoitusta esim. kisällien koulutukseen= enemmän työntekijöitä, silloin
kasvuyrittäjyyden kriteerit astuvat peliin - siis toivottavaa (toivottavuus +3)
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Huippuosaajakulttuurin syntyminen nähtiin hitaana ja panostuksia vaativana
prosessina. Jos kertakäyttökulttuurille todella haluttaisiin vaihtoehto, vaatisi se
aktiivista poliittista ja koulutuksellista panostusta seuraavien 15 vuoden aikana.
Ammatillisen erikoistumisen rinnalla keskusteltiin moniosaamisesta sekä uusista
osaamisyhdistelmistä. Uudet teknologiat ja uudet tekniset älymateriaalit kuten
nanoteknologia lisääntyvät tuotekehityksessä. Uudet materiaalit ja tekniset valmistusmenetelmät haastavat perinteiset käsiteolliset valmistusmenetelmät. Vuonna 2025 käsi- ja taideteollisuusalan koulutus todennäköisesti sisältää insinööritason verkko- ja materiaaliteknologian opintoja (Väite 2: Vuonna 2025 käsi- ja taideteollisuusalan koulutus sisältää insinööritason verkko- ja materiaaliteknologian
opintoja.).
Uusien materiaalien ja teknologisten tuotantoinnovaatioiden esiinmarssi pakottaa myös käsi- ja taideteollisuusalan panostamaan uudenlaisten materiaalien
käyttöön. Panelistien mielestä on hyvin todennäköistä, että opinnot sisältävät tulevaisuudessa enemmän materiaaliteknologian opintoja. Kuitenkin korostettiin
myös yhteistyön kautta saatavia hyötyjä. Kaikkea ei tarvitse itse hallita vaan tuotekehitys ja tuotanto ratkaistaan eri alojen yhteistyönä (liite 9).
Verkko- ja materiaalitekniikan opintoja tarvittaisiin jo nyt. Verkko- ja nanoteknologia
ovat arvottomia ilman niiden sisäistämistä. Em. korumallisto on oiva esimerkki sitä,
että asioita ympätään yhteen käsi-, taideteollisuus- tai muotoilumielessä. Pinnallista
minimalismia, johon yritetään suunnittelijanimillä ja sanallisilla koukeroilla luoda
henkeä. (todennäköisyys +2)

Toimialalla on havaittavissa myös muotoilu-käsitteen laventumista, kun muotoilijan toimintamallit ovat sidoksissa suuntautumisaloihin ja materiaaleihin. Tietyillä suuntautumisaloilla, kuten tekstiili- ja vaatetussuunnittelussa ammattilaisen
toiminta saattaa olla hyvin käsityömäistä tai toisaalta teollista. Ammattilaisen
työssä voivat limittyä myös uniikki suunnittelu ja valmistus sekä tuotteiden tuottaminen alihankintana ulkomailla.
Taiteilijat ovat kautta aikojen ensimmäisten joukossa tarttuneet uusiin materiaaleihin. yhteistyö insinöörien kanssa tulee olemaan nykyistä yleisempää, kiitos esim. aalto-yliopiston. Muotoilun ja käsityön rajat hämärtyvät. (todennäköisyys +1)
Tämä on ehdoton juttu. Näin sen on mentävä, jos aiotaan tehdä tulevaisuutta. On
mentävä teknologian kiemuroihin mukaan ja otettava kumppaniksi kaupallinen osaaja. (todennäköisyys +3)

Käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisen yksi keskeisimmistä ammatillisista
avaintaidoista on ollut kansallisen kulttuuriperinteen tuntemus. Vähitellen suoma-
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lainen kulttuuri saa uusia monikulttuurisia sisältöjä johtuen väestön monikulttuuristumisesta. Useissa tulevaisuusskenaarioissa ennustetaan laajoja kansainvaelluksia ilmastomuutoksen aikaansaamana, jolloin kansalliset kulttuurit kohtaavat monella tavalla. Tulevaisuuden toimintaympäristöt ovat entistä heterogeenisempia,
jolloin myös arvostukset, uskonnot, perinteet ja tavat ilmenevät erilaisina käyttäytymismalleina ja asiakastarpeina.
Panelistit näkivät kulttuuriosaamisessa kaksi ulottuvuutta (Väite 3: Käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisen yksi keskeisimmistä ammatillisista avaintaidoista
on arvo- ja kulttuuriosaaminen.) Oman kulttuurin ja muiden kulttuurien tuntemusta pidettiin toimialan keskeisenä vahvuutena (liite 9). Kulttuurituntemusta pidettiin muotoilijan ja käsityöläisen ammatti-identiteetin kulmakivenä, käsityöläiset
ovat esinemaailman merkityksenantajia. He toimivat asiakastarpeiden ja merkityksiin rakentuvien heimojen välittäjinä ja vahvistajina.
Näin on. Silti ei kannata kadottaa sitä omaa ydinosaamistaan ja taustaan. Saamelaisten vaatteet kiinnostavat, koska ne ovat saamelaisia. Turha heidän on valmistaa islamilaisten nuttuja. Niille on omat valmistajansa. (todennäköisyys +2)
Globaalit muutokset tulevat varmasti näkymään kysynnässä ja tuotannossa. Se tulee
tapahtumaan hyvin monimuotoisesti siten, että yhtä aikaa on olemassa toisilleen vastakkaisia arvoja, jotka vaikuttavat myös tuotannossa ja kuluttamisessa. Arvoja ovat
esimerkiksi ekologisuus, ihmisarvo, uskonnolliset arvot eri uskontojen näkökulmasta,
vuorovaikutus eri väestöryhmien kesken, tottumukset käyttää tiettyjä tuotteita, kiellot käyttää tiettyjä tuotteita ekologisista tai uskonnollisista syistä esimerkiksi, innostus uutuuksiin jne. (todennäköisyys +3)

Toisaalta peräänkuulutettiin todellista ymmärrystä arvojen moninaisuudesta
globaalissa toimintaympäristössä. Arvot ovat kulttuurisidonnaisia ja sidoksissa
ihmisiin ja ihmisten välisiin suhteisiin. Asioiden toivottavuus näyttäytyy eri ihmisille
ja kulttuureille eri lailla – maailmassa vallitsee vastakkaisia arvoja (vrt. uskonnot,
maailmankatsomukset ja politiikka). Voiko arvoja oppia? Arvo-osaamisen nähtiin
jalostuvan elämänkokemusten kautta. Ymmärrys erilaisista arvoista ja niiden vaikutuksista kuluttamiseen on tuotesuunnittelijan ydinosaamista.
Suomessa aloitettiin tavoitteellinen kulttuurituottajien koulutus 2000-luvulla.
Kulttuurituottajat toimivat kulttuurikentän muuttuvassa, monikerroksisessa toimintaympäristössä. Ammattitaidon perustan muodostavat kulttuurin toimintaympäristön tuntemus, tuottamisprosessin hallinta ja liiketaloudellinen osaaminen.
Keskeisiä sisältöjä kulttuurin ja taiteen tuntemuksen lisäksi ovat tuotantosuunnit-
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telu, projektijohtaminen, talous ja rahoitus, yrittäjyys, viestintä ja markkinointi
(Humanistinen ammattikorkeakoulu 2013). 34
Käsi- ja taideteollisuusalalla tuotanto- ja markkinointiverkostojen merkitys on
ollut ja on yhä tärkeämpää. Panelisteja pyydettiin arvioimaan, olisiko myös käsi- ja
taideteollisuusalalla syytä kehittää tehokkaampia tuottajamalleja ja tuottajaosaamista. Ammatilliseen osaamisen keskiöön nousisi käsi- ja taideteollinen kulttuurituottaja, joka kykenisi joustavasti kokoamaan ympärilleen kansallisia ja kansainvälisiä suunnittelu- ja tuotantotiimejä.
Kulttuurituottajan ammatillisessa identiteetissä yhdistyvät koordinointi- ja projektijohtamisen taidot. Tuottaja tuottaa tuotteita ja palveluita eikä valmista niitä
itse. Panelistien mielipiteet (todennäköisyys ja toivottavuus) tuottaja-mallista käsija taideteollisuusalalla jakautuivat melko laveasti. Toisaalta nähtiin hyvänä, että
verkostot koostuvat erilaisista osaajista ja tuottajiksi erikoistuisivat ne, jotka hallitsevat liiketoimintaa, viestintää ja markkinointia. Toisaalta taas löytyi ”suutari pysyköön lestissään” näkemyksiä. Olisi hyvä tehdä työnjakoa, muotoilijat ja käsityöläiset voisivat keskittyä tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun ja valmistukseen ja
kulttuurimanagerit niiden myymiseen.
kaikista ei tartte tulla tuottajia, usein parhaat taiteilijat, käsityötyöläiset ja muotoilijat osaa tehdä mielekkäitä ja mielenkiintoisia, jopa käyttökelpoisia tuotteita ja PALVELUJA, markkinoida voi esim. kulttuurimanageri-ammattikunta (ns. interpreters,
kulttuurin tulkit jotka toimivat yritysten ja käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisten
tukena provikkapalkalla= leipää useammalle. Niistä nuorista tai aikuisista joita olen
opettanut liiketoiminnan, markkinoinnin ja design managementin jaloissa oppiaineissa, muistan vain yhden tytön, muista nimenkin Milla, okei oli yksi Laurakin, jolla oli
kaikki tuo samassa, erittäin lahjakkaassa käsi- ja taideteollisuusihmisen päässä (toivottavuus -2)

Vastauksissa näkyy jälleen moniosaamisen ja erikoisosaamisen ristiriita. Käsi- ja
taideteollisuusalalle hakeutuu perinteisesti suunnittelu- ja valmistusorientoituneita henkilöitä. Ammatilliset motiivit eivät perustu useinkaan liiketoiminnalliseen
menestymiseen vaan itsensä toteuttamisen tarpeeseen. Tästä johtuen on viime
vuosina käynnistynyt useampi kulttuurituottaja- ja luovien alojen managerikoulutus sekä syntynyt uusia tukiverkostoja35. Osa vastaajista peräänkuulutti tiimiyrittä-

34
35

www.humak.fi/opiskelu/opiskelu-humakissa/amk-tutkinnot-aikuisille/kulttuurituottaja.
Sillanrakentajat -projekti 2009о2011 (Lahden ammattikorkeakoulu); Tuottaja 2020 -

projekti 2009о2012; Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry; Luovan
talouden agentit ja managerit Agma ry.
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jyyttä ja todellisia yritysverkostoja. Toimiala ei edelleenkään kykene kovin hyvin
hyödyntämään muiden ammattilaisten osaamista.
Tähän sen pitäisi mennä. Uskon, että nuorista on tähän, koska he elävät jo nyt verkostoissa ja sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Koulutuksessa tarvitaan vain painopisteen muutosta lähemmäksi liiketoimintaa. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen ovat
ydintaitoja. Tällä hetkellä näiden aihealueiden opetus on todella vaatimatonta ja irrallista muusta ammatillisuudesta. Tietysti on olemassa hyviä poikkeuksia. Mallia voisi ottaa vaikka Ikaalisten TOY-mallista tai Tampereen AMK ProAkatemiasta (toisin
siellä se malli on liiketalouden opiskelijoilla, mutta toimintamalliksi siitä kyllä on). (todennäköisyys +2)

Voidaanko perinteisestä ammattikiltajärjestelmästä siirtää hyviä käytäntöjä
nykypäivään tai tulevaisuuteen? Keskiajalla käsityöläiskiltojen synty oli ratkaiseva
vaihe taiteilijoiden ja taitajien ammatillisessa kehittymisessä. Kehittymisen painopiste ei ollut yksilöllisen lahjakkuuden korostamisessa kuten renessanssin aikaan
vaan vahvassa tahdossa kehittyä kollektiivisesti yhdessä. Vahva ammatillinen identiteetti rakentui ammattikiltojen oppipoikien, kisällien ja mestareiden yhteisöllisessä työympäristössä. Väitteessä 5 kysyttiin ammattikiltojen merkitystä tulevaisuuden globaalissa oppimisympäristössä (Väite 5: Vuonna 2025 käsityö- ja muotoilualan ammatin oppiminen perustuu ammattikiltoihin, oppipojat lähtevät globaaliin kisällinvaellukseen.)
Globaali kisällinvaellus ja ammattikillat tulevaisuuden oppimisympäristöinä jakoivat panelistien mielipiteet. Todennäköisyyden kohdalla oltiin hieman optimistisempia kuin pessimistisiä (liite 9). Keskiajan käsityökiltojen toimintamalli perustui
tiukkaan hierarkiaan ja kuriin, joka ei sinällään sovellu tämän päivän tai tulevaisuuden oppimiskulttuuriin. Oppimisympäristöjen nähtiin rakentuvan avoimuuden,
tasavertaisuuden ja yhteisöllisyyden perustalle ja siitä lähtökohdasta uudenlaiset
ammattikillat nähtiin positiivina ja toivottavina toimintamalleina. Myös valmentaja-valmennettava työtavan nähtiin vahvistuvan.
En usko tähän väittämään. Toki tämä olisi mielenkiintoinen toimintatapa. Kisällinvaelluksen uskon toteutuvan kyllä jossain määrin vannoutuneiden käsityöharrastajien parissa. Uskon kuitenkin käta-alan osaajilta vaadittavaan laaja-alaisuuteen ja sen soveltamiskykyyn ja verkostoitumiseen kuin kapea-alaiseen jonkin tekniikan tai materiaalin
hallitsemiseen. Kisällinvaellusidealle näkisin tosin tilausta vahvemmalla työelämäyhteistyöllä jo opintojen aikana. Ammattitutkintojärjestelmä perustuu jossain määrin
tähän ajatteluun. Pidän mahdollisena, että työelämässä toimivilta käsityöläisiltä edellytetään joihinkin työtehtäviin käytännön työtaitoa osoittavaa näyttöä. (todennäköisyys -2)

168

Suljettuihin yhteisöihin ei uskottu, sen sijaan esiin nostettiin nettikillat ja kiltaverkostot, jotka tarjoavat tukea jäsenilleen ja helpottavat esimerkiksi globaalien
kontaktien luomisessa. Nykypäivän kisällinvaellus toteutuu jo osittain kansainvälisenä opiskelijavaihtona. Toivottiin lisää kansainvälisiä oppimisympäristöjä, joissa
eri kulttuurien käsin tekemisen tietotaito voisi kohdata. Peräänkuulutettiin myös
laajempialaisempia ammattikiltoja, jos samanmielisten yhteisöt umpioituvat ja
estävät uudenlaisten toimialat ylittävien innovaatioiden syntymisen.
Oppilaitoksia varmasti vielä on. Mutta todelliseksi taitajaksi kehittyminen edellyttää
verkottumista muiden taitajien kanssa ja kunkin oman osaamisen kehittämistä siten.
Tähän voi syntyä järjestäytymistäkin. Kukin osaaja tarvitsee tukea itselleen. Sitä saa
parhaiten vertaisilta, jotka kuitenkin ovat samalla oman työn pahimpia kilpailijoita.
Tähän kehittynee jokin järjestelmä. Kyse voi olla nettikilloista, joissa yksi osaaja voi
kuulua useampaan kiltaan ja saada siten tukea toimilleen. Tällaisessa kiltaverkostossa syntyy myös kontakteja, joiden kautta kukin saa mahdollisuuksia lähteä kaukaiseen oppiin maailmalle. Tämä edellyttää luottamusta, jonka rakentamiseen näissä killoissa paneudutaan erityisesti netin muutoin helposti anonyymissa maailmassa. (todennäköisyys +1)
Viimeaikaisin oppimisen tutkimus viittaa vahvasti tähän, eli yhteisöllisyyden merkittävään asemaan oppimisen tukijana. Oppimisen tutkimuksessa pyritään kuitenkin välttämään kisälli-mestari asetelmaa, sen sijaan puhutaan kaikkien yhteisön jäsenten tasavertaisuudesta. (todennäköisyys +2)

Verkkoteknologian kehitys vauhdittaa ammatillisten oppimisympäristöjen
muutosta. Jo nyt opetus kaikilla koulutustasoilla on vahvasti sidoksissa verkkooppimisympäristöihin. Käsi- ja taideteollinen ammatillinen koulutus ja kädentaitojen oppiminen ovat olleet vahvasti kytköksissä fyysisiin materiaaleihin ja työkaluihin. Kädentaitojen perustana on ollut harjaantuminen ja harjoitteleminen aidoilla
materiaaleilla työsaleissa.
Väitteeseen käsi ja taideteollisuusalan ammatillisen koulutuksen siirtymisestä
simulaatiolaitteilla toteutettavaksi suhtauduttiin kriittisesti ja sen suuntaista kehitystä ei pidetty toivottavana (Väite 4: Käsi- ja taideteollisuusalan ammatillinen
koulutus on siirtynyt verkko-oppimisympäristöihin ja työ opitaan simulaatiokoneilla
ja -laitteilla). Työsaleja koneineen ja laitteineen ei enää tarvita.). Kädentaitojen
oppimisen kehollisuus ja kosketusaistimukset materiaaleihin ja työvälineisiin ovat
asiantuntijoiden mielestä vaikeasti korvattavissa simulaatiolaitteilla ja virtuaaliverstailla (liite 9). Fyysisen ympäristön kokemuksia korostettiin nimenomaan käsija taideteollisuusalan tulevaisuuden mahdollisuuksina (embodied cognition). Tutkimustulokset vahvistavat taitojen, osaamisen ja älykkyyden kehittyvän juuri fyysisen tekemisen aikana (mm. Seitamaa-Hakkarainen 2011). Myös käsin tekemiseen
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liittyvä hyvinvointinäkökulma puolustaa fyysistä tekemistä sekä työhön liittyvänä
hyvinvointina että ammatillisena toimintamallina tarjota muille käsin tekemiseen
liittyviä hyvinvointipalveluita.
Käsityölliseen suunnitteluun ja valmistukseen liittyvät niin kiinteästi konkreettiset materiaalit, työvälineet ja työtavat, ettei se ole mahdollista ilman niitä. Embodied cognition on vahvasti nousussa oleva tutkimusala, ja sen mukaan ihmisen älykkyys ja
osaaminen rakentuu hyvin pitkälle silloin, kun ihminen on konkreettisesti kosketuksissa fyysiseen ympäristöönsä. Ruumiillisen toiminnan merkitys älykkyyden perustana on
yhä enemmän tutkittu ja tunnustettu tosiasia. (todennäköisyys -3)

Oppimisen siirtyminen verkkoympäristöihin oli asiantuntijoiden mielestä todennäköistä, joskin vastaukset hajosivat melkoisesti. Saattoi olla, että osa vastaajista otti kantaa nimenomaan kädentaitojen opetukseen verkkoympäristöissä,
vaikka väitteessä puhuttiin yleisesti ammatillisesta koulutuksesta. Virtuaaliympäristöt nähtiin ennemminkin oppimisympäristönä muille ammatillisille sisällöille,
jotka eivät vaadi verstastyöskentelyä. Virtuaalistudiot sopivat esimerkiksi ammattiuraa tukeviin itsenäisiin projekteihin ja projekteihin, joissa harjoitellaan yhteistyötä eri osaajien kesken.
Pidän outona ajatusta siitä, että joko istuisin päätteen ääressä työstämässä jotakin,
tai osallistuisin seisoma- tai jossakin muussa asennossa skypen tms. välityksellä suunnittelupalaveriin ilman mahdollisuutta konkreettisesti koskettaa, tunnustella tai kokeilla esim. jotakin materiaalia. Tai, että toimisin opettajana, joka pelkästään laitteiden välityksellä opettaa jonkin tuotteen suunnittelua, jonka konkreettiset käyttöominaisuudet tai istuvuus tms. pitäisi saada hyvin haltuun heti suunnitteluprosessin alussa. Tuotteiden valmistukseen olennaisesti kuuluvien työsalien, koneiden ja laitteiden
katoaminen tuntuu järjettömältä. Ei sitä ainakaan käsityöksi voi silloin enää kutsua.
(todennäköisyys -3)
Uskon, että virtuaaliympäristöissä tapahtuva oppiminen laajenee koskemaan myös
ammatillisia sisältöjä, sillä osa muotoilutyöstä ei edellytä verstastyöskentelyä. Samoin
ns. ammattiuraa tukevat itsenäiset projektit on mahdollista toteuttaa yhä enenevässä määrin virtuaalistudioissa, sillä ne simultoivat todellista työtilannetta moninaisen
ammattilaisjoukon kesken. Taidon oppimista ei kuitenkaan voi korvata virtuaalitodellisuudella. Kun puhutaan esinemaailmasta, tiloista ja ympäristön rakentamisesta, niin
sen hahmottaminen edellyttää haptista kokemista. On vaikea uskoa, että virtuaalitunto korvaisi kehollisen kokemuksen. Ei välttämättä tarvita kaikkia työvälineitä, laitteita yms. kuin tänä päivänä, mutta tarvitaan tilallisia ja kehollisia kokemuksia, joiden
turvin voidaan suunnitella käyttäjälähtöisiä tuotteita ja palveluita. (todennäköisyys
+1)

Kyselyosiossa arvioitiin myös nuorten kiinnostusta käsityöammatteihin tulevaisuudessa. Väitteessä 6 haastettiin panelisteja pohtimaan tulevaisuuden ammatilli170

sia profiileja (Väite 6: Käsi- ja taideteollisuusalasta tulee eläkkeelle jääneiden harrastustoimintaa, käsityöammatit eivät kiinnosta nuoria.) Toimialalla on selkeästi
havaittavissa ammattilaisuuden ja harrastuneisuuden sulautumista ja uudenlaisia
yhdistelmiä rajapinnoilla. Väitteessä väestön ikääntymiskehityksen vaikutuksen
ennakoitiin lisäävän eläkeläisten uudenlaista kiinnostusta kädentaitoihin ja toisaalta nuorten kiinnostuksen hiipumista käsityöammatteihin (liite 9).
Todennäköisyyden kohdalla mielipiteet jakautuivat laveasti johtuen osittain
väitteen kaksijakoisuudesta. Osa panelisteista koki, että eläkeläiset ja nuoret asetetaan vastakkain. Todennäköisyyden arviointi oli vaikeaa, koska vastaaja saattoi
olla eri mieltä tulevaisuuden eläkeläisten harrastustoiminnasta ja nuorten kiinnostuksesta käsityöammatteihin. Eläkeläisten kasvava määrä nähtiin realiteettina,
joka muuttaa kyseisen väestöryhmän panosta yhteiskunnassa. Seniorikansalaiset
nähtiin sekä tulevaisuuden tuotteiden ja palveluiden tarjoajina että niiden vastaanottajina. Aktiiviset ja koulutetut seniorit perustavat yrityksiä ja tarjoavat räätälöityjä palveluita ja tuotteita ammattimaisesti tai harrastuksena. Taloudelliset realiteetit ovat erilaiset nuoriin alalle tuleviin verrattuna, mikä saattaa olla uhka nuorille yrittäjille.
Eläkeläiset eivät yksistään tee käsitöitä harrastuksekseen, vaan esim. uutena ammattinaan. Ikäihmiset voivat esim. perustaa "go-go-designyrityksen", jossa he ikääntymisen ja vaikkapa siihen liittyvän käytettävyystarpeiden asiantuntijoina suunnittelevat
ja tuottavat omaa muotiaan ja omia designtuotteitaan. Ja myyvät niitä omissa verkkokaupoissaan. (todennäköisyys +1)
Riski piilee, että aktiiviset ja hyväkuntoiset eläkeläiset valtaavat käta-alan jolloin siitä
tulee "ammattimaista" harrastamista. (todennäköisyys +1)

Toisaalta vaurastuneiden suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle tarjoaa
mahdollisuuksia toimialan yrityksille, jos ne kykenevät tuotteistamaan muotoilun
ja kädentaito-osaamisensa hyvinvointipalveluiksi ja elämystuotteiksi. Monen asiantuntijan mielestä ikääntyneitä ei edelläänkään osata nähdä muotoiluliiketoiminnan
potentiaalisina kohderyhminä. Lähitulevaisuudessa saattaakin olla niin, että ikäihmiset perustavat omia ’go-go-design yrityksiä’, jotka kykenevät ottamaan huomioon ikääntyneiden asiakkaiden tarpeet paremmin.
En todellakaan toivo tätä, vaikka realistisuutta toivoisin lisää (niin opiskelijoilta, opettajilta kuin koko toimialalta). Ikääntyvät ovat kuitenkin potentiaalinen asiakaskunta
käta-alalle. Yllättävän vähän otetaan huomioon ikääntyneitä missään liiketoiminnassa. Olisi oivallettava nämä mahdollisuudet. (toivottavuus -3)
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Nuorten kiinnostus käsityöammatteihin ei ole asiantuntijoiden mielestä vähenemässä ja väitettä pidettiin epätodennäköisenä ja hyvin ei-toivottavana. Päinvastoin vastaajien mielestä käsityöammattien suosio kasvaa edelleen, kun yhteiskunnassa tapahtuva hidas arvomuutos ekologiseen elämäntapaan vahvistaa toimialaa.
Toimialalle toivottiin kuitenkin realistisuutta, koska muotoilu- ja käsityöammatit
eivät takaa helppoa elämää vaan vaativat ponnisteluja. Kulttuurialoille on viime
vuosina ylikoulutettu osaajia ja toimialan työttömyys on suurempaa verrattuna
työttömyyteen yleensä.
Nuoria taatusti kiinnostaa käsityöammatit. Joskus tekisi mieli sanoa, että liikaakin...
(Taiteilijuuden ihailu) Menestys vaatii paljon ponnistuksia! (todennäköisyys -3)
Uskon että niiden nuorten joukossa, joilla ei ole suoraa yhteyttä käsin tekemisen pakkoon, käsin tekemisen arvo tulee kasvamaan sekä tuotteiden kysynnässä että myös
haluna osata tehdä niitä. Eläkeläisten joukossa taas on paljon sellaisia, jotka ovat joutuneet oppimaan käsin tekemisen taidot, ja kun viimein pääsevät niistä eroon, ovat
siitä hyvillään. (todennäköisyys -2)

Olisiko käsityöläisyys elämäntapana vuonna 2025 vahvempi suuntaus kuin nykyään? Ovatko käsityöläiskommuunit maaseudulla haavetta paratiisista vai todellinen vaihtoehto omavaraistaloudessa (Väite 7: Käsityöläisyys elämäntapana vahvistuu, vuonna 2025 on syntynyt useita käsityöläiskommuuneja maaseudulle.)? Asiantuntijat pohtivat yhteisöasumisen todellisia mahdollisuuksia tarjota vaihtoehtoinen
elämäntapa ihmisille, jotka haluavat kohtuullistaa kulutustaan ja hidastaa. Slow
Life -trendi vahvistuu, mutta onko kyse todellisesta elämäntapamuutoksesta yhteiskunnassa vai onko kyse markkinoinnista ja merkityksistä mielikuvatasolla? Pääosin panelistit näkivät ilmiön yhteiskunnallisesti marginaalisena ja käsi- ja taideteollisuusalalla toimivien yhtenä elämäntapaan ja lähituotantoon liittyvänä mahdollisuutena (liite 9).
En usko buumiin, mutta joillekin tämä on vaihtoehto. Se vaatii elämän kohtuullistamista, mikä trendi näyttää voimistuvan kaiken aikaa. Onko tämä vain hahaittelua vai
onko kysymys todellisesta arvojen muutoksesta. Jos slow life -trendi vahvistuu, vahvistaa se myös käsityöläisyyttä elämäntapana. (todennäköisyys 0)
Jossain määrin todennäköinen ajatus. Kyseisen elämäntavan toteuttaminen vaatii sitä, että taloudellinen menestys ei ole tärkeintä, vaan elämän muut arvot. Omavaraistaloutta parhaimmillaan. En kuitenkaan toivo, että tähän kehityssuuntaan liittyisi erilaisia kansantaloutta rasittavia taloudellisia tukitoimia. (todennäköisyys +2)

Avaintaidot ja osaaminen -kyselyn viimeisissä tulevaisuusväitteissä arvioitiin
käsityön opetuksen merkitystä peruskoulussa ja vapaan sivistystyön piirissä. Halli-
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tusohjelman tavoitteena on taito- ja taideaineiden vähimmäistuntimäärän ja valinnaisuuden vahvistaminen. Peruskoulun tuntijakoesityksessä valinnaisuus voi kuitenkin merkitä lasten ja nuorten käsityötaidon heikkenemistä. Valinnaisuuden
lisääminen jo alaluokilla sekä valinnaisten oppiaineiden piiriin ehdotetut uudet
oppiaineet asettavat käsityötaidon oppimisen jatkumon haasteelliseen asemaan.
Taide- ja taitoaineet todettiin opetus- ja kulttuuriministeriön arviointiaineiston
perusteella ongelmallisimmaksi kokonaisuudeksi. Oli havaittavissa, että taideaineiden keskinäistä valinnaisuutta ei ole aina osattu käyttää, ja että taideaineiden tuntimääräratkaisuja tehdään sen perusteella, onko järjestäjän käytettävissä kelpoisia
opettajia. Käsityössä opetuksen tulee sisältää kaikille oppilaille yhteisenä opetuksena sekä teknisen työn että tekstiilityön sisältöjä, mutta toteutuksessa on suuria
koulukohtaisia eroja. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012, 23–24.)
Opetus- ja kulttuuriministeriö tuntijakotyöryhmän esityksessä (2012, 40) kaikille yhteinen taito- ja taideaineiden opetus lisääntyisi viidellä tunnilla. Tämä takaisi
aiempaa paremmin riittävän opetustuntimäärän kokoaikaisen kelpoisen opetushenkilöstön palkkaamiseksi ja tältä osin helpottaisi taide- ja taitoaineiden opetuksen järjestämistä. Ehdotetut tuntimäärät mahdollistaisivat painotetun opetuksen
kuten musiikki-, kuvataide-, käsityö- ja liikuntaluokkien toiminnan.
Väitteessä 10 haastettiin panelisteja arvioimaan kädentaitojen kouluopetuksen
tulevaisuutta ja taito- ja taideaineiden valinnaisuutta (Väite 10: Kädentaitojen opetus on koulussa kokonaan valinnaista: puolet oppilaista ei opiskele käsityötä ollenkaan, toinen puoli moninkertaisen määrän nykyiseen nähden.). Panelistit olivat
hyvin erimielisiä peruskoulun käsityöoppiaineen tulevaisuudesta. Todennäköisyysarviot oppiaineen muuttumisesta kokonaan valinnaiseksi aineeksi hajosivat
laveasti. Jollain lailla todennäköisenä kehitystä piti noin puolet vastaajista ja epätodennäköisenä noin kolmannes vastaajista. Vajaa 20 prosenttia ei osannut ottaa
selkeästi kantaa suuntaan jos toiseen. Ilmiön toivottavuudesta oltiin selkeästi yksimielisiä, taito- ja taideaineiden kehitys valinnaisiksi oppinaiseksi oli hyvin eitoivottavaa (-3 -vastauksia noin 49 %) (liite 9).
Mielestäni on hyvä, että tarjonta taitoaineissa laaja-alaistuu mm. draamaan, vaikka
se heikentäisikin käsityön asemaa. Kehollisuus on tässä tärkeintä; että oppii olemaan
sinut itsensä kanssa. Silloin tulee toimeen toistenkin kanssa. En toivo kuitenkaan tällaista kahtiajakoa, koska "käden taidossa piilee ihmisen jalostettavuus". Käsityö tekee
hyvää kaikille! Siinä oppii niin monia elämän hallinnan kannalta tärkeitä taitoja. On
valitettavaa, jos tätä mahdollisuutta ei ole kaikilla (tai vaikka olisikin, niin jos valinnat
ovat omasta /vanhempien halusta kiinni, niin nämä oppimiskokemukset jäävät saamatta). (toivottavuus -3)
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En usko, että jako on näin selkeä. Lapsi ei valitse sellaista, mikä ei kiinnosta, ja jos jotakin ei ole esitelty niin ei osaa valita. Eli voi olla, että taito- ja taideaineet jää kaiken
kaikkiaan vähemmälle. Vanhemmat tuskin antavat lasten jättää matematiikkaa, äidinkieltä ja luonnontieteitä pois. Eli vanhemmat valitsevat lapsen puolesta, eivätkä he
varmaan anna lapsen valita taide-aineita, jos muu kärsii. (todennäköisyys -2)

Koulutuspoliittisilla ratkaisuilla tulee olemaan merkittävä vaikutus taito- ja taideaineiden asemaan tulevaisuudessa. Ratkaisut vaikuttavat peruskoulun oppiainetarjontaan, oppilaan ainevalintoihin ja sitä kautta taito- ja taideaineiden
opettajien koulutukseen ja työllistymiseen. Kuntakohtaisilla päätöksillä on tulevaisuuden kannalta suuri merkitys; valinnaisuus toteutuu parhaiten suurissa kaupungeissa ja suurissa kouluissa. Pienien koulujen resurssipula tekee tarjonnasta joka
tapauksessa suppeamman, jos ryhmäkoot säilyvät samana.
Teemme kaikkemme, jotta kaikille yhteisen kädentaito-opetuksen säilyisi kohtuullisena, mutta valinnaisuus kyllä lisääntyy koulussa. Käsityönkoulujen merkityksen tulisi
vahvistua paitsi vapaa-ajan harrastuksena, myös peruskoulun käsityönopetuksen
vahvistajana tulevaisuudessa, kun aineenopettajien tulevaisuus peruskoulun käsitöissä tuskin paranee. (todennäköisyys +1)

Käsityön taiteen perusopetus on laajaa Suomessa, opetusta on lapsille, nuorille
sekä aikuisille. Käsityön opetusta järjestävät valtakunnallinen käsi- ja taideteollisuusjärjestö sekä vapaan sivistystyön oppilaitokset. Käsityökoulutoiminnassa 2000luku oli voimakkaan kehittymisen aikaa, käsityön taiteen perusopetukseen saatiin
laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2002 ja yleisen oppimäärän
opetussuunnitelman perusteet vahvistettiin 2005. Taiteen perusopetus tarkoittaa
kouluajan ulkopuolella tapahtuvaa tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää о ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää о eri taiteenalojen opetusta. Se antaa
oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteiseen koulutukseen. Taiteen perusopetuksesta säädetään
lailla (633/1998) ja asetuksella (813/1998) (TPO-liitto 2013). Peruskouluikäisistä 24
prosenttia saa taiteen perusopetusta ja käsityön taiteen perusopetuksen piirissä
oli 2008 6038 oppilasta (4,5 prosenttia taiteen perusopetukseen osallistuneista)
(Koramo 2009, 17).
Käsityön taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan käsityön tavoitteena on, että oppilas ymmärtää käsityön merkityksen ihmisen hyvinvointiin. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan omakohtaiset kokemukset, käsillä
työskentely, tuotteiden valmistus ja ilmaisu. Opetuksessa käsityö ilmenee ilmaisuna, tekoina, taitoina, tuotteina ja teoksina. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää
suomalaista tekstiili-, esine- ja ympäristökulttuuria sekä kulttuurien erilaisuutta
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sekä säilyttää ja edelleen kehittää perinteisiä käsityömenetelmiä ja työtapoja
(Opetushallitus 2005, 36).
Nykypäivän lapset ja nuoret ovat tottuneita liikkumaan sujuvasti verkkoympäristöissä ja fyysinen ja virtuaalinen toimintaympäristö on yhä sekoittuneempana
läsnä kaikkialla. Myös käsityöharrastus näyttäytyy tänä päivänä vahvasti verkossa.
Väitteessä 9 haastettiin panelisteja pohtimaan virtuaalisia käsityökouluja (Väite 9:
Tulevaisuuden lasten ja nuorten käsityökoulut ovat siirtyneet Second Life tyyppiseen virtuaaliympäristöön.).
Virtuaalinen käsityö puhutteli vahvasti ja paneelissa noustiin selkeästi puolustamaan fyysistä kokemusta ja tekemistä. Virtuaalisten oppimisympäristöjen mukaantulo tunnustetaan, mutta käsin tekemisessä oikeassa työpajassa ollaan perimmäisten kysymysten äärellä. Paneelissa pohdittiin laajasti sitä, mitä aistikokemuksessa ja taidon oppimisessa menetetään, jos fyysinen muuttuu virtuaaliseksi.
Samoin pedagogisesti merkittävä ryhmädynamiikka ja yhteisöllisyys, joka saavutetaan kasvokkain, on vaarassa kadota. Lasten kehitykseen ja taidon oppimiseen
kuuluu panelistien mielestä oleellisesti mallioppiminen, jossa palaute ja ohjaus
tulevat suoraan opettajalta.
Niin tietokoneihminen kuin olenkin о ei, ei, ei, ei, vaikka rakastankin välillä olla joku
muu - virtuaalisesti, ei ei, lapset ja nuoret pitää opettaa puhumaan toisilleen ja jakamaan tietoja ihan räkäpokkaa (toivottavuus -3)

Lasten ja nuorten virtuaalikäsityökoulu nähtiin hyvin ei-toivottavana kehityksenä vaikka noin 43 prosenttia vastaajista piti kehityssuuntaa todennäköisenä.
Keskusteluissa epäiltiin mitä virtuaalisesta käsityön tekemisestä oppii ja sujuuko
virtuaalimaailmassa kaikki kuten reaalimaailmassa. Asiantuntijat eivät uskoneet,
että kädentaitoja voi oppia virtuaalisesti viitaten tutkimuksiin, joiden mukaan musiikkipelit eivät edistä musiikin soittamisen oppimista (liite 9).
Hyvät hyssykät. Käsityökoulun juju on juuri elävän elämän kokemukset ja kasvokkainen kommunikaatio. Miksi varastaa nämäkin kokemukset lapsilta nettiin? Älkäämme
uhratko kaikkea virtuaaliselle alttarille! Annetaan lapsille edes tämä aito kokemus ja
mahdollisuus olla toisten kanssa livenä. Mitä virtuaalisesta käsityön tekemisestä oppii? Sujuuko virtuaalimaailmassa kaikki kuin leikki, ilman ongelmia, epäonnistumisia,
turhautumisen kokemuksia ja vastavuoroisesti itsensä ylittämisen, onnistumisen kokemuksia. (toivottavuus -3)

Käsityö nähtiin keinoksi päästä edes hetkeksi eroon ja irti tietokoneesta. Kommenteissa oli havaittavissa vahvaa teknohuuman kritiikkiä. Nyky-yhteiskunnassa
kehitys nähdään usein teknologisina innovaatioina ikään kuin kehittymistä tai oppimista ei tapahtuisi ilman jatkuvia teknologiaharppauksia. Asiantuntijat katsoivat,
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että on tärkeää puolustaa ja pitää huolta ihmisen luontaisista fyysisistä yhteisöllisyyden tarpeista. Verkkoyhteisökäyttäytymisen ja fyysisen ryhmäkäyttäytymisen
välillä on perustavaa laatua olevia eroja.
Virtuaalisuuden merkitystä arvioitiin vielä yhdellä väitteellä, jossa pohdittiin
virtuaalisten suunnitteluohjelmien roolia tulevaisuuden käsityössä (Väite 11: Tulevaisuuden käsityö tehdään virtuaalisilla käsillä.). Verkosta on ladattavissa Virtual
Hand Studio -ohjelmia, joissa hyödynnetään käden kosketusaistiin perustuvia ja
motorisia ominaisuuksia.
Käsityö on nimenomaan käsillä kosketusta, jota ei voida korvata koneilla. Varmaan
tulevaisuudessa löytyy joukko, joka kiinnostuu virtuaalisista käsistä, mutta luulisin, että tällöin tavoite on toinen. On siis käsityöosaajat ja virtuaaliosaajat! (todennäköisyys
-3)

Todennäköisyyden suhteen virtuaaliset kädet jakoivat asiantuntijoiden mielipiteet. Virtuaaliset kädet nähtiin ammattilaisten työkaluina ja ei arveltu, että virtuaaliset suunnittelustudiot leviävät laajemmalle käyttäjäkunnalle kovin suurella todennäköisyydellä. Kehitystä ei myöskään nähty toivottavana, vaikka jo nyt internetissä on myynnissä useita erilaisia virtuaalisiin käsiin perustuvia suunnitteluohjelmia (liite 9).

8.2 Toinen ja kolmas paneelikierros
Ensimmäisen kierroksen tulosraportit avattiin kaikille panelisteille tutustuttaviksi
vastaamisajan jälkeen paneelin eDelphi-sivustolle (liite 13). Panelistit kutsuttiin
tutustumaan niihin sähköpostiviestillä. Panelisteilla oli mahdollisuus kommentoida
ensimmäisen kierroksen tuloksia raporttien lopussa oleviin argumentointikenttiin.
Panelistit eivät kuitenkaan juuri kommentoineet ensimmäisen kierroksen tuloksia.
Panelistien keskuudessa vahvimmin yksimielisyyttä todennäköisyyden ja toivottavuuden näkökulmista löytyi kestävään kehitykseen, yhteistoiminnallisuuteen,
verkostoitumiseen, suunnittelu- ja valmistusteknologian muutoksiin sekä kulttuuriosaamiseen liittyvissä väitteissä. Eniten hajontaa sen sijaan ilmeni ammattitaitoihin ja osaamiseen liittyvissä väitteissä. Käsityön opetuksen virtualisoituminen ja
ammattilaisuuden ja harrastamisen suhde nähtiin todennäköisyyden ja toivottavuuden kohdalla eri lailla ja eri näkökulmista.
Ensimmäisen kierroksen tulosten perustella päädyttiin tiivistämään ja keventämään kyselyä toiselle kierrokselle. Toiselle kierrokselle valittiin ensimmäisen
kierroksen tuloksista mielenkiintoisimmat ja keskustelua herättäneimmät tulevaisuusteemat. Tulevaisuusväitteitä, joista asiantuntijat olivat jo ensimmäisellä kier176

roksella yksimielisiä (todennäköisyys ja toivottavuus), ei siirretty toiselle kierrokselle suoraan vaan ne on raportoitu tuloksina edellisissä kappaleissa. Sen sijaan tulevaisuusteemat, joista vallitsi hajontaa ja jotka herättivät keskustelua puolesta ja
vastaan, otettiin mukaan toiselle kierrokselle. Toisen kierroksen kymmenen väitettä muodostettiin yhdistämällä ensimmäisen kierroksen toisiaan tukevia väitteitä ja
nostamalla uusia teemoja asiantuntijoiden argumentoinneista nousseista kysymyksistä.
Toisen kierroksen tulevaisuusväitteissä ja taustoituksissa hyödynnettiin suoria
lainauksia ensimmäisen kierroksen asiantuntijoiden mielipiteistä. Suorat lainaukset
sijoitettiin kyselylomakkeella toisen kierroksen tulevaisuusväitteiden alle ja merkittiin kursiivilla sekä eri värillä tulevaisuusväitteen alapuolelle. Toisen kierroksen
kysely oli avoinna 21.о29.11.2010. Kyselyyn vastasi 37 panelistia, 69,8 prosenttia
kutsutuista (N=53) (taulukko 6). Tulevaisuusväitteisiin otettiin kantaa todennäköisyyden, toivottavuuden tai merkityksellisyyden kannalta 7-portaisella Likertasteikolla. Merkityksellisyys -muuttujalla haluttiin mitata asiantuntijoiden käsityksiä tulevaisuusväitteen sisältämän asian roolista ja painoarvosta tulevaisuudessa.
Panelisteja pyydettiin myös argumentoimaan ja perustelemaan vastaukset niille
varattuun tekstikenttään. Toisella kierroksella panelisteille lähetettiin yksi muistutusviesti.
Taulukko 6.

Toisen ja kolmannen kierroksen kysely

Kysely

Väitteet

Vastaajat

% (53 kutsuttua)

TOP 10 Tulevaisuusväitteet

10

37

69,8

TOP 10 Tulevaisuusteesit

10

31

58,4

Toisen kierroksen jälkeen TOP 10 -tulevaisuusväitteet -kyselyn raportti julkistettiin eDelphi-sivustolla ja panelisteilla oli mahdollisuus tutustua siihen koko laajuudessaan kaikkine argumentaatioineen. Panelisteille tiedotettiin lähestyvästä
kolmannesta kierroksesta, johon vastaaminen ei vaadi enää suurta panosta vaan
tärkeintä on osallistua yhteisten tulosten arviointiin omalla panoksella. Kolmannen
kierroksen tavoitteena oli kiteyttää ja terästää edelleen toisen kierroksen tulevaisuusväitteitä. TOP 10 -tulevaisuusväitteistä muodostettiin toisen kierroksen tulosten ja argumentaation perusteella TOP 10 -tulevaisuusteesit. Kolmannen kierroksen kyselylomake rakennettiin siten, että toisen kierroksen tulevaisuusväitteet
(ilman suoria lainauksia), vastausjakaumat sekä lyhyt yhteenvetoteksti kommenteista vietiin lomakkeelle ja lisättiin mukaan tulevaisuusteesi.
Prosessilla haluttiin osoittaa panelisteille, että tulevaisuusteesien muodostaminen ja kehittyminen perustuu panelistien mielipiteisiin ottaa kuitenkin huomi177

oon managerin tehtävät koota ja analysoida tuloksia melko nopealla aikataululla.
Tavoitteena oli myös ylläpitää panelistien mielenkiinto koko prosessin ajan ja välittää yhteisen oppimisen ja tiedonmuodostuksen kokemus. Tärkeää oli saada asiantuntijajoukolle kokemus siitä, että heidän panoksensa tuloksiin on ollut merkittävä
ja toimialan yhteiseen tulevaisuuden tekemiseen kannattaa osallistua (ks. Kuusi
2003; Linturi 2007).
Kolmannen kierroksen kysely oli avoinna 2.о9.12.2010. Kolmannelle kierrokselle osallistui 31 asiantuntijaa kaikista kutsutuista (N=53) eli 58,4 prosenttia (taulukko 6). Kolmannella kierroksella panelistit kutsuttiin kommentoimaan sanallisesti
tulevaisuusväitteiden ja toisen kierroksen tulosten perusteella muodostettuja tulevaisuusteesejä. Tulevaisuusteesien todennäköisyyttä ja toivottavuutta ei enää
pyydetty arvioimaan. Lomakkeen lopussa pyydettiin palautetta myös koko Delfoipaneelista ja osallistumisesta siihen.
Toisen ja kolmannen kierroksen tulokset on raportoitu TOP10 tulevaisuusväitteistä ja -tulevaisuusteeseistä muodostettujen taulukoiden avulla.
Taulukoihin on koottu kyselylomakkeella olleet tulevaisuusväitteet, tulevaisuusteesit ja niitä taustoittava panelistien argumentointi (kursiivilla olevat suorat lainaukset). TOP10 -väitteisiin ja -teeseihin liittyvistä tuloksista ja keskeisestä argumentoinnista on kirjoitettu yhteenveto ja hyödynnetty muutamia suoria lainauksia
toisen ja kolmannen kierroksen argumentoinnista. Tulevaisuusteesit on nimetty ja
koottu yhteenvetotaulukoksi kappaleen lopussa (taulukko 17).

8.2.1

TOP 10 -tulevaisuusväitteistä tulevaisuusteeseiksi

Kohtuutalouteen siirtyminen vuoteen 2025 mennessä sai vahvaa kannatusta, noin
76 prosenttia vastaajista piti trendiä aika todennäköisenä ja kaikki vastaajat yhtä
lukuun ottamatta hyvin toivottavana (taulukko 7). Ympäristötietoisuuden vahvistumisen uskottiin vaikuttavan niin, että uudet kuluttajasukupolvet muuttavat kuluttajakäyttäytymistään massatuotteista pitkäikäisimpiin ja laadukkaimpiin tuotteisiin. Samoin uskottiin, että kuluttamisen muutos näkyy kasvavana kiinnostuksena
aineettomiin hyödykkeisiin kuten palveluihin, kokemuksiin ja virtuaalisiin sisältöihin.
Selvä kuluttamiseen liittyvä arvokeskustelu on käynnissä ja nähtiin, että kohtuutalouteen siirtyminen tapahtuu nuorten ikäluokkien kulutuksen muutoksena.
Muutos on selkeä, mutta tapahtuu hitaasti. Uskottiin, että moraalin ja etiikan kokonaisvaltainen renessanssi lienee tulossa. Elämäntavan muutokset näkyvät jo nyt
merkkeinä ympäristö- ja kulutustietoisuuden ja omistusarvojen muutoksina.
Olemme välisukupolvi, joka ei vielä kykene kohtuuteen vaan haaveilee siitä. Sa-
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moin suuret ikäluokat, jotka vielä muistavat sota- ja pula-ajan, kokevat kohtuullistamisen paluuna puutteeseen. Toisaalta taas osa ikääntyvistä on saavuttanut vauraan elintason ja kuluttamisen tarve loppuelämää varten vähenee. Mihin ja millaista tavaraa tarvitaan, jonka voi jättää perinnöksi jälkipolville?
Tavaroiden tilalle noussevat sosiaaliset tarpeet, aika läheisten ja ystävien kanssa. Kiinnostava tekeminen ja itse tekeminen nousevat kohtuutalouden yhdeksi
ulottuvuudeksi. Tämä kehitys nähtiin mahdollisuutena muotoilu- ja käsi- ja taideteollisuusaloille. Käsityöläisten tehtävänä olisi taitojen opettaminen kursseilla,
joilla opetetaan tekemään kestäviä tuotteita ja korjaamaan vanhaa. Kaikki eivät
kuitenkaan ole yhtä taitavia tekemään itse ja kokeilemisen kautta käsityöammattien arvo nousee. Tämä edesauttaa käsityöläisten tekemien tuotteiden ja korjauspalveluiden myynnin kasvua.
Taulukko 7.

Tulevaisuusväite ja tulevaisuusteesi 1: Kohtuutalous

Tulevaisuusväite: Vuoteen 2025 mennessä on siirrytty kohtuutalouteen: kun ostetaan vähemmän
ja harvemmin, on varaa ja halua satsata yksilöllisiin, pitkäikäisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin.
Asiantuntijoiden mielestä selvä arvokeskustelu on käynnissä, uusiokäyttö ja kohtuullinen kuluttaminen vahvistuvat väistämättä.
”Arvokeskusteluja käydään ja uusiokäyttö sekä harventaminen vahvistuvat väistämättä. Harventaminen merkitsee turhasta luopumista, vanhan huoltamista ja korjaamista. Tämä puolestaan luo
monenlaisia mahdollisuuksia käsi- ja taideteollisuusalan yrittäjille. Nimenomaan palvelusta löytyy
tulevaisuuden työmahdollisuudet.”
”En tiedä varsinaisesta renessanssista, mutta uskoisin, että kuluttajat siirtyvät taas hankkimaan
laadukkaampia tuotteita, joiden käyttöikää halutaan myös jatkaa.”
Tulevaisuusteesi: Olemme siirtyneet vuonna 2025 kohtuutalouteen, missä kulutus suuntautuu
kestäviin ja laadukkaisiin tuotteisiin.
Todennäköisyys (N=37)
Toivottavuus (N=36)

Koulutuksen ja median roolia pidettiin tärkeänä arvomaailman muokkaajana.
Sisustus - ja muotilehdet näyttävät mallia, tuunaaminen on muodikasta, kerskakuluttaminen on junttimaista. Rahaa halutaan käyttää elämyksiin, konsertteihin, teatteriin, sirkukseen, matkailuun ja kylpylälomiin. Hyvän elämän malliin kuuluvat
kulttuuri, taide ja viihde. Kulttuurista tulee osa tavaraa ja tavara ilman tarinaa ei
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olekaan enää haluttava. Tämän vuoksi kierrätetyt tavarat ja kestävän kehityksen
tarinaa kertovat tavarat ovat haluttavia.
Näen tämän tulevaisuuden päivä päivältä todennäköisempänä. Nuoret kuluttajat, tulevaisuuden keski-ikäiset, ovat varsin ympäristötietoisia jo nyt. Tarvitaan kuitenkin
suuria mielenliikkeitä (mielipidejohtajia yms.), jotka avittavat tätä trendiä nousuun.
(todennäköisyys +2)

Pohdittiin, onko ihmiskunnalla enää muita vaihtoehtoja kuin siirtyminen kohtuutalouteen. Kohtuutalous ilmenee aineettomuuden ja elämyksellisyyden vahvistumisena ja se nähtiin mahdollisuutena muotoilulle ja designille. Toivo ladattiin
selvästi nuoriin ikäluokkiin, jotka kykenevät uudistamaan kohtuullisen elämän pelisäännöt. Tarkoittaneeko tämä sitä, että vasta uusien sukupolvien nousu politiikan
ja talouden päätöksentekijöiksi voi muuttaa kuluttamisen käytänteet? Tulosta
arvioitaessa oli myös kriittisiä huomioita siitä, että mukana olleet vastaajat edustavat pääosin toimialaan myötämielisesti suhtautuvia tahoja ja siksi teesin mukainen
kehitys nähtiin ehkä positiivisemmin kuin jos asiaa olisi kysytty toimialaa täysin
tuntemattomilta ihmisiltä. Pelättiin, että kohtuutalous on toiveajattelua ja epäröitiin sitä muuttuuko ihminen kuitenkaan. Samoin on muistettava, että globaalitilanne on hyvin heterogeeninen ja epätasapainoinen. Sekä länsimaissa että kehittyvissä maissa ns. kerskakuluttaminen tulee jatkumaan, vaikka osa ihmisistä ja talouksista siirtyisi kohtuutalouteen. Luksuksen kaipuun uskottiin silti säilyvän tulevaisuudessakin.
Pidän tätä todennäköisenä - ikääntyvä väestö ei koe tarvitsevansa kaiken aikaa uutta.
Jos hankkii, niin omaa sekä loppuelämäänsä että jälkipolvia ajatellen jotakin aikaa ja
käyttöä kestävää laadukasta, mitä kehtaa jättää perinnöksi. Pankkikriisin puristuksissa olevat eivät voi hankkia mitään uutta, tosin ei kestävää tai laadukastakaan. Kohtuullisen elämän pelisäännöt omaksunut nuoriso on kasvanut aikuiseksi ja heiltä kohtuullinen elämä sujuu luonnostaan. Kohtuutalous on massan elämäntapa, jonka rinnalla on vastaliikkeenä joko luxuskulutus- tai kerskakulutustalous. (todennäköisyys
+2)

Asiantuntijat pitivät kierrätysideologian, materiaalien uudelleen ajattelun ja designin liittoa suhteellisen merkityksellisenä ja melko toivottavana. Toivottiin uudistamista kierrätyskeskuskeskuskonseptiin. Kierrätyskeskus-sana viittaa ilmaiseen ja
tunkkaiseen, ei laatuun ja designiin. Kierrätyskeskusten evoluutio uusiksi laadukkaiksi palvelu- ja ostoskeskuksiksi vaatii muotoilijoiden ja luovien alojen asiantuntijoiden panostusta. Kierrätyskeskuskonseptien muotoilua pidettiin merkityksellisenä ja hyvin toivottavana haasteena, johon toimialalla olisi paljon annettavaa (taulukko 8).
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Nykypäivän stereotyyppinen kierrätykseen liittyvä ajattelu ja kohderyhmät tulevat muuttumaan. Jo nyt on näkyvissä tuotteiden ja palveluiden laadun ja kohderyhmien erikoistumista (antiikki, vintage, perinnerakentaminen, keräily yms.). Panelistit pitivät todennäköisenä ostospaikkojen segmentoitumista kohderyhmittäin
niin, että saatavilla olisi kallista huippudesignia harvoille ja trendikästä kierrätystavaraa aikaansa seuraaville. Markkinoille tarvittaisiin myös massakierrätettäviä
tuotteita keskivertoasiakkaille, halpaa köyhemmille sekä ilmaista ”kuponkiihmisille”. Vuonna 2025 kierrätyskeskukset sijaitsisivat ostoskeskusalueilla (shopping malls) ja ne ”maastoutuisivat” yleiseen ulkoiseen tyyliin eivätkä erottuisi joukosta ”nuhjuisina tai nuhjuista kansaa” keräävinä paikkoina. Uusissa keskuksissa ei
saisi unohtaa myöskään palveluita. Tuunaamis- ja muokkaamistyöpajojen uskottiin
olevan haluttuja, kuuluisien designerien työpajoihin ja kursseille jonotettaisiin.
Uudet palvelut tarvitsevat taidokasta tuotteistamista, johon tarvitaan muotoilijoita
ja kulttuurituottajia.
Taulukko 8.

Tulevaisuusväite ja tulevaisuusteesi 2: Kierrätyspalvelut

Tulevaisuusväite: Muotoilijat ovat panostaneet kierrätyskeskustoiminnan palvelukonseptien
suunnitteluun, ja niistä on muodostunut laadukkaita ja innovatiivisia ostoskeskuksia.
Suomeen on syntynyt viime vuosien aikana valtava määrä kirpputoreja ja kierrätyskeskuksia.
Asiantuntijoiden mielipiteet hajosivat melkoisesti kierrätyskeskusten tulevaisuuden suhteen.
Kierrätyskeskukset jakelukanavina nähtiin kuitenkin melko toivottavina, jos kierrätysideologiaan
saadaan laatua ja designia.
”Uudenlaisia palvelukonsepteja, erikoistumista, laatuajattelua kierrätykseen, niin visio toteutuu.”
”Toivon sen sijaan, että design pystyy hyödyntämään aikaisempien sukupolvien esineistöä entistä
enemmän. Lisäksi toivon, että kierrätystä ja eettistä kuluttamista suosiva linja tarjoaa myös käsityöyrittäjille uusia mahdollisuuksia erilaisten palvelukonseptien suunnitteluun ja entisöinnin uudelle nousulle.”

Tulevaisuusteesi: Vuonna 2025 kierrätyskeskukset ovat ekologisia, laadukkaita ja innovatiivisia palvelu- ja ostoskeskuksia.
Merkityksellisyys (N=37)

Toivottavuus (N=37)

Vautsi, juuri näin! Muotoilijat pois narsismin kahleista - keskelle arkipäivän kuluttajia.
Jos muotoilu jalkautuu kierrätyskeskusten tapaisiin paikkoihin, ollaan otettu iso harp-
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paus ja silloin kierrätystuotteet alkavat kiinnostaa laajempia kuluttajajoukkoja kuin
vain viherpiipertäjiä ja köyhäilijöitä. (toivottavuus +3)

Uskottiin, että kierrätyslogistiikka (uusiokäyttö, energiantuotanto) on kokonaisuudessaan kehittynyt sujuvammaksi ja hygieenisemmäksi järjestelmäksi, mistä
johtuen kaatopaikkojen käyttö on vähentynyt. Suhtautuminen valmistusmateriaaleihin ja niiden käyttö tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa muuttuu radikaalisti.
Kierrätyskeskusten vahvuus kestävän kehityksen kannalta on sitä merkityksellisempää, mitä laajemmin pystytään organisoimaan raaka-aineiden ja tavaroiden
jakelu ja mitä laajempi asiakaskunta on. Yhdeksi ratkaisuksi ehdotettiin nettijärjestelmää, jossa tapahtuu tavaran vaihto, korjaus ja uudelleen muokkaus. Haasteena
on rakentaa järjestelmä, jossa erilaiset toiveet ja tarpeet saadaan luotettavasti ja
laajasti organisoiduksi netissä. Raaka-ainetta (hylättyjä tavaroita) kootaan ja siitä
tehdään uusia tuotteita netissä myytäväksi.
Jälleen napakympin arvoinen luonnehdinta! "keskus"-nimitys voi olla hieman pompöösi ilmaus verkostomaiselle, teknologiaperustaiselle universaaliin tietoisuuteen perustuvalle toiminnalle, mutta odotamme ajallaan täsmällisempiä luonnehdintoja, jotka muodostuvat tekijöiden ja kuluttajien yhä voimakkaammasta integraatiosta käsin.
(3. kierros)
Toivottavaa olisi, että muotoilijat ja kierrätyskauppiaat (tai kaupoista syntyneet
osuuskunnat, yhteenliittymät tai jopa kauppaketjut) hyödyntäisivät myös muita luovien alojen osaamista palvelukonsepteissaan. Näen tämän suunnan mahdollisuutena
käsi- ja taideteollisuusalan "reserviläisten" työllistymiselle. (toivottavuus +3)

Muotoilijoiden ja kulttuurialojen asiantuntijoiden hyödyntäminen auttaisi yhden panelistin mielestä kuluttajia liittämään kunkin aikakauden tuotteita elettyyn
elämään ja historiaan, uudistamaan tätä päivää ja näyttämään tietä tulevalle. Tulisi
löytää herkullisia kokonaiskonsepteja ottaen huomioon erilaiset kuluttajat, niin,
että syntyisi uudenlaisia ostosparatiiseja, jossa shoppailun lomassa pääsisi myös
oppimaan tuotteista, materiaaleista ja niiden valmistusprosesseista. Näin ihmisten
ymmärrys siitä, miten he liittyvät valinnoillaan ympäröivään yhteiskuntaan, vahvistuisi. Uskottiin myös, että vuoteen 2025 mennessä nykyisen kaltaiset ABCkeskukset teiden varsilla ovat auttamattoman vanhanaikaisia. Kierrätysostoskeskukset sen sijaan olisivat hyvin kiinnostavia. Pitäisi kiinnittää huomiota uusien palvelukonseptein suunnitelmalliseen markkinointiin. Palveluissa tulee yhdistyä laadun, netin ja fyysisen toimintaympäristön.
Suhtautuminen esineisiin kehittyy tunnepitoisemmaksi. Tässä tosiaan designerit ja
dramaturgit saavat työllistymismahdollisuuksia. Tavarat eivät ole enää pelkästään
tavaroita vaan ne ovat mahdollisuuksia ja materiaaleja. Ihmiset saavat sisältöä elä-
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määnsä ja merkityksen kokemuksia tekemällä ja suunnittelemalla ja käyttämällä
suunnittelupalveluita. (merkityksellisyys +3)

Asiantuntijat pohtivat Suomen mahdollisuuksia globaaleilla markkinoilla. Tavaratuotantoon ei uskottu vaan nähtiin, että palvelut ja osaaminen ovat nykyistä
helpommin ja nopeammin myytävissä. Saattaa käydä myös niin, että Aasian talousmahti kääntää markkinat Aasiasta Eurooppaan. Arveltiin, että Aasiassa henkinen
ilmapiiri vapautuu ja siellä löydetään oman kulttuurin aarreaitat. Aasiassa käsityötaito on ollut vuosituhansia huippua ja kulttuurisista juurista voidaan ammentaa
uudella tavalla. Yksi panelisti uskoi, että megatrendiksi saattaa kehittyä luonnonmateriaalien ja taitavan muotoilun sekä osittain käsityömäisen tuotannon liitto.
Kulttuurinen hybridimäisyys valtaa alaa ja eri kulttuureista otetaan muotoiluun
aineksia niitä arvostaen. Suomalainen design voi olla vahvasti mukana, ei kilpaillen
vaan rakentaen yhteistyötä. Design ei tunne rajoja vaan hakee innostuksensa inhimillisestä kulttuurista ja ihmisten tarpeista käsin.
Uudessa tilanteessa luovien alojen managerointijärjestelmä on välttämättömyys. Se
estää "syrjäytymistä", jossa pieni Suomi voisi jäädä suuren Kiinan/Kaukoidän maiden
varjoon. Se opastaa ja auttaa osaamisen ja palveluiden myymisessä, mutta uskon sen
myös luovan verkostoja, auttavan kulttuurikysymyksissä sekä toimivan tiedotuskanavana. Se mahdollistaa/vahvistaa siirtymää itse tekemisestä yhdessä tekemiseen.
(merkityksellisyys +3)

Globaalissa taloudessa managerointi nähtiin välttämättömyytenä luoville aloille ja sen uskottiin vahvistuvan myös muotoilu- ja käsi- ja taideteollisuusaloilla samaan tapaan kuin tällä hetkellä se toimii mm. musiikissa. Uudenlainen toimintamalli vaatii kuitenkin työtapojen muutosta siten, että yksin tekemisestä on siirryttävä ryhmissä tekemiseen. Asiantuntijoiden mielestä ollaan siirtymässä monimutkaisiin tuote- ja palveluyhdistelmiin sekä verkostoituneisiin liiketoimintamalleihin.
Menestyminen toimialalla vaatii kykyä yhdessä tuottamiseen ja oman toiminnan
uudelleen arviointiin (taulukko 9).
Tärkeänä pidettiin panostamista myös muotoilijoiden ja alan tekijöiden substanssiosaamiseen. Hedelmällisenä strategiana korostettiin monipuolisen osaamisen vaihtamista verkostoissa. Managerointi voi tapahtua myös verkon välityksellä,
jolloin fyysisiä manageritoimistoja tai managereita henkilöinä ei edes tarvita. Managerina voivat toimia avattaret ja manageritoimistot sijoittuvat virtuaalitodellisuuteen. Työtapojen ja asenteiden muutosta perään kuulutettiin, muutos vaatii
opettajuuden muutosta ammattikoulutuksessa. Jotta toimintamallit siirtyvät tulevien ammattilaisten osaamiseksi, tarvitaan asian vahvoja edistäjiä ammatillisen
kasvun jokaiseen vaiheeseen.
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Toivon sydämeni pohjasta, että korskeiden puheiden ja yksittäisten tähdenlentojen sijasta olemme edistyneet niin, että toimiva managerijärjestelmä takaa laajapohjaisen
suomalaisen designosaamisen manageroinnin siten, että myös tekijät vaurastuvat.
On mahdollista, että tähän tarvitaan Pohjoismaista yhteistyötä, jolloin keskiössä Pohjois-Euroopan muotoilun tunnetuksi tekeminen. On toivottavaa, että uuden polven
managerit tuovat tarkastelunäkökulman, joka ei pohjaa vain kultakautemme designperintöön, vaan tarjoilee erilaisia muotoilupalveluvaihtoehtoja aidosti eri tilaajatahot
huomioiden. (toivottavuus +3)
Taulukko 9.

Tulevaisuusväite ja tulevaisuusteesi 3: Luovien alojen managerointi

Tulevaisuusväite: Vuonna 2025 Suomessa on toimiva luovien alojen managerointijärjestelmä, jossa
tuotteiden sijaan myydään osaamista ja palveluita.
Finnish Designia Aasian vai China lookia koto Suomeen? Asiantuntijat vahvistivat käsityksiä siitä,
että designin markkinat ovat Kaukoidässä. Toisaalta epäiltiin suomalaisen suunnittelun mahdollisuuksia globaaleilla markkinoilla, Kiinassa panostetaan vahvasti huippusuunnittelijoiden koulutukseen.
”Pidän todennäköisenä Aasian vaurastumista. Mutta epäilen, että suunta on päinvastainen eli
aasialainen suunnittelu ja design suuntautuvat Euroopan / Suomen markkinoille.”
”Toimintatapoja olisi pystyttävä muuttamaan itse tekemisestä yhdessä tekemiseen. Tällöin suomalaisen suunnittelun merkitys korostuu, mutta tekijyys ei välttämättä. Ovatko käsityöyrittäjät valmiita tähän muutokseen. Uskon, että muutos on mahdollinen, mutta se edellyttää rohkeita yksilövalintoja ja uudenlaista managerointijärjestelmää, jossa tuotteiden sijaan myydään osaamista ja palveluita.”
Tulevaisuusteesi: Kansainvälisen luovien alojen managerointijärjestelmän vuoksi ammattikoulutuksessa on panostettu vahvasti luovien alojen liiketoiminta-, verkosto- ja markkinointiosaamiseen.
Merkityksellisyys (N=36)

Toivottavuus (N=36)

3D-teknologia herätti paneelissa keskustelua aiheesta mitä on yksilöllisyys ja
uniikki tuote. Yksilöllinen käsityö ja tuotteiden räätälöinti 3D-teknologiaa hyväksi
käyttäen nähtiin yksilöllisyyden näkökulmasta eri asioina. 3D-designverstaita pidettiin melko todennäköisinä vuonna 2025, mutta 3D-teknologian ilmenemismuotoja pidettiin vielä kysymysmerkkeinä. 3D-teknologia tulee, mutta millä aikavälillä
ja kuinka käyttäjälähtöisesti, on vielä suuri kysymys. Epäiltiin, että 15 vuoden kuluttua 3D-teknologia ei ole vielä tehnyt läpimurtoa osittain korkeiden kustannus-
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ten vuoksi. Uskottiin, että kehittyvää suunnittelu- ja tulostustekniikka hyödynnetään designissa ja pk-yrityksissä mm. massaräätälöintiin (taulukko 10).
Kehityksen arveltiin etenevän käytettävyys edellä siten, että 3D-teknologian
sovelluksia hyödyntäen luodaan yhä enemmän virtuaalitodellisuuksia (hologrammejakin), joiden avulla asiakkaat pääsevät mallintamaan erilaisia tila- ja tuotetodellisuuksia. Samoin 3D-verstaissa luodaan miniatyyrikokoisia kappaleita suuremmista unelmista. Toinen kehityslinja on massaräätälöinti, jossa 3D-teknologiaa
hyödyntämällä edullisista raaka-aineista saadaan monimutkaisia ja täysin uniikkeja
tuotteita.
Taulukko 10. Tulevaisuusväite ja tulevaisuusteesi 4: Valmistusteknologia
Tulevaisuusväite: Vuonna 2025 Suomessa on 3D-designverstaita, joissa asiakas voi suunnitella ja
tulostaa itse tai yhdessä ammattilaisen kanssa yksilöllisiä tuotteita.
Asiantuntijat pitivät hyvin todennäköisenä ja melko toivottavana designtuotteiden suunnittelun ja
valmistuksen murrosta, joka liittyy 3D-teknologian kehittymiseen. Itse suunnitellun designin (asiakas suunnittelee itse) lisääntymiseen uskottiin, mutta myös ammattilaisia tarvitaan tuotteiden
räätälöinnissä asiakkaille.
”Todennäköistä on, että kaikkia kuviteltavissa olevia tuotantotapoja tulee kilpailun kiristyessä.
Uskon kuitenkin että ihmiset eivät välttämättä halua itse suunnitella itselleen vaan käyttävät palveluja jossa joku taitavampi suunnittelija suunnittelee juuri heille.”
”Käsityöläisyyden ja ITE-taiteen uusi nousu kulkee "oikean" muotoilun rinnalla. Ehkäpä käsityö ja
muotoilu peräti fuusioituvat tästä syystä jollakin tavalla?"
”Suunnittelu 3D-teknilogialla voi olla hyvä. Tulostaminenkin voi olla hyvä, riippuen materiaalimahdollisuuksista. Kuitenkin käsin tekemisen toivoisin säilyvän sekä ammatillisessa että harrastajakäytössä. 3D-teknologia voisi korvata teollisen massatuotannon ja tuoda siihen yksilöllisyyttä. Silloin
käsin tekemiselle ei jäisi enää yksinoikeutta yksilöllisiin tuotteisiin, vaan niiden arvo olisi nimenomaan käsin tekemisessä."
Tulevaisuusteesi: Vuoteen 2025 mennessä 3D- teknologia on muuttanut paljon tuotteen suunnittelu- ja valmistus- ja jakeluprosesseja.
Todennäköisyys (N=36)
Merkityksellisyys (N=36)

Varmaan tulee olemaan co-design-palveluita, brändättyjä, tuotteistettuja. Ihmiset
ovat ylpeitä ollessaan osaltaan mukana tuottamassa esteettistä maailmaansa. Tämä
lisää merkityksen kokemusta ja on voimauttavaa. Aiheesta on paljon mediaa olemassa, tapahtumia, kilpailuja, hienojen onnistumisten esiintuomista. Ihmiset saadaan yhteisölliseen hypeen. (merkityksellisyys +3)
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Käsityön arvon kannalta 3D-mallinnusta pidettiin osittain merkityksettömänä.
Käsityö ja tietokoneavusteinen suunnittelu ja tuotteiden tulostus haluttiin pitää
erillään – tulevaisuuden käsityö ei näyttäytynyt vastaajien mielestä tietokoneavusteisena tekemisenä. Vaikka käsityö ja teknologia haluttiin pitää erillään, mahdollisuuksia nähtiin myös käsi- ja taideteollisuusalan osaajille. Käsityöläisten taitoja
voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kansalaisopistokursseilla, jossa opetellaan käyttämään 3D-teknologiaa ja muotoillaan vaikkapa uniikki astiasto. Tällöin nousee edelleen kysymys, onko teknologia-avusteinen tekeminen käsityötä ja millaisia ovat
tulevaisuuden kädentaitokurssit.
Näkisin että 3D-teknologia voi korvata teollisen tuotannon siten, että jokainen voisi
muotoilla ja muokata alustavasti muotoilluista vaihtoehdoista itselleen sopivan. Siten
massatuotanto fragmentoituisi. Mutta käsin tekeminen kuitenkin jäisi jäljelle omana
tuottamisen tapanaan, jota ei voi helposti tulostaa mistään laitteesta. (todennäköisyys +1)
Kuitenkin käsin tekemisen arvo säilyy. Kyse on osittain samasta suhteesta, kuin teollisen ja käsin tehdyn välillä. 3D-mallintamisella voi saada yksilöllisiä tuotteita, toisin
kuin teollisella tuotannolla. Mutta mallintamisella kuitenkin käsin tekemisen tuntu
puuttuu. Kyse on samasta erosta, kuin konsertilla ja tallenteella. Molemmat ovat
uniikkeja. Tallenteet eivät hävitä kuitenkaan konsertteja. Ihmiset haluavat säilyttää
tuntuman käsin tehtyyn, haluavat ihmisen käden läsnäolon tuotteissa säilyvän. Vaikka samalla myös käyttäisivät toisissa tuotteissa 3D-mallinnettuja tuotteita. Samat
ihmiset ostavat tallenteita ja käyvät konserteissakin (3. kierros)

Kotona käytettävät työvälineet kehittyvät, mutta 3D-tulostuksen laajaan kuluttajakäyttöön ei uskottu. Oltiin jopa skeptisiä ns. teknologia hypetyksestä, jaksavatko uudet teknologiat jatkuvasti innostaa ihmisiä. Ihmiset haluavat säilyttää tuntuman tekemiseen ja konkreettisten materiaalien tuntuun. Käsin tekemisen arvon
säilymiseen uskottiin ja uudet teknologiset hyppäykset saattavat jopa vahvistaa
perinteisiä tekniikoita ja valmistustapoja.
Olen hämmästynyt, että 3D-teknologiaa arvostetaan noin paljon. Emme tulevaisuudessa jaksa aina vaan suoriutua, olla tehokkaita ja yksilöllisiä. Meille saattaa syntyä
aaltoja, joissa ihmiselle materiaali ja yksilöllisyys eivät olekaan kaikki kaikessa. Kelpaa
vaarin vanha villapaita, kymmenen vuotta sitten ostettu mekko, kierrätetty tuulitakki
ja fillari. Kuka jaksaa roikkua netissä shoppailemassa ja teettää ja teettää. Kietaisuhuopakin lämmittää. (3. kierros)

Asiantuntijoiden mielestä trendit ovat puhuneet kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta jo monta vuotta. Suomen väestön ikärakenne (ikääntyvien määrän
kasvu) tuottaa otollisen pohjan perustaa taito- ja taidetoimintaa tarjoavia hyvinvointi- ja elämyskeskuksia, jotka tarjoavat ikäihmisille ja muille kuntoutuspalveluita
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ja esimerkiksi lomaileville erilaisia elämyspalveluita. Ongelmaksi nähtiin se, että
toimiala ei ole tarttunut riittävän järeästi asiaan ja on siksi menettänyt liiketoimintamahdollisuuksia. Asiantuntijoiden mielestä tarvittaisiin avoimempaa suhtautumista vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin ja systemaattisempaa palvelutuotekehitystä.
Julkisen rahoituksen supistuminen nähtiin uhkakuvana. Tämä saattaa tarkoittaa
valikoituneita kohderyhmiä eli taito- ja taidetoimintaan perustuvia hyvinvointipalveluita tulevaisuudessa käyttävät ns. yhteiskunnan etuoikeutetuimmat ryhmät.
Kulttuuriin ja itse tekemiseen perustuvan hyvinvointipalveluvalikoiman uskottiin kasvavan tulevaisuudessa runsaasti. Arvioitiin, että Suomeen syntyy sertifioituja palvelukeskusketjuja, joiden rinnalle nousee yksityisiä palvelujen tuottajia, mutta myös helppoa rahaa tavoittelevia ”käsityöpuoskareita”. Mikäli suomalaiset eivät
tartu toimeen, on odotettavissa kansainvälisten konseptien rantautuminen Suomeen.
Uskon, että näin tapahtuu. Jos ei suomalaisten toimesta, niin muualla maailmalla
lanseerattujen konseptien kautta rantautuvat Taito-toimintakeskukset myös Suomeen. Ikääntyminen, erityisoppimistarpeiden tunnistaminen sekä avoimempi suhtautuminen vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin mahdollistavat systemaattisen kehittämistyön tällä alueella. Uhkakuvina ovat entisestään supistunut julkinen rahoitus. Voidaankin nähdä, että tulevaisuudessa yhteiskunnan etuoikeutetumpi ikääntyneiden
joukko pystyy käyttämään ns. perushoidon lisäksi myös hyvinvointipalveluita, joissa
taito- ja taidetoiminta on keskeisessä roolissa. (todennäköisyys +3)

Hyvinvointiin perustuvaa käsityötä, draamaa ja taidetoimintaa pidettiin hyvin
merkityksellisenä toimialan näkökulmasta (taulukko 11). Haasteena on ammattikoulutuksen kyky vastata uusiin osaamisvaatimuksiin. Ammattikoulutuksessa on jo
nähtävillä hyvinvointialojen integroitumista ja eriytymistä. Hämeen ammattikorkeakoulussa on ohjaustoiminnan suuntautumisvaihtoehto, jossa on tehty yhteistyötä mm. ikääntyneiden asiakkaiden kanssa. Uskottiin, että hyvinvointiin erikoistuneita muotoilulaitoksia ja/tai koulutuslinjoja tulee lisää.
Em. palvelut kiinnostavat. Työllistyminen eli toiminnan käynnistäminen on helppoa,
sillä kaikkeen käsityöhön/käsityöterapiaan ei tarvita runsasta määrää välineitä tai
kalliita välineitä. Haasteena tulee olemaan kannattavuus, palvelutoiminnan hinnoittelu, sillä toimijoita tulee olemaan paljon. Jos palvelussa on esim. epäeettisyyttä, niin
se on helppo ja nopea myös lopettaa ja tarvittaessa toimija voi kadota maisemistakin
vaivattomasti. (merkityksellisyys +3)
Tässä on loistavat mahdollisuudet. Ikääntyvä väestö ja muut kohtuullisen elämän
puolesta puhujat ovat potentiaalisia asiakkaita. Myös muut elämänsä rikastuttajat
etsivät näitä mahdollisuuksia. Hyvinvointipalveluiden muotoilussa on päästävä monialaiseen yhteistyöhön, pois omista kuppikunnista. Silloin tämä visio voi onnistua. (3.
kierros)
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Taulukko 11. Tulevaisuusväite ja tulevaisuusteesi 5: Hyvinvointi ja käsillä tekeminen
Tulevaisuusväite: Vuoteen 2025 Suomeen on perustettu hyvinvointi- ja elämyskeskuksia, joissa
taito- ja taidetoiminta on keskeinen toimintamalli.
Asiantuntijat vahvistivat käsityksiä käsityön mahdollisuuksista hyvinvointipalveluina ja peräänkuuluttivat tutkimusta ja markkinointia käden taitojen kuntouttavista vaikutuksista.
”Taideterapiapuolella pitäisi enemmän saada aikaan kokonaisvaltaisia palveluja kuten yhdistää
liike-, keho-, musiikki-, käsityö ja muita taidealan terapioita suuremmiksi palvelukokonaisuuksiksi.”
”Uskon, että käsityön terveysvaikutuksia on tutkittu ja sen rooli hyvinvoinnin edistäjänä on hyväksytty laajasti yhteiskunnassa. Trendi käsityötaitojen ohjauksen vahvistumiseen käsityöyrittäjienkin
toiminnassa on kasvussa.”
”Tähän uskon täysillä. Käsityön tekemisellä on välinearvo. Käsityöyrittäjien tulisi rohkeasti tuotteistaa osaamisensa kuntoutuspalveluiksi. Tarvitaan tutkimustietoa kädentaitojen kuntouttavasta
vaikutuksesta markkinoinnin tueksi.”
Tulevaisuusteesi: Vuonna 2025 Suomessa on taito- ja taidepainotteisia hyvinvointikeskuksia ja osa
muotoilukoulutuksesta on suuntautunut hyvinvointipalveluiden muotoiluun.
Todennäköisyys (N=36)

Merkityksellisyys (N=36)

Suomalaista luonnonmateriaalien tuotantoa panelistit eivät nähneet merkittävänä tulevaisuuden vaihtoehtona toimialalle. Omavaisuuteen perustuvaa tuotantoa sinällään pidettiin myönteisenä, mutta melko marginaalisena toimintamallina.
Jotta tuotantoprosessit kasvaisivat tulevaisuudessa merkittäväksi työllistäjäksi
maaseudulla, niihin tulisi panostaa voimakkaasti jo tänä päivänä (taulukko 12).
Omavaraista materiaalituotantoa ei pidetty merkittävänä ehkä myöskään siksi,
että ei tiedosteta globaaleja uhkaskenaarioita, joissa nykyisen kaltainen materiaalituotanto Kaukoidässä, Latinalaisessa Amerikassa tai Afrikassa vaikeutuu ilmastomuutoksen johdosta ja materiaalien hintakehitys kääntää halpatuonnin päälaelleen.
Koko tuotantoprosessin rakentaminen pellolta myyntitiskille vaatii monen tason
osaamista, päätöksiä, tukitoimenpiteitä ja arvomuutoksia, joten merkittävästä liiketoiminnasta tuskin vuonna -25 vielä on kysymys. (todennäköisyys +1)

Toisaalta pohdittiin energiapulan ja ympäristöongelmien vaikutuksia ja tarpeita
kehittää nopeasti uusia innovaatioita, jotka voisivat perustua myös omavaraiseen
materiaalituotantoon. Luonnonmateriaalien mahdollisuudet nähtiin osana hyvin188

vointipalveluita, koska aitojen materiaalien kosketusta pidettiin voimaannuttavana
ja keskeisenä käsin tekemisen elementtinä. Toisaalta tuotteiden ja materiaalien
puhtaus ja laatu ja alkuperän jäljitettävyys voivat olla tulevaisuudessa etu. Tulevaisuuden kuluttajat kykenevät seuraamaan tuotteiden ja materiaalien elinkaarta sen
kaikissa vaiheissaan.
Taulukko 12. Tulevaisuusväite ja tulevaisuusteesi 6: Materiaalituotanto
Tulevaisuusväite: Vuonna 2025 Suomessa luonnonmateriaalien ja luonnonmateriaaleista valmistettujen tuotteiden tuotanto on luonut maaseudulle merkittävää liiketoimintaa.
Hampun viljelyn todennäköisyys Suomessa vuonna 2025 jakoi asiantuntijoiden mielipiteet. Kuitenkin hampun ja muiden luonnonmateriaalien tuotanto nähtiin toivottavana sekä mahdollisuutena maaseudun työllisyyden näkökulmasta.
”Jos ei pellavanviljelykään onnistunut Suomessa, niin miten nyt hampun”
”Hampulla on myös maine, joka estää joitakin käyttäjiä”
”Olosuhteet hampun viljelyyn muuttuvat Suomessa varsin nopeasti edullisiksi”
”Hamppu antaisi mahdollisuuden maaseudun työllisyyteen. Myös hampun käsittelylaitoksia voisi
sijoittaa maaseudulle”
”Hienoa sekä käsityön, maatilayrittäjyyden ja maaseudun elävänä pitämisen näkökulmasta!”
Tulevaisuusteesi: Vuonna 2025 Suomessa on luonnonmateriaalien tuotantoon ja jatkojalostukseen panostavia designyritysklustereita.
Todennäköisyys (N=36)

Merkityksellisyys (N=36)

Nopeaan kehitysvauhtiin ei uskottu. Materiaaliteknologiset innovaatiot vaatisivat pikaista investointia, mikäli esimerkiksi luonnonmateriaalituotantoon haluttaisiin panostaa. Myöskään luonnonmateriaalien hyödyntäminen tuotteissa ei tee
niistä välttämättä ekotehokkaimpia. Luonnonmukaiselle (luomu) materiaali- ja
palvelutuotannolle voisi olla kysyntää, mutta hankkeita asian eteenpäin viemiseksi
yhteistyössä rahoittajien, tuottajien ja markkinoijien kanssa tulisi saada välittömästi liikkeelle.
On luotava koulutusta luonnonmateriaalien tuotantoa ja jatkojalostusta varten, jotta
designyrityksillä on jotakin, mitä jalostaa. Tämä luo kiinnostavan koulutuspolun, joka
yhdistää maatalouskoulutuksen designiin!(3. kierros)
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Kyllähän väittämät ovat osuvia. Kääntyykö kelkka niinkin nopeasti, kuin vuoteen 2025
mennessä. Yhdyn tulokseen, että ehkä ei. Haaveet eivät kohtaa loppuun uupunutta
kansaa. Luomutalous maaseudulla vaatii radikaalia elämäntapojen muutosta. Pääsemmekö kuluttamisesta eroon ja vaihdamme arkemme kovaan työhön. Toivottavasti, mutta ei todennäköisyydellä.(3. kierros)

Kansainväliset ammattikillat oppimisympäristöinä nähtiin merkityksellisiksi ja
niiden vahvistumiseen uskottiin, noin 69 prosenttia vastaajista piti kehitystä todennäköisenä. Sen sijaan ammattikiltojen järjestäytymisestä mielipiteet hajautuivat (taulukko 13). Osa oli sitä mieltä, että kisälli- ja mestariperinne vaatii läsnäoloa
ja pelkästään nettiyhteisöt eivät takaa todellista ammatillista oppimista ja huippuosaamista (vrt. erilaiset käsityöblogit). Kädentaitojen perusopit uskottiin edelleen oppilaitosten tehtäviksi ja nettiammattikillat nähtiin ammattilaisten foorumeina eli mestarit voivat jakaa keskenään tietoa ja hyviä käytäntöjä. Globaali ja
lokaali verkostoitumiskehitys jatkuu vahvana ja se tapahtuu teknologian avulla
entistä joustavammin.
Ongelmana nähtiin kuitenkin alan sisäinen kilpailu. Todellinen avoimen lähdekoodin (open-source) osaaminen ja yhteistuotannot ovat vielä alkutaipaleella käsija taideteollisuusalalla. Toimialan mestariuteen ja ammatillisuuden perusluonteeseen kuuluu vahva personoituminen suunnittelijaan ja tekijään. Myös käsityöläisyyden identiteetti ja käsityötuotteiden kantamat merkitykset latautuvat vahvoilla
yksilöllisyyden mielikuvilla ja taitajien tarinoilla.
Uskon, että eri maiden koulutuspolitiikka eroaa liiaksi toisistaan saadaksemme yhtenäistä, globaalia kiltajärjestelmää. Tämä edellyttäisi laajaa perehtyneisyyttä eri valtioiden ja yksityisten koulutusorganisaatioiden sisältöihin sekä käsitystä siitä, mitkä
alat halutaan nostaa merkittävästi esille. Uskon kyllä, että kilta-tyyppiset yhteisöt
voivat kehittyä sähköisesti ilman ulkopuolelta tulevaa ohjausta. Tässä tosin on vaarana se, etteivät ne anna ko. alasta kokonaiskuvaa. On myös mahdollista, että käsityöyrittäjyyttä nostetaan esille samalla tapaan kuin nyt tosi TV-ohjelmissa. Näen kiltatoiminnan realistisimmillaan Houte Couture- tai konservointi-osaamisen alueilla,
joissa tuotteisiin ja niiden valmistamiseen liittyy museaalista arvoa. (todennäköisyys 1)
Tämä tulee toteutumaan aivan varmasti. Sosiaalinen media luo uusia mahdollisuuksia
ja tekee yhteistyön helpommaksi koko ajan. Nuori polvi pitää tällaista kommunikointia täysin luonnollisena.(3. kierros)
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Taulukko 13. Tulevaisuusväite ja tulevaisuusteesi 7: Ammattikillat ja oppiminen
Tulevaisuusväite: Nettiin on syntynyt useita kansalliset rajat ylittäviä ammattikiltoja, jotka kouluttavat tulevaisuuden erikoisalojen mestarit.
Keskiajalla käsityöläiskilloissa vahva ammatillinen identiteetti rakentui ammattikiltojen oppipoikien, kisällien ja mestareiden yhteisöllisessä työympäristössä. Kisällinvaellus työssä oppimisen menetelmänä jakoi asiantuntijoiden mielipiteitä. Toisaalta kansainvälistä verkostoitumista ja yhteisöllistä ja tasavertaista oppimista pidettiin hyvin toivottavana.
"Todelliseksi taitajaksi kehittyminen edellyttää verkottumista muiden taitajien kanssa ja kunkin
oman osaamisen kehittämistä siten. Kukin osaaja tarvitsee tukea itselleen. Sitä saa parhaiten
vertaisilta, jotka kuitenkin ovat samalla oman työn pahimpia kilpailijoita. Tähän kehittynee jokin
järjestelmä. Kyse voi olla nettikilloista, joissa yksi osaaja voi kuulua useampaan kiltaan ja saada
siten tukea toimilleen. Tällaisessa kiltaverkostossa syntyy myös kontakteja, joiden kautta kukin saa
mahdollisuuksia lähteä kaukaiseen oppiin maailmalle. Tämä edellyttää luottamusta, jonka rakentamiseen näissä killoissa paneudutaan erityisesti netin muutoin helposti anonyymissa maailmassa."
"Kollektiivinen ammatti-identiteetti vahvistuu juuri vuorovaikutuksessa toisten kanssa."
"Ajatus on erinomainen, toivottavasti kiltarajat ylittävät valtioiden, kulttuurien ja uskontojen rajat."
Tulevaisuusteesi: Vuonna 2025 kansainvälisten ammattikiltojen merkitys on tärkeä ammatillisena
tukiverkostona muotoilu- ja käsi- ja taideteollisuusaloilla.
Todennäköisyys (N=36)

Merkityksellisyys (N=36)

Ammatillista valmistusosaamista pidettiin toivottavana edellytyksenä, kun hakeudutaan muotoilijan ammattikorkeakouluopintoihin. Pidettiin jopa mahdollisena, että tulevaisuudessa edellytyksenä ei riitä toisen asteen perustutkinto, vaan
kaikilta hakijoilta edellytetään näyttötutkintoa tai tutkinnon osasuoritusta esimerkiksi valintakokeiden yhteydessä. Ehdotettiin myös näyttötutkintomahdollisuutta
ammattikorkeakoulutason ammattiosaamisen osoittamiseksi. Erikoisammatti- ja
mestaritutkintojärjestelmää pidettiin toimialan ammatillisen kasvun ja tosiammattilaisuuden ilmentymänä, jota kannattaa kehittää eteenpäin. Se nähtiin
varmistusjärjestelmänä, jolla taataan käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisten
korkea taso. Systeemin läpikäynyt ammattilainen on tosi-ammattilainen. Järjestelmän urapolkujen uskottiin moninaistuvan ja vuonna 2025 ollaan tilanteessa,
jossa ammatilliset polut eivät kulje ainoastaan yhteen suuntaan (taulukko 14).
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Peräänkuulutettiin myös ammattiopettajuuden muutosta ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakouluissa käytännön työn opettamiseen kaivattiin maistereiden sijaan alan työkokemuksen omaavia mestareita. Erikoisammattitutkinnot ja
mestaritutkinnot nähtiin oleellisena osana menestyvää käsi- ja taideteollisuusalaa,
mutta kaikki eivät nähneet niiden roolia tärkeäksi ammattikorkeakouluissa vaan
nimenomaan nykyistä kehittyneemmissä ammattioppilaitoksissa. ”Akateemista
hapatusta” ei tulisi lisätä erikoisammatti- ja mestaritutkintojärjestelmään. Muutamilla vastaajilla oli huoli myös ylikoulutuksesta ja koulutuspituuksien kasvusta.
Takaako
jatkuva
kouluttautuminen
kuitenkaan
menestymistä
taitoorientoituneissa tehtävissä, joissa täytyisi luottaa tekemällä ja harjaantumalla oppimiseen.
Taulukko 14. Tulevaisuusväite ja tulevaisuusteesi 8: Mestarius ammattitaidon edellytyksenä
Tulevaisuusväite: Vuonna 2025 käsi- ja taideteollisuusalan ammattikorkeakouluopintojen edellytyksenä on ammatillinen perustutkinto tai näyttötutkinto, koska käsityötaidon, muototajun ja materiaalituntemuksen kehittyminen edellyttää ammattitaidon pitkäjänteistä harjoittelua.
Osa asiantuntijoista uskoi, että virtuaaliympäristöissä tapahtuva oppiminen laajenee koskemaan
myös ammatillisia sisältöjä. Kuitenkin hyvin vahvasti nähtiin, että taidon oppimista ei voi korvata
koskaan virtuaalitodellisuudella. Liikeratoja ja materiaalin hallintaa on harjoiteltava runsaiden toistojen avulla, muutoin käsin tekemisen taito ei synny.
"Uskon, että virtuaaliympäristöissä tapahtuva oppiminen laajenee koskemaan myös ammatillisia
sisältöjä, sillä osa muotoilutyöstä ei edellytä verstastyöskentelyä. Samoin ns. ammattiuraa tukevat
itsenäiset projektit on mahdollista toteuttaa yhä enenevässä määrin virtuaalistudioissa, sillä ne
simuloivat todellista työtilannetta moninaisen ammattilaisjoukon kesken. Taidon oppimista ei kuitenkaan voi korvata virtuaalitodellisuudella."
"Mikään ei opeta materiaalien tuntemista kuin materiaalien käsittely. Sama asia koskee myös taitoja käsitellä työvälineitä. Liikeratoja on harjoiteltava runsaiden toistojen avulla. muutoin käsin tekemisen taito ei synny. Näppituntumaa ja taitojen liikeratoja voi harjoitella yksinkin osin, mutta niiden
oppimiseen tarvitaan myös opettajia, jotka näyttävät ja ohjaavat toiminnassa niitä, jotka ovat asiaa
opettelemassa. Konkreettinen aistiminen on tärkeää sekä opettajalle että oppijalle tässä."
Tulevaisuusteesi: Erikoisammattitutkinnot ja mestaritutkinnot ovat käsi- ja taideteollisuusalan
ammattilaisten tulevaisuuden menestystekijä.
Todennäköisyys (N=35)

Toivottavuus (N=35)
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Nykyinen koulutusjärjestelmämme on jatkuvan laajenemisen ja kohoamisen tarinaa.
Se on poistanut rinnakkaisia umpiperiä mutta säilyttänyt hierarkian. Kaavamainen
etenemispolutus on muodostunut taakaksi ja johtanut paikallaan polkemiseen. Ammatit eivät kasa vain tekemisestä ja teoriasta, vaikka silläkin erottelulla on merkityksensä. Käytäntö paljastaa toimimattomuutta, joista yksi on se, ettet voi kunnolla oppia jotakin muodostamatta toiminnallista suhdetta siihen mitä tehdään. (todennäköisyys +1)

Todellinen taito ja materiaaliosaaminen vaativat pitkäjänteisyyttä ja harjoittelua ja tekemisosaaminen ei synny ilman konkreettista työtä, työvälineitä ja materiaaleja. Taidon oppimisen jatkumo voidaan asiantuntijoiden mielestä turvata, jos
taide-, taito- ja käsityöoppiaineisiin perehdytään peruskoulussa ja lukiossa ja jo
yleissivistävässä koulutuksessa tuodaan esille minne em. oppiaineet voivat johtaa.
Tämä pohjavaatimus onkin minulle uusi näkökulma käsi- ja taideteollisuusalan ammattikorkeakouluopintoihin (artenomi). Ei olisi huono vaatimus alan yliopistotasonkaan (artist) opinnoille. Kannatan hyvää perehtymistä käsityötaidon, muototajun ja
materiaalituntemuksen kehitykseen mieluiten ennen virtuaaliympäristössä toimimista, mutta vaihtoehtoisesti rinnakkain. (todennäköisyys +1)
Unohdetaan perinteiset tutkinnot vähitellen, joohan;) kun resurssit niukkenevat, ja
tietotaidon osuus toiminnassa korostuu entisestään, vain taitajilla on merkitystä. jos
koulutusjärjestelmämme rapautuu edelleen, irtautuen arkitodellisuudesta, on todennäköistä, että vapaat oppimisen muodot lisääntyvät. tulevaisuuden ihmisille lienee
sama, onko renki, ritari vai prinssieversti, kunhan saa toteuttaa itseään ja tulla toimeen jotenkuten. priorisaatiot lienevät voimakkaassa muutoksessa. (3. kierros)

Asiantuntijoiden suhtautuminen "ammattiharrastajien" roolin muutokseen
toimialalla jakautui laveasti. Mielipiteissä peräänkuulutettiin harrastamisen ja
ammattilaisuuden rooleja ja ammattimaisen harrastamisen ja harrastelijamaisen
ammatillisuuden määrittelyä. Pro Am -ilmiö selvästi herättää pohdintaa alan tulevaisuuden muutosvoimana. Harrastustoiminnan uskottiin vahvasti lisääntyvän
väestön ikääntymisen myötä, mikä toisaalta luo mahdollisuuksia nuorille ammattilaisille. Toisaalta uskottiin, että ikääntyvät ihmiset perustavat yrityksiä, jotka kilpailevat toimialan muiden yritysten kanssa (taulukko 15). Harrastajien ja ammattilaisten hintakilpailu on jo nyt näkyvissä mm. erilaisissa myynti- ja messutapahtumissa.
Asiakkaat eivät välttämättä osaa erotella ammattikäsityötä ja harrastekäsityötä.
Ostokriteerinä hinta on merkitsevä tekijä, jos samalla hetkellä on tarjolla runsaasti
vaihtoehtoja.
Toimialan menestymisen kannalta ei pidetty tärkeänä, onko yrittäjä nuori vai
vanha vaan peräänkuulutettiin oikeaa asennetta ja eri-ikäisten yhdessä toimimista
uutena menestystekijänä. Osa asiantuntijoista oli sitä mieltä, että harrastustoimin-
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ta on pidettävä harrastustoimintana ja yritystoiminta yritystoimintana. Keskeistä
on tunnistaa potentiaaliset asiakasryhmät ja saavuttaa ne. Eri-ikäiset yrittäjät kohdentavat tuotteensa ja palvelunsa eri-ikäisille, seniorit saattavat helpommin tunnistaa oman ikäluokkansa tarpeet ja kehittää sopivia tuotteita ja palveluita ikäisilleen. Seniorit nähtiin mm. luontevasti työskentelemässä hyvinvointi- ja hoivapalveluiden parissa. Muistutettiin myös siitä, että seniorit ovat hyvin heterogeeninen
ryhmä, jonka tarpeita ei voi määritellä stereotyyppisesti. Osa on aktiivisia toimijoita, osa tarvitsee pitkälle vietyä hoivaa selvitäkseen arjestaan.
Ammattiharrastajat ovat yllättäneet minut verkossa. Intohimo käsin tekemiseen yhdistää ja samalla myös kehittää tekemistä, antaa tulta. Intohimo myös tarttuu ja
ruokkii itseään, kun se saa vastakaikua, kuten verkkokuvioissa nyt tapahtuu. Ammattiharrastajat ovat ja tulevat olemaan alalla vahva tekijä. (todennäköisyys +2)
Hauska määritelmä, mutta jotain tänne päin. Koulutus ei ole enää ainoa polku. Se
nähdään jo nyt esimerkiksi elokuvabisneksessä - Miesten vuoron ohjaajat eivät ole
TAIKin elokuvakoulutusputkesta tulleita vaan muuta kautta ammattiin kasvaneita.
Näkemys muuttuu tärkeimmäksi kilpailutekijäksi myös käta-alalla osaamisen rinnalla.
Osaaminen taas voi kehittyä montaa tietä.(3. kierros)

Mielenkiintoisia kommentteja liittyi Pro Am -ilmiön sekä ns. toisen uran koulutuspoliittisiin vaikutuksiin. Pakottavatko muutokset pohtimaan koulutuksen sisältöjä? Nähtiin, että kyse ei ole pelkästä taitojen oppimisesta vaan myös asenteen,
tekemisen syyn tutkimisesta ja oman tekemisen merkityksen kirkastamisesta. Toimialalla havaittiin myös suomalaiskansallista kateutta – esimerkiksi laadun määrittely harrastamisen ja ammattilaisuuden näkökulmasta on usein itsestään selvää.
Ammattilaisuus ei itsessään takaa parempaa laatua, asialleen vihkiytynyt pitkän
linjan harrastaja saattaa olla mestaritason osaaja omalla erikoisalallaan ja ammattikäsityö saattaa olla huonolaatuista.
Osa asiantuntijoista oli sitä mieltä, että erikoistuneiden ammattiryhmien aika
on mahdollisesti ohi parin vuosikymmenen kuluttua. Toimeentulo kerätään monialaisesti eri lähteistä ja harrastukset ja ammatillinen toiminta sekoittuvat toisiinsa.
Kaikki voivat olla sekä ostajia että myyjiä käsityömarkkinoilla, samoin kaikki voivat
toimia sekä opettajina että oppilaina samoilla markkinoilla. Ammatilliset killat nähtiin turvana globaaleilla markkinoilla. Niiden kautta omaa osaamistaan voi osoittaa
ja tehdä näkyväksi (mm. sosiaalinen media).
Ajateltiin kuitenkin myös niin, että käsityöläisyyden uudestisyntymisen pakko
kertoo turhaa pelkoa työttömyydestä. Keskeistä olisi luottaa käsityöläisyyden ja
yrittäjyyden perusperiaatteisiin – olisi tärkeintä selkeyttää omat tavoitteet ja kriteerit ja jalostaa omaa osaamistaan sen suuntaisesti sekä rakentaa itselleen sellai-
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nen oma ura, joka vastaa relevantisti ajankohtana vallitsevaan tilanteeseen ja asiakkaiden tarpeisiin. Tässä prosessissa tärkeää olisi nähdä myös omat heikkoudet
eli hyödyntää toisten ammattilaisten osaamista tavoitteiden saavuttamiseksi.
Ammattilaisuus säilyköön ammattilaisilla.
En näe tässä mitään vaaraa. Kyllä maailmaan mahtuu kaikenlaisia tekijöitä. Jos ammattilaiset ovat liian konservatiivisia ja puhdaslinjaisia tekemisessään, niin on vain
hyvä, että harrastajat "sotkevat" kuvioita.(3. kierros)
Taulukko 15. Tulevaisuusväite ja tulevaisuusteesi 9: Ammatillisen identiteetin muutos
Tulevaisuusväite: Käsi- ja taideteollisuusalalle kouluttautuville nuorille ammattilaisille ei riitä vuonna 2025 enää töitä ja asiakkaita, koska ammattiharrastajat ovat vallanneet markkinat.
Pro Amit tulevat, miten käy ammattikäsityöläisille? Ammattimainen harrastaminen tai harrastelijamainen ammattilaisuus näkyy valtavana itse tekemisen buumina ja lukemattomina harrastenettiyhteisöinä. Asiantuntijoiden mielestä on odotettavaa, että aktiiviset eläkeläiset perustavat käsityö- ja designyrityksiä. Toivottiin vahvasti myös, että nuorten kiinnostus kädentaito ammatteihin
säilyisi tulevaisuudessa.
"Riski piilee, että aktiiviset ja hyväkuntoiset eläkeläiset valtaavat käta-alan jolloin siitä tulee "ammattimaista" harrastamista."
"Eläkeläiset eivät yksistään tee käsitöitä harrastuksekseen, vaan esim. uutena ammattinaan.
Ikäihmiset voivat esim. perustaa "go-go-designyrityksen", jossa he ikääntymisen ja vaikkapa siihen
liittyvän käytettävyystarpeiden asiantuntijoina suunnittelevat ja tuottavat omaa muotiaan ja omia
designtuotteitaan. Ja myyvät niitä omissa verkkokaupoissaan."
"Senioreiden osaamista ei pidä väheksyä ja sillä voi olla jossain vaiheessa tärkeä ammattitaitoa
elossa pitävä vaikutus. Pitkällä aikavälillä käsityöosaamisen pysyminen eläkeläisten keskuudessa
saattaa katkaista osaamisen perinteen."
Tulevaisuusteesi: Käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisuus määrittyy uudelleen, syntyy uusi
Käsityöläinen 2.0.
Todennäköisyys (N=35)

Merkityksellisyys (N=34)

Paljastuuko tämän pelon takaa jotakin, mitä ei haluta esiin? Esimerkiksi: jos ammattimainen tarkoittaa hyvää laatua, niin onko ei-ammattimainen käsityö huonompaa
tai peräti huonoa laatua? Tai: jos ammattimainen tarkoittaa hyvää markkinointia tai
hyvää hinta-laatu-suhdetta, niin onko ei-ammattimainen käsityö huonosti markkinoitua tai tappiollisesti hinnoiteltua? Vai onko kyse suomalaiskansallisesta kateudesta,
että osaavat kollegat ovat pahimpia kilpailijoita? (merkityksellisyys +3)
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Panelistien kommenteissa oli havaittavissa selkeää hämmennystä taito- ja taideaineiden tulevaisuudesta. Käsityöoppiaineen rooli tulevaisuuden peruskoulussa
oli vaikea hahmottaa. Vastaajat katsoivat käsityön roolia eri näkökulmista ja eri
painotuksilla. Eräs asiantuntija näki jopa haasteellisena viedä asiaa eteenpäin, kun
käsityöoppiaineen sisällöistäkin oltiin eri mieltä. Toisaalta selkeä integraatiotendenssi oli näkyvissä: kyseisten aineiden kohdalla toivottiin integraatiota muihin
oppiaineisiin, toisaalta haluttiin pitää yksittäiset aineet itsenäisinä. Osa uskoi, että
tulevaisuuden opetussuunnitelmassa on kokonaan uusi oppiaine tai oppiainekokonaisuus, joka sisältää uudenlaisia aiheita kuten kestävä kehitys ja yrittäjyys.
Kulttuuritaito-nimestä (toisen kierroksen väitteessä) oltiin monta mieltä, toiset
pitivät sitä hyvänä, koska se ei sisällä arvolatauksia (taulukko 16). Toisten mielestä
kulttuuri on ennen kaikkea muuta kuin taideaineet. Epäilyksiä heräsi myös opettajien pätevyyksistä eli integraatio nähtiin oppiaineyhdistelminä, jotka saman opettajan tulee hallita – löytyykö sekä musiikkia että kuvataiteita hallitsevia opettajia
tulevaisuudessa? Vastakkaisten kommenttien mukaan luovien aineiden (kuvataide,
musiikki, käsityö ja draama) niputtaminen yhdeksi kokonaisuudeksi ei tuota hyvää
lopputulosta millekään sisältökokonaisuudelle. Integraatio nähtiin hyvänä asiana,
jos integroinnin kohteena on ilmiöperustainen ote. Taide- ja taitoaineita ei pitäisi
irrottaa muista opintokokonaisuuksista. Ymmärrettiin, että tämä edellyttää panostamista opettajien pedagogisiin ja didaktisiin valmiuksiin ja koululaitoksen tiiviimpää yhteistyötä vapaan taiteen ja ammattikentän kanssa.
Uskon, että tulevaisuuden opetussuunnitelmassa on oppiaineena muotoilu, joka sisältää osa-alueita käsityöstä, fysiikasta, matematiikasta, historiasta ja kuvataiteesta.
Näiden lisäksi aiheeseen liittyy myös ns. yrittäjyysopintoja sisältäen mm. markkinoinnillisia teemoja (kohderyhmäajattelu ja visuaalinen kuvanlukutaito) sekä kestävän
kehityksen teemoja. (todennäköisyys -2)

Vapaan sivistystyön taito- ja taideaineiden opetuksen vahvistumisesta oltiin
melko samaa mieltä, toisaalta tulevaisuudessa eri sisällöt voivat nousta kiinnostuksen kohteiksi kuten tieto- ja viestintätekniikka. Nuorten ikäluokkien pienentyminen
muuttaa myös heille suunnatun harrastustoiminnan tarvetta ja tämä näkynee
myös taiteen perusopetuksen volyymin tasaantumisena tai laskuna seuraavien
kymmenen vuoden aikana.
Uskon, että vapaan sivistystyön rooli elinikäisessä taito- ja taideaineiden opetuksessa
on vahvistunut. Peruskoulun käsityön opetus on integroituneempi oppiaine, mutta
ratkaisevaa on, mihin sisältöihin. Tähän saattaa vaikuttaa vahvasti myös ammattikentän ääni päättäjien korviin. Meillä on vaikutusmahdollisuuksia, jos niin haluamme.
Vastaushajonta mielestäni osoittaa, ettemme ole samanlinjaisia siitä, mihin käsityön
opetus itse asiassa kuuluu. Toinen painottaa taidetta ja kulttuuria, toinen elinkeinon
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harjoittamista ja kolmas business-ulottuvuutta. Näin vähintäänkin. Haastavaa on
viestiä eteenpäin, jos kenttäkään ei ole yhtenäinen! (3. kierros)
Taulukko 16. Tulevaisuusväite ja tulevaisuusteesi 10: Peruskoulun käsityön opetus
Tulevaisuusväite: Vuonna 2025 peruskoulussa on siirrytty opetussuunnitelmaan, jossa taide- ja
käsityö oppiainekokonaisuuden aineet (kuvataide, musiikki, käsityö ja draama) on yhdistetty kulttuuritaito-oppiaineeksi.
Asiantuntijoiden mielipiteet jakautuivat laveasti kysyttäessä valinnaisuuden vaikutuksia peruskoulun käsityönopetuksen tulevaisuuteen. Kaikille yhteistä käsityönopetusta pidettiin tärkeänä, koska
se luo perustan perustaidoille ja muulle oppimiselle. Kaikille yhteisen käsityönopetuksen vähentymistä pidettiin todennäköisenä, mutta ei-toivottavana. Turvataanko käsin tekemisen jatkumo –
ja miten?
"Teemme kaikkemme, jotta kaikille yhteisen kädentaito-opetuksen säilyisi kohtuullisena, mutta
valinnaisuus kyllä lisääntyy koulussa. Käsityönkoulujen merkityksen tulisi vahvistua paitsi vapaa ajan harrastuksena, myös peruskoulun käsityönopetuksen vahvistajana tulevaisuudessa, kun
aineenopettajien tulevaisuus peruskoulun käsitöissä tuskin paranee."
"Lapsi ei valitse sellaista, mikä ei kiinnosta, ja jos jotakin ei ole esitelty niin ei osaa valita. Eli voi
olla, että taito- ja taideaineet jää kaiken kaikkiaan vähemmälle. Vanhemmat tuskin antavat lasten
jättää matematiikkaa, äidinkieltä ja luonnontieteitä pois. Eli vanhemmat valitsevat lapsen puolesta, eivätkä he varmaan anna lapsen valita taide-aineita, jos muu kärsii."
"Olisi hyvä, että käsin tekeminen olisi osin integroitu kaikkeen opetukseen. Mutta sitä tulisi olla
myös itsenäisenä oppiaineena."
Tulevaisuusteesi: Vuoteen 2025 mennessä peruskoulun käsityön opetus on integroituneempi
oppiaine, vapaan sivistystyön rooli elinikäisessä taito- ja taideaineiden opetuksessa on vahvistunut.
Todennäköisyys (N=34)
Toivottavuus (N=35)

Kolmannen kierroksen päätteeksi koottiin TOP 10 -tulevaisuusteesit, jotka nimettiin taulukon 18 mukaisesti. Tulevaisuusteesit julkaistiin eDelphi-sivustolla ja
ne olivat avoimesti panelistien käytettävissä ja hyödynnettävissä (liite 13).

197

Taulukko 17. Delfoi-paneelin TOP 10 tulevaisuusteesit
TOP 10 tulevaisuusteesit
1

Olemme siirtyneet vuonna 2025 kohtuutalouteen, missä kulutus
suuntautuu kestäviin ja laadukkaisiin tuotteisiin.

Kohtuutalous – laatua
isältä pojalle

2

Vuonna 2025 kierrätyskeskukset ovat ekologisia, laadukkaita ja
innovatiivisia palvelu- ja ostoskeskuksia.

Kierrätyksen designevoluutio

3

Kansainvälisen luovien alojen managerointijärjestelmän vuoksi
ammattikoulutuksessa on panostettu vahvasti luovien alojen
liiketoiminta-, verkosto- ja markkinointiosaamiseen.

Luovien alojen verkoilla
menestykseen

4

Vuoteen 2025 mennessä 3D teknologia on muuttanut paljon
tuotteen suunnittelu- ja valmistus- ja jakeluprosesseja.

Tuotantoteknologian
murros

5

Vuonna 2025 Suomessa on taito- ja taidepainotteisia hyvinvointikeskuksia ja osa muotoilukoulutuksesta on suuntautunut hyvinvointipalveluiden muotoiluun.

Muotoiltua hyvinvointia

6

Vuonna 2025 Suomessa on luonnonmateriaalien tuotantoon ja
jatkojalostukseen panostavia designyritysklustereita.

Ekodesignia ja lähituotantoa

7

Vuonna 2025 kansainvälisten ammattikiltojen merkitys on tärkeä
ammatillisena tukiverkostona muotoilu- ja käsi- ja taideteollisuusaloilla.

Globaali ammattikilta
oppimisyhteisönä

8

Erikoisammattitutkinnot ja mestaritutkinnot ovat käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisten tulevaisuuden menestystekijä.

Käsityötaidot kunniaan!

9

Käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisuus määrittyy uudelleen,
syntyy uusi Käsityöläinen 2.0.

Käsityöläinen 2.0 – Pro
Am & Am Pro?

10

Vuoteen 2025 mennessä peruskoulun käsityön opetus on integroituneempi oppiaine, vapaan sivistystyön rooli elinikäisessä
taito- ja taideaineiden opetuksessa on vahvistunut.

Taitaminen tietämisen
perustana
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9 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN TULEVAISUUDENKUVIA
Luvussa 9 kootaan yhteen tutkimustuloksia ja pohditaan tulosten merkitystä tutkimuksen viitekehyksen neljän osa-alueen näkökulmista. Tulokset avataan TOP 10
-tulevaisuusteesien viitoittamien teemojen avulla. Tuloksia analysoidaan vertaillen
niitä teemoihin liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja viimeaikaiseen tutkimukseen. Tutkimusteemat ja tutkimustulokset ovat toisiaan tukevia ja läpäiseviä.
Osa-alueiden toimintaympäristö, toimintamallit, ammatillisen osaaminen ja ammatillinen identiteetti välillä on vahva yhteys ja ristiinvaikutus. Saman muutosvoiman (esimerkiksi teknologinen kehitys) vaikutuksia pohditaan sekä toimintatapojen sekä osaamisen näkökulmista. Kappaleessa 9.4 pohditaan käsi- ja taideteollisuuden ammattilaisuutta ja ammatti-identiteetin käynnissä olevaa muutosta sekä
esitetään neljä käsi- ja taideteollisuuden tulevaisuudenkuvaa kestävän kehityksen
dimensioissa kuvion 9 nelikenttämallin mukaan.

9.1 Toimintaympäristö 2025
9.1.1

Kestävä kehitys muutosvoimana – kohtuutalouteen?

Tutkimustulokset vahvistavat ekologisen arvomuutoksen ja kestävän kehityksen
merkitystä toimialan tulevaisuuden yhtenä keskeisenä menestystekijänä. Tutkimuksen kaikissa neljässä eri aineistossa kolmen e-arvon ekologisuuden, eettisyyden ja esteettisyyden merkityksen voimistuminen nähtiin erityisenä mahdollisuutena käsi- ja taideteollisuusalalle. Globaalien ja lokaalien toimintaympäristömuutoksien ymmärrettiin tuovan uusia haasteita ja mahdollisuuksia toimialalle; tieto,
taito ja osaaminen tulisi entistä nopeammin ottaa haltuun.
Kestävän kehityksen vahva painotus johtui osaltaan vastaajaryhmien keskittymisestä kulttuurialan ja käsi- ja taideteollisuusalan toimijoihin. Varsinkin käsi- ja
taideteollisuusalalla on ollut selkeä arvopohjainen painotus ekologisiin arvoihin
perustuen osaltaan käsityksiin, että yksilöllinen ja pienteollinen tuottaminen ja
valmistusmateriaalien painottuminen luonnonmateriaaleihin on lähtökohdiltaan
ekologisempaa kuin teollinen massatuotanto. Luonnonmateriaalipohjainen valmistaminen on nähty ekologisempana vaihtoehtona riippumatta raaka-aineen alkulähteestä.
Vaihtoehtoisten tulevaisuudentilojen asemointi suhteessa kestävään kehitykseen (käyttäen eri dimensioita ja nelikenttäjaottelua) on muodostunut skenaariotyöskentelyn malliksi, jota ovat hyödyntäneet myös useat ennakointiorganisaatiot
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toksen hillitsemiseksi tehdyt sopimukset pidättyvät edellisten sopimusten tasolla,
joka ei asiantuntijoiden mielestä tule riittämään globaalin kestävän kehityksen
saavuttamiseksi (mm. Ympäristöministeriö 2012, Greenpeace 2012, Luonto-Liitto
2012 ja Maan ystävät 2012).36 Kestävän kehityksen näkökulmasta tämä johtanee
maapallon eriarvoistumiseen – syntyy erilaisia tuotannollisia toimintaympäristöjä,
joissa kestävän kehityksen merkitys vaihtelee suuresti (kuvio 9, D). Pirstaloitunut ja
epätasa-arvoinen maailma nostaa patriotismia sekä kansallista ja kulttuurista identiteettiä. Tämä näkyy uskontojen ja ideologioiden yhteiskunnallisen merkityksen
kasvuna. Kun kestävä kehitys ja ekologisuus etenevät epätasaisesti, toisaalla suojellaan protektionistisesti ekologisia huippuinnovaatioita, toisaalla kamppaillaan
vakavien ympäristöongelmien kanssa.
Kansallisella tasolla saatetaan valita strategioita, jossa turvaudutaan lokaalien
yhteisöjen voimaan (kuvio 9, C) eli menestymisen mahdollisuuksia haetaan alueellisesta ja paikallisesta yhteistyöstä. Omavaraisuuteen perustuvien toimintamallien
avulla turvataan kansallinen ja alueellinen selviytyminen niukkenevien resurssien
maailmassa. Omavaraisuuteen perustuvissa malleissa kehittämispanostukset
suunnataan kansalliseen ja alueelliseen elintarvike-, raaka-aine ja tavaratuotantoon. Lähituotannon, pienviljelyn ja kotitarvevalmistamisen merkitys saattaa jossain määrin nousta uudelleen, signaaleja siitä on jo nyt havaittavissa runsaasti
muotoilu- ja käsi- ja taideteollisuusaloilla. Luovien alojen lähituotantoverkostoista
ja osaamisklustereista on tehty useampia selvityksiä ja alueellisia ja paikallisia tuotanto- ja markkinointiverkostoja on syntynyt useita (mm. Niinimäki 2009; Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2010; Kasurinen 2010). Samoin tutkimuksen asiantuntijat toivoivat nykyistä määrätietoisempaa panostusta lähituotantoon perustuvien
osaamisklustereiden synnyttämiseksi. Uudet innovaatiot nähtiin enemminkin hyvinvointipalveluihin liittyvinä kuin esimerkiksi luonnonmateriaalien tuotantoon
liittyvinä avauksina.
Globaalin kestävän kehityksen näkökulmasta heikoin vaihtoehto on, jos merkittävää yhteisymmärrystä ilmastopolitiikassa ei saavuteta lainkaan ja ilmastonmuutoksen hallinnassa epäonnistutaan. Strategiaksi valikoitunee lokaali hitaamman kasvun selviytymisstrategia (kuvio 9, C), jossa energian ja ruuan turvallisuus ja
saanti on ensimmäinen prioriteetti. Tällöin materiaalien käyttöä ja kulutusta on
säädeltävä tiukasti ja tuotannon on perustuttava kierrätykseen ja uusiutuviin materiaaleihin. Tämä toimintamalli muuttaisi kuluttajakäyttäytymistä radikaalisti vähemmän on enemmän (less is more) -ajattelu vahvistuisi. Keskustelu kohtuuta-

36

Greenpeace, Luonto-Liitto ja Maan ystävät, lehdistötiedote 8.12.2012.
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loudesta, kasvutalouden moraalista ja hitaammista elämänsykleistä on jo vahvasti
käynnissä ja joillekin yksilöille ja ryhmille jo tänään selkeä konkreettinen valinta
(mm. Layard 2006; Jackson 2009; Ulvila & Pasanen 2009; Nussbaum 2012, Suomen
Degrowth-verkosto 2010).
Todennäköisimmässä globaalissa tulevaisuuden toimintaympäristössä on elementtejä kaikista kestävän kehityksen dimensioista ja kehitysasteista (kuvio 9).
Kuitenkin kestävä kehitys ja sen ottaminen huomioon tuotesuunnittelussa ja tuotannollisessa toiminnassa on merkittävin muutosvoima nykyisyydestä tulevaisuuteen. Myös tutkimuksen vastaajaryhmät ja erityisesti Delfoi-panelistit uskoivat
vahvasti kuluttamisen uudelleen määrittelyyn ja kohtuutalouteen ja pitivät kohtuullistamisen kehitystä todennäköisenä ja toivottavana. Kohtuutalous – laatua
isältä pojalle tulevaisuudenkuva nousi Delfoi-paneelissa vahvasti esiin toivottavana
toimialan tulevaisuuden vaihtoehtona.
Käsi- ja taideteollisuusalan menestyminen tulevaisuudessa on kiinni toimialan
kyvykkyydestä hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Vahvimmin
käsi- ja taideteollisuusalan mahdollisuuksia nähdään tutkimusaineistossa hitaan
kasvun tulevaisuuksissa. Toimiala luonnostaan yhdistetään vaihtoehtoiseksi toimintamalliksi nopealle kasvulle ja kuluttamiselle (Slow Life, Slow Movements).
Asiakastarpeiden muutoksien arveltiin muuttavan kulutuskäyttäytymistä nimenomaan kestäviä ja laadukkaita tuotteita suosivaksi. Haluttiin, että varsinkin käsityö
ja käsin tekeminen tarjoaa vaihtoehtoisen tulevaisuuden sekä ammatillisesta näkökulmasta että kuluttamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Alalle valmistuvista
opiskelijoista ammatinvalinta oli monelle selkeä valinta – käsityöläisyys on elämäntapa, joka mahdollistaa henkilökohtaiset elämän laatuun liittyvät valinnat ja hyvinvoinnin.

9.1.2

Luovien alojen verkoilla menestykseen

Verkostoitumiskehityksen näkökulmasta tutkimustulokset näyttäytyvät kaksijakoisina. Opiskelijavastaajat eivät kyenneet yhtä selkeästi kuin asiantuntijat näkemään
kansallisten ja kansainvälisten verkostojen merkitystä tulevaisuuden toimintaympäristöinä ja toimintamalleina. Varsinkin artesaaniopiskelijoiden toimintaympäristöt näyttäytyivät enimmäkseen lokaaleina, ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason
opiskelijat sen sijaan kuvittelivat työskentelevänsä ainakin osittain globaaleissa
verkostoissa. Tuotantoteknologian ja viestintäteknologian suomia mahdollisuuksia
ei kuitenkaan tuotu opiskelijoiden tulevaisuudenkuvissa vahvasti esiin. Toimintaympäristöön ja verkostoon kuului kollegoja, asiakkaita, toimeksiantajia ja yhteistyökumppaneita, mutta toimintatavat eivät näyttäytyneet kollaboratiivisina eli
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suunnittelua, valmistusta ja markkinointia ei kuvattu verkostomaisena toimintatapana ja fyysisissä tai virtuaalisissa verkostoissa.
Asiantuntijoiden käsitykset tukivat vahvasti tulevaisuudenkuvaa, jossa muotoilu- ja käsityöpalvelut tuotetaan tulevaisuudessa osuuskuntamuotoisissa yrityksissä
tai yritysverkostoissa. Verkostoihin perään kuuluttiin kuitenkin laveampaa osaamispohjaa. TOP 10 -tulevaisuusteesissä 3 kannustettiin kansainvälistyviin luovien
alojen verkostoihin, siksi kulttuurialan ammatillisessa koulutuksessa tulisi vahvistaa
liiketoiminta-, verkosto- ja markkinointiosaamista.
Viimeisten vuosien aikana luoviin aloihin onkin panostettu kansainvälisesti ja
kansallisesti. Luovien alojen merkitys innovaatiokyvykkyyden ja kasvun edellytyksenä on tunnustettu ja luovaa taloutta edistäviä kehittämis- ja toimenpideohjelmia on toteutettu eri maissa. Euroopan komission (2012) ja Työ- ja elinkeinoministeriön (2012) viimeisimmissä julkaisuissa kiinnitetään huomiota tarpeeseen vahvistaa luovien alojen ja kulttuurialan kumppanuuksia ja verkostoja sekä
toimialan sisällä että muiden toimialojen kanssa. Euroopan komissio (2012) nostaa
toimialan keskeisiksi strategisiksi tavoitteiksi 1) luovuustaidot, 2) luovien alojen
kasvupotentiaalin tunnistamisen, 3) uudet kumppanuudet ja toimintamallit, 4)
kansainvälistymisen ja 5) luovien alojen poikkisektoraaliset yhteydet ja heijastusvaikutukset.
Tutkimuksen tulokset tukevat vahvasti verkostojen merkitystä ja panostamista
toimialat ylittäviin kumppanuuksiin. Asiantuntijapaneelin tulevaisuusteesiä 3, joka
liittyi luovien alojen managerointijärjestelmien kehittämiseen, pidettiin erittäin
merkityksellisenä ja toivottavana. Toimialan verkostokehityksen suuntaan vaikuttanee globaalin toimintaympäristön kehittyminen lähivuosina. Jos asemoidaan
muotoilun ja käsi- ja taideteollisuusalan verkostojen toimintamalleja kestävän
kehityksen dimensioihin (kuvio 9), voidaan löytää erilaisia verkostoitumisen tulevaisuudenkuvia.
Hitaan kasvun ja korkean yhteiskuntavastuullisuuden tulevaisuudessa (kuvio 9,
A) paikalliset toimijat ovat hyvin verkottuneet ja ovat todennäköisesti perustaneet
kestävän kehityksen keskuksia. Niissä myydään alueellisten tuottajien ekologisia
tuotteita ja tarjotaan neuvontaa ja palveluita. Keskuksissa myydään myös kestäviä
ja laadukkaita kierrätystuotteita kuten vintagevaatteita ja esineitä. Pienyrittäjät
ovat myös palanneet kaupunkien keskustoihin, pienissä myymälöissä kontakti
tuottajalta asiakkaalle on tärkeää.
Jos uhkakuvat ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista luonnonmateriaalien
tuotantoon toteutuvat, uusien valmistusmateriaalien käyttö saattaa tulevaisuudessa olla pienille yrittäjille liian kallista. Tämä ohjaa entistä tehokkaampaan kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen, jossa toimialan toimijat yhdistävät voimansa.
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Lokaali yhteisöllinen verkostomalli (kuvio 9, C) tukee vahvasti lähituotantoon perustuvia tuotannollisia rakenteita ja toimintatapoja. Tässä tulevaisuudentilanteessa kolmannen sektorin kansalaisjärjestöt perustavat mahdollisesti käsityöyrittäjien
kanssa osuuskuntamuotoisia kierrätys- ja käsityökeskuksia, joiden kautta markkinoidaan ja koordinoidaan alueellisia palveluita, materiaalien hankintaa ja tuotesuunnitteluun ja tuotteiden valmistukseen liittyvää koulutusta.
Globaalin yhteiskuntavastuullisuuden ja korkean teknologian tulevaisuudessa
(kuvio 9, B) ekotehokkuus tarkoittaa suljettuja tuotantojärjestelmiä ja kestävään
kehitykseen sitoutuneita verkostoja ja kumppanuuksia. Myös pienyritysten tulee
selviytyäkseen kyetä hyödyntämään uutta teknologiaa. Viestintään liittyvä teknologinen kehitys ja uudet logistiset innovaatiot mahdollistavat pienillekin yrityksille
globaalit markkinat. On jo syntynyt ja syntyy todennäköisesti uusia nettijärjestelmiä, jonka kautta tuotteet voi suunnitella, tilata nopeasti ja, joissa voi virtuaalisesti
sovittaa ja räätälöidä tuotteita itselleen sopivaksi.

9.2 Toimintamallit 2025
9.2.1

Kierrätyksen designevoluutio – uusia asiakastarpeita?

Jos tulevaisuuden toimintaympäristössä vallitsisi vahva globaali yhteiskunnallinen
kestävän kehityksen ohjaus (kuvio 9, A ja B), silloin tuotannollinen toiminta perustuisi aidosti läpinäkyvyyteen ja yhteiskunnalliseen sääntelyyn. Kaikkien tuotteiden
ja palveluiden tulisi täyttää kestävän kehityksen kriteerit, niitä valvottaisiin ja tuotteen elinkaarta seurattaisiin kehittyneen merkintä- ja seurantajärjestelmän avulla.
Kuluttajat vaatisivat enemmän pitkäikäisiä, laadukkaita ja kestäviä tuotteita. Tavaroita ja tuotteita tarvittaisiin vähemmän, mutta niiden tulisi kestää isältä pojalle.
Tällöin tarvittaisiin myös huolto- ja korjauspalveluita eri volyymissa verrattuna
nykypäivään. Tämä kehitys vahvistaisi käsityötaitoihin perustuvaa osaamista ja
räätälöityjä palveluita. Tuotteen ja asiakkaan yhteistä elinkaarta tulisi jakamaan
tuotteen valmistaja ja huoltaja.
Kestävän kehityksen vaatimukset laadukkaammista tuotteista lisäävät todennäköisesti tarvetta tuotteiden korjaamiseen ja huoltamiseen. Paneelin ensimmäisellä kierroksella otettiin kantaa mittatilaus- ja korjauspalveluiden tarpeeseen tulevaisuudessa. Delfoi-panelistit uskoivat korjauspalveluiden lisääntymiseen ja näkivät sen nimenomaan käsi- ja taideteollisuusalan tulevaisuuden toimintamallina.
Samoin varsinkin artesaaniopiskelijat nostivat esiin tuotteiden korjaamisen ja uudistamisen (tuunaaminen, redesign). Kierrätysmateriaaleja käytetään jo tänä päivänä käsi- ja taideteollisuustuotteiden valmistuksessa aika laajasti – korjauspalve204

luitakin on tarjolla jonkin verran (mm. huonekalut, kodintekstiilit, vaatteet, soittimet).
Toisen kierroksen tulevaisuusväitteessä 2 kierrätyskeskustoiminnalle haettiin
uusia ulottuvuuksia ja laajennuksia. Kierrätyskeskusten vahvuutta kestävän kehityksen kannalta pidettiin sitä merkityksellisempänä mitä laajemmin pystytään organisoimaan raaka-aineiden ja tavaroiden jakelu ja mitä laajempi asiakaskunta on.
Yhdeksi ratkaisuksi ehdotettiin nettijärjestelmää, jossa tapahtuu tavaran vaihto,
korjaus ja uudelleen muokkaus. Kierrätysjärjestelmä ja kierrätyskeskukset kaipaavat uudelleen ajattelua ja uutta palvelumuotoilua, johon tarvitaan muotoilijoita ja
käsityöläisiä. Käytettyjen ja korjattujen tuotteiden markkinat ovat segmentoituneet, jolloin eri asiakasryhmät tarvitsevat erilaisia räätälöityjä palveluita.
Käsityöammattilaisen valtti on erikoistuminen, asiakaslähtöinen ja ihmisläheinen palvelu. Alueelliseen omavaraisuuteen perustuvissa toimintamalleissa (kuvio
9, C) kestävää kehitystä tukee lähiverkostomainen toimintatapa, jossa logistiikka
pyritään minimoimaan ja hyödyntämään verkoston vuorovaikutusta ja osaamista.
Paikalliset verstaat ja työpajat lähellä asiakkaita säästävät jakelukustannuksia ja
perustuvat mittatilaustyöhön, huoltoon, korjaamiseen, uudistamiseen ja pitkäikäisiin asiakassuhteisiin. Tuotteiden suunnittelu ja valmistus voidaan koordinoida
myös paikallisiin käsityö- ja kierrätyskeskuksiin. Näistä keskuksista voisi muodostua
paikallisia ja alueellisia tuotteiden suunnittelun, valmistuksen, korjauksen ja uudistamisen työ- ja oppimiskeskuksia. Keskukset järjestäisivät kursseja siitä, miten
vaatteita, kodintekstiilejä, esineitä ja huonekaluja valmistetaan, korjataan ja uudistetaan. Pääosin käytettäisiin kierrätysmateriaaleja ja koottaisiin vanhoista esineistä
uusia. Muotoilu- ja käsityöammattilaiset toimivat opettajina ja ohjaajina ja tarjoavat mittatilaus-, uudistamis- ja korjauspalveluita asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta valmistaa tarvitsemiaan tuotteita itse.
Valmistusmateriaalien saatavuus tulevaisuudessa ja materiaaliteknologiaan
liittyvät innovaatiot jakoivat asiantuntijoiden mielipiteitä. Toisaalta luonnonmateriaalien saatavuusongelmiin uskottiin ja arveltiin, että uudet materiaalit tulevat
korvaamaan ne. Toisaalta esimerkiksi älymateriaalien roolia tulevaisuudessa oli
vaikea arvioida, eikä omavaraiseen materiaalituotantoon myöskään uskottu Suomessa. Kuitenkin globaali tilanne tavaratuotannossa käytettyjen materiaalien kohdalla saattaa muuttua seuraavan kymmenen vuoden aikana tiukemmaksi, mikä
johtaa esimerkiksi luonnonmateriaalien merkittävään kallistumiseen. Näin olleen
kuluttamisen eriarvoisuus kasvaa, kun vain varakkailla on mahdollisuus ostaa uusista materiaaleista valmistettuja tuotteita tai niiden saatavuutta säätelevät ns.
rinnakkaismarkkinat. Tällöin valtavirtakuluttajille on kehitettävä kierrätys- ja uusiomateriaaleista tuotteita.
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Kestävä kehitys lähtee perusajatuksesta kuluttaa vähemmän. Niinimäki (2009,
132) tuo esiin dilemman, joka liittyy varsinkin pukeutumisen ja muodin arvon luontiin. Muodin ja vaatteiden kuluttamisen taustalla vaikuttavat vahvasti identiteetin
rakentamisen ulkoiset symbolit, kuten persoonallisuuden korostaminen ja kuuluminen sosiaaliseen viiteryhmään, tuotemerkit ja brändit näiden ilmentäjinä. Kriittiset tekijät tämän sosiaalisen käyttäytymisen taustalla liittyvät kuluttajien eettisiin
arvioihin. Herää kysymys, muuttuvatko ihmisen omaan identiteetin luomisen perustarpeet kuitenkaan mittakaavassa, jota tarvitaan kestävän kehityksen toteutumiseksi? Tulevaisuuden ratkaisut löytyvät Niinimäen (2009, 133) mukaan valmistusmateriaalien ja tuotannon innovaatioista. Hän ehdottaakin nopean ja hitaan
muodin tuotantosysteemien eriyttämistä, erilaisia verotuskäytäntöjä ja tuotemerkkejä. Hidas muoti (slow fashion) suunnitellaan eettisen kuluttajan tarpeisiin.
Vaatteiden tulee olla kestäviä, korkealaatuisia ja valmistettu kestävän kehityksen
mukaisista materiaaleista. Tuotantoketjut ovat eettisiä ja mahdollisesti paikallisia.
Tuotteiden tyyli, väritykset ja kuosit ovat klassisia ja pitkäkestoisia. Tuotteiden
huolto on yksinkertaista, mahdollisimman vähän pesua ja silitystä vaativaa. Valmistusmateriaalit ovat uusiokäytettyjä ja kierrätettäviä. Vaatteiden monikäyttöisyys ja
yhdisteltävyys on tärkeää, tarvitaan myös uusia palvelukonsepteja kuten korjauspalveluita, kierrätystä, vaihtopalveluita, vuokrausta ja vaatteiden leasingpalveluita.
Nopea muoti (fast fashion) tulisi suunnata Niinimäen (2009, 132о133) mukaan
nuoremmalle sukupolvelle ja sen tulisi pohjautua kuluttajien tarpeille rakentaa
identiteettiään muodin avulla. Tähän tarvitaan uusia kestäviä vaatemateriaaleja,
jolloin tuote ja materiaali voidaan kierrättää tai uusiokäyttää nopealla syklillä. Nopean muodin tuotteet tulisi valmistaa kierrätysmateriaaleista ja niiden tulisi olla
biologisesti hajoavia. Tämä edellyttää tehokasta vaatteiden ja tekstiilien kierrätyssysteemiä. Nopea muoti voi tarkoittaa myös Do-it-yourself 37-designia, tuunausta
joka on keino vahvistaa omaa identiteettiä personoimalla tuotteista oman näköisiä.
Vaihtoehtoinen tulevaisuus voi rakentua myös ekotehokkuuden ja aineettomuuden varaan (kuvio 9, B). Arvomuutos tavarataivaasta ”kevyeen elämäntapaan”
tarkoittanee materialismin heikkenemistä ja elämyksien ja palveluihin korostumista entisestään. Materiaaliteknologisilla innovaatioilla (kuten älyvaatteet, nano-

37

Do-it-yourself (or DIY) is a term used to describe the creation, alteration or reparation of

something without the aid of experts or professionals. The phrase "do it yourself" came
into common usage in the 1950s in reference to home improvement challenges that people might choose to complete independently. http://en.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself.
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kuidut, micromimicry-teknologia) saatetaan ratkaista esimerkiksi pukeutumiseen
liittyvä kuluttaminen. Luonnonmateriaalit korvataan mahdollisesti tulevaisuudessa
huipputeknisillä materiaaleilla. Ihminen tarvitsee silloin pukeutumiseen huomattavasti vähemmän vaatekertoja ja kodinsisustukseen vain muutamia huonekaluja ja
esineitä. Samoja tuotteita voidaan muunnella eri käyttötarkoituksiin.
Älymateriaalien kehityksen ennustaminen ja niiden hyötykäyttö tulevaisuudessa on haasteellista. Delfoi-asiantuntijapaneeli oli melko epävarma älymateriaalien
laajemmasta käytöstä tuotteissa, jotka on suunnattu tavallisille kuluttajille. Kehitystyö on tähän asti keskittynyt teknisten tekstiilien ja erikoisvaatteiden suunnitteluun. Käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisille aineettomuus ja irtautuminen
materiaaleista saattaa olla vaikeaa. Käsin tekemisen peruslähtökohtia on ollut
fyysinen kosketus materiaaleihin, tuotteet ovat ilmentäneet tekijänsä taitoa ja
tunteita.
Mosaiikkinen maailma (kuvio 9, D) voi myös olla mahdollisuus muotoilun ja käsi- ja taideteollisuuden ammattilaisille. Alueellisen kulttuurin, kansallisuustunteen
ja isänmaallisuuden noustessa kannattaa panostaa kulttuuriosaamiseen ja perinteisiin. Tuotesuunnittelussa tulee vahvasti hyödyntää kohdemarkkinoiden kulttuureja, tapoja ja uskontoja. Forum for the Future (2010) on myös ennakoinut, että
materiaalituotannossa saatetaan käynnistää uudelleen perinteisten, paikallisesti
saatavien luonnonmateriaalien viljelyä ja käyttöä (mm. puu, bambu, villa, pellava,
puuvilla), jos ekokatastrofien johdosta massamateriaalituotanto niukkenee nykyisillä maantieteellisillä alueilla.
Mokka ja Neuvonen (2009, 56о61) pohtivat teoksessaan Olimme kuluttajia kuluttajan kuolemaa. Johtaako globaalien ympäristöongelmien kriisiytyminen ekodiktatuuriin? Ekodiktatuurin ajatus lähtee siitä, että poliittinen muutos tuottaa kuluttamisen muutoksen. Usko poliittiseen muutokseen ei kuitenkaan ole kovin vahva,
vaan kuluttamisen muutoksen on tapahduttava ennen poliittista muutosta. Kun
kuluttamisen rajat tulevat vastaan, ”tavarataivas” kyseenalaistuu, kaikkea ei olekaan tarjolla koko ajan. Samoin kuluttajasegmentointi ja perinteinen markkinointi
menettävät merkitystään.
Sharon Zukin (2004, 185) määritti kuluttajan halua käsittelevässä tutkimuksessaan shoppailun käytännön dilemman seuraavasti: ”Kuluttajalta puuttuu se tuotannollinen osaaminen, joka aiemmilla sukupolvilla oli.” Tämä esimerkiksi tarkoittaa sitä, että nykyihminen ei välttämättä tiedä mistä ja miten ruoka on valmistettu
ennen sen kauppaan tuloa tai miten vaatteet tehdään. Tästä syystä ihminen, joka
pyrkii tekemään hyviä ostopäätöksiä, tarvitsee uutta fyysisen maailman ymmärrystä. Tuotannollisen osaamisen sijaan tarvitaan ”käsityöläisosaamista”, jolla Zukin
tarkoittaa tuntoaistiin perustuvaa tuotteen laadun arviointia, jonkinlaista eri val-
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mistustekniikoiden tuntemusta ja mielikuvitusta, jolla ostaja kykenee konstruoimaan tuotteen taustatarinan – sosiaalisen kertomuksen siitä kulttuurisesta traditiosta, josta tuote on peräisin. Toisin sanoen modernin kuluttajan tulee kyetä ajattelemaan käsityöläisen tavoin, vaikka hänen ei tule hallita käsityöläisen taitoja (ks.
myös Sennett 2007, 134; McIntyre 2010, 43; Luutonen 2007).
Craft Councilin tutkimuksessa (2010) ennakoitiin käsi- ja taideteollisuusalan
markkinoiden kehitystä ja tunnistettiin avaintrendejä, joilla on vaikutusta kuluttajakäyttäytymiseen. Yksilöllisyyden korostamisen tarpeet voivat vahvistaa toimialan
mahdollisuuksia, mikäli asiakkaat otetaan vahvemmin mukaan tuotekehitykseen.
Joillekin kuluttajille käsityö voi edustaa eettistä kuluttamista, ihmisoikeuksia ja
reilua kauppaa verrattuna merkkituotteisiin ja luksustuotteisiin liittyviin mielikuviin. Pääosin merkkituotteet valmistetaan halpatyövoiman maissa, joissa tuotanto
ei ole sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävän kehityksen mukaista. ”Luksushäpeän” (luxury shame) ehkäisyyn käsityö voi tuottaa vaihtoehtoisia toimintamalleja.
Elämyksellisyyden kaipuu näkyy myös osallistumisen tarpeina, pelkkä ostaminen ei
enää riitä, vaan arvonmuodostus syntyy tuotteen suunnittelu- ja valmistusprosesseissa. (McIntyre 2010, 6о8; vrt. Woolley 2011, 16о20; Na 2012, 235о240.)
Henkisten ja aineettomien merkitysten kasvu ilmenee muotoilussa segmentoituina brändeinä sekä käyttäjälähtöisyyden ja asiakaskeskeisyyden korostumisena.
Muotoilun painopiste on siirtymässä palveluiden suunnitteluun (mm. Valtonen
2007; Hautamäki 2008). Myös käsi- ja taideteollisuusaloilla, joilla muotoilun rooli
on enemmän painottunut käsiteolliseen muotoiluun ja yksilölliseen suunnitteluun
(verrattuna teolliseen muotoiluun), palvelumuotoilun haaste on selkeästi noussut
esiin ja tulee korostumaan tulevaisuudessa. Jo nyt on nähtävissä asiakkaiden voimistunut tarve osallistua myös itse tuotteen tai palvelun suunnitteluun ja valmistusprosessiin. Tämä näkyy vahvasti käsityöalan kurssitoiminnan kasvuna. Tuotetta
ei välttämättä haluta ostaa valmiina vaan se halutaan valmistaa yhdessä muiden
kanssa tai ostaa tekemispakettina. Henkilökohtainen panos valmistusprosessiin
tekee tuotteesta ja tekemisestä merkityksellisemmän ja yksilöllisemmän. Itse tekeminen ja yhteisöllinen tekeminen tuottavat mielihyvää ja vahvistavat henkistä
hyvinvointia (ks. Pöllänen & Kröger 2001; Kälviäinen 2005).
Hautamäki näkee (2009) käsityön tekemisen ja käsityötuotteet merkitysrihmastojen tiivistyminä. Tuotteisiin tiivistyy kulttuurinen ja inhimillinen tarina, joka
toimii tuotteen tekijän ja tuotteen käyttäjän välisenä viestinä. Kestävän kehityksen
näkökulmasta käsityötuote voi vahvistaa ekologisia kulutusvalintoja, jos tuotteen
tekijä myös tekee oikeita ekologisia valintoja valmistusprosessin ja tuotteen elinkaaren vaiheissa. (ks. Ahrendt 2002; Luutonen 2002, 72; Na 2012, 185о192.)
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Tuotteiden suunnittelu ja valmistus on ollut käsityöyrittäjyyden ja käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisuuden näkökulmasta koko toiminnan keskeinen lähtökohta. Käsityö on perustunut ja suurelta osin perustuu edelleen joko sarjatuotteiden tai uniikkituotteiden valmistamiseen. Käsityölle on aina haluttu antaa esteettisen funktion lisäksi vahva käytännöllisyyden funktio, tuotteet tehdään johonkin käyttötarkoitukseen. Myös aitous ja laatu liitetään vahvasti luonnonmateriaalien käyttöön. Käsityönä valmistettu tuote on työvaltainen prosessi, jossa usein
aikaa säästämättä ja laadusta tinkimättä toteutetaan työ loppuun vaikka tunnustetaan, että valmistusprosessi saattaa olla taloudellisesti ja tuotannollisesti kannattamatonta toimintaa.
Miten käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisen tulisi hyödyntää omaa osaamistaan vaihtoehtoisissa tulevaisuuden tiloissa? Miten toimintamalleja tulisi muuttaa, jos tulevaisuudessa niukkenevat luonnonvarat ja raaka-aineet rajoittavat tuotteiden suunnittelua ja valmistusta? Tutkimuksen eri vastaajaryhmissä tuotannollisiin resursseihin liittyvät uhkaskenaariot eivät nousseet kovin vahvasti esiin. Raakaaineiden vähenemiseen tai loppumiseen esimerkiksi ilmastonmuutoksen tai luonnon katastrofien seurauksena ei kovin vahvasti uskottu.
Alalle valmistuvat opiskelijat tunnistivat kestävän kehityksen haasteet ja näkivät ekologisten arvojen muutosvaikutuksia asiakastarpeisiin, mutta he eivät nähneet vaihtoehtoja, joissa tuotekeskeisyydestä olisi siirrytty aineettomien palveluiden ja elämysten tuottamiseen. He eivät vielä osanneet hahmottaa tulevaisuuden
ammatillista identiteettiä ja toimintamallia, jossa itsensä toteuttamisen tarpeesta
olisi siirrytty asiakkaan tarpeiden ja kokemuksellisuuden toteuttajaksi. Asiantuntijoiden vastauksissa palvelumuotoiluun liittyvät haasteet tunnistettiin paremmin.
Toimialan mahdollisuuksia nähtiin innovaatioissa, jotka liittyvät ekologiseen suunnittelu-, taito- ja ohjausosaamiseen.

9.2.2

Ekodesignia ja lähituotantoa

Käänteinen kehitys nykyiselle tuotekehitysajattelulle, jossa tuotteiden elinkaari on
lyhenemässä koko ajan, on sukupolvien ylittävä kestävyyden ja kuluttamisen ajattelu. Kuluttaminen voidaan nähdä myös osana tuotantoa päinvastoin kuin tähän
asti, jolloin kuluttaminen ja ostaminen ovat olleet vapauden symboleja. Ahrendtin
mukaan (2002) kuluttaminen on työn jatke, osa työtä ja tuotantoa. Työn ja kuluttamisen sijaan Ahrendt (2002, 139о147) kehottaakin etsimään vapautta valmistamisesta ja toiminnasta. Olemme unohtamassa, kuinka pysyviä asioita valmistetaan, mikä on radikaalisti erilaista kuin jatkuvasti tuhoutuvien asioiden tuotanto.
Aikaa ja kulutusta kestävien esineiden merkitys on siinä, että ne ovat riippumat-
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tomia niitä tuottavista ja käyttävistä ihmisistä. Tästä näkökulmasta katsottuna
kestävillä asioilla ja esineillä on Ahrendtin mukaan (2002) ihmisen elämää vakauttava vaikutus. Tämä ajattelu tukee vahvasti kestävää lähituotantoajatusta ja itse
valmistamisen elämäntapaa, johon tutkimuksen asiantuntijatkin halusivat uskoa ja
joka trendinä on nousemassa mm. Knowledge Works Foundationin (2009) ennusteissa (ks. myös van Koten 2009).
Myös Delfoi-paneelin asiantuntijat pitivät lähituotantoa ja lähipalveluita hyvin
toivottavana, mutta kuitenkin paneelissa oltiin epäileväisiä kuluttajien todelliseen
ostokäyttäytymisen muutoksia kohtaan. Jotta todellinen kuluttamisen ja tuotteiden jakelun muutos tapahtuisi, tulisi lähituotannon ja lähipalveluiden liiketoimintamalleja radikaalisti uudistaa. Lähituotanto nähtiin globaalin tavaratuotannon
vastavoimana sekä mahdollisuutena pienyrittäjille ja käsityöyrittäjille, mutta sen
tulevaisuuden volyymin arviointi oli vaikeaa.
Kestävän kehityksen arvopohja näkyy design- ja käsityöyrittäjien toiminnassa
jo selkeästi. Muutamilla yrityksillä käyttäjälähtöiset tuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessit ovat toiminnan keskeinen idea. Esimerkiksi Remake EkoDesign
yritys käyttää toimintamallistaan termiä remakointi (remake) (Remake EkoDesign
2012). Yrittäjä Seija Lukkala kertoo, kuinka hänen yrityksensä Globe Hope käy
kamppailua kertakäyttökulttuuria vastaan. Yritys valmistaa kierrätysmateriaaleista
esteettisiä ja hyvälaatuisia tuotteita. Globe Hopen idea kietoutuu kolmeen arvoon:
eettisyyteen, ekologisuuteen ja esteettisyyteen. Yrityksen kunnianhimoisena tavoitteena on olla merkittävä vaikuttaja sekä edelläkävijä muodin ja muotoilun
maailmassa (Globe Hope 2012).
Na (2012) on esittänyt väitöskirjassaan Craftology Redefining Contemporary
Craft in Culture, People, and Sustainability käsityön monia mahdollisuuksia kestävän elämäntavan mahdollistajana. Na (2012, 212) käyttää kestävyyden (sustainability) sijaan mieluummin termiä sustainablism, joka tarkoittaa aktiivista toiminnan
tasolle vietyä kestävyyttä. Na tekee eron Schwarz ja Elffersin (2010) käyttämiin
termeihin sustainism tai sustainity. Toiminnallisessa kestävyydessä (sustainablism)
on kyse aktiivisesta ja kollektiivisesta toimijuudesta, jossa kestävyys osoitetaan
tahtona ja käsityöllisenä tekemisenä. Käsityön ja muotoilun merkitys yhtenä kestävän kehityksen aktiivisena edistäjänä ja yhteiskunnallisena toimijuutena on korostunut viimeaikaisessa toimialan tutkimuksessa ja keskustelussa (mm. Na 2012; Fry
2011; Thorpe 2012, 2007; Fuad-Luke 2009).
Yhteiskunnallinen yrittäjyys on leviämässä maailmalta Suomeen. Yhteiskunnallinen yritys ratkoo yhteiskunnallisia ongelmia liiketoiminnan keinoin. Sen tarkoitus
ei ole maksimoida voittoa vaan maksimoida positiivinen vaikutus yhteiskuntaan.
Yhteiskunnallinen yrittäjä pyrkii liiketoiminnan avulla ratkaisemaan yhteiskunnalli-
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sia ongelmia. Toiminta on aina arvopohjaista ja pyrkii yhteisöllisyyden kautta yhteiseen hyvään. Menestystä mitataan ensisijaisesti sillä, kuinka hyvin ratkaisut
korjaavat vallalla olevia yhteiskunnallisia haasteita (Suomen Yhteiskunnallisten
yrittäjien yhdistys ry 2012). Voimaannuttaminen on noussut yhdeksi designin ja
tuotteiden valmistuksen lähtökohdaksi (mm. craftivism-liikkeet).
Osalla muotoilijoista ja käsityöyrittäjistä on tänä päivänä hyvin realistinen käsitys globaalin kulutuskulttuurin ongelmista ja tulevaisuuden näkymistä. Kestävän
kehityksen suureen haasteeseen pyritään vastamaan lähituotantoverkostoilla,
mutta myös huipputeknologisilla innovaatioilla. Uusien teknisten älymateriaalien
laajempi käyttö on vielä aluillaan ja vaatii suunnittelijalta teknistä osaamista.
Suunnittelu- ja tuotantoprosessit tapahtuvat yhä nopeammin ja globaalisti hyödyntäen kollaboratiivisia suunnitteluohjelmia. Massatuotteiden valmistus on siirtynyt Aasiaan, mutta uusi nouseva tuotantoteknologia mahdollistaa pienten ad
hoc -tehtaiden ja työpajojen toiminnan myös lokaaleilla markkinoilla (mm. European Comission 2010; Knowledge Works Foundation 2009).
Merkittävä osa opiskelijavastaajista (N=72) oli suunnittelemassa ammatillista
uraansa kotimaahan, mutta he eivät kyenneet analysoimaan potentiaalisia asiakasryhmiä varsinkaan lähitulevaisuudessa, jossa väestömuutoskehitys on merkittävä
(ks. myös Lille 2010). Markkinat eivät kuitenkaan ole homogeeniset, vaan asiakkaiden tarpeiden kirjo on valtava ja trendit ja muodit vaihtelevat eri kulttuurien, uskontojen ja identiteettien mukaan. Globaali talouden ja tuotannon valta on siirtymässä Aasiaan ja tavaratuotanto perustuu entistä nopeampiin trendeihin ja sykleihin ja tehokkaaseen kustomointiin. Uhkana on designin ja valmistuksen siirtyminen
kokonaan Aasiaan. Seuraavan 15 vuoden kuluessa länsimainen väestö on ikääntynyt ja kulutus ja talouskasvu hidastunut. Globaalin vetovoiman siirtyminen Aasiaan
muuttaa väestön liikkumista, kulttuuri-identiteettejä ja kuluttajakäyttäytymistä.
Delfoi-panelistit eivät pitäneet kovin merkittävänä suomalaisen suunnittelun ja
valmistuksen panosta Aasian markkinoilla. Vastausjakauman hajonta ensimmäisellä kierroksella saattaa osittain kertoa siitä, että designin ja muotoilun markkinat
nähdään eri tavalla kuin yksilöllisen käsityön tai taideteollisuuden. Käsityö ja taideteollisuus nähdään kulttuurisidonnaisina ilmiöinä, joiden vahvuus markkinoissa on
nimenomaan paikallisuudessa ja kansallisissa arvoissa, muotoilu sen sijaan on jo
nyt globaalia.
Designtuotteiden ja käsityötuotteiden markkinoinnin ja myynnin siirtyminen
enenevässä määrin verkkoon nähtiin Delfoi-paneelissa todennäköisenä kehityksenä, vaikka samalla korostettiin myös kyseisten tuotteiden ostotapahtumaan liittyvää fyysistä kokemusta: sovittamista, koskettamista ja ostomiljöön merkitystä.
Käsityöyrityksen markkinointi perustuu usein rinnakkain moniin markkinointi- ja
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myyntikanaviin. Messujen ja myyntinäyttelyiden kirjo on kasvanut ja osa yrityksistä
on mukana paikallisissa matkailukeskuksissa, joissa käsityö- ja matkamuistomyymälät myyvät alueellisten pienyrittäjien tuotteita. Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito
ry on kartoittanut viime vuosina käsityöyrittäjien markkinointia ja siihen liittyviä
osaamistarpeita useammassa selvityksessä. Myös Taito ry:n selvityksissä yrittäjät
nostivat verkkoviestinnän ja verkkokaupan hallinnan tärkeimmiksi kehittämisen
kohteiksi. (Luutonen & Tervonen 2009; Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2011.)

9.2.3

Muotoiltua hyvinvointia

Hyvinvointia voidaan toimialan näkökulmasta tarkastella kahdesta näkökulmasta:
1) muotoilutyö ja käsityöyrittäjyys valintana ratkaista omiin ammatillisiin tavoitteisiin ja hyvinvointiin liittyviä toiveita ja 2) toimintamallina tarjota hyvinvointia lisääviä palveluita muille. Käsityöyrittäjyys intentioita ja motiiveja tutkittaessa, on useassa tutkimuksessa käynyt ilmi, että uravalinnan keskeisiä motiiveja on ollut mahdollisuus toteuttaa omaa ammatillista ja taiteellista osaamista haluamallaan tavalla. Kyse on usein myös halusta sovittaa työ ja perhe joustavammin. (mm. Na 2012;
Hyrsky 2012, Reijonen & Komppula 2007, Kälviäinen 2005, Lidh 2005, Luutonen &
Äyväri 2002.)
Jatkuva työelämän muutos on aiheuttanut jonkun asteista siirtymää käsityöammatteihin ja tämä näkyy käsi- ja taideteollisuusoppilaitosten oppilasrakenteessa entistä heterogeenisempana ikäjakautumana sekä opiskelija-aineksena.
Hyvinvointi ja elämäntapa -orientaatio näkyivät vahvasti myös tutkimusaineistossa
ja varsinkin opiskelijoiden tulevaisuustarinoissa. Opiskelijat näkivät, että käsi- ja
taideteollisuusala mahdollistaa vapausasteita suunnitella omaa elämää ja työuraa
toivomallaan tavalla. Käsityöläisyyteen, hyvinvointiin ja elämäntapaan liittyvää
ammatillista identiteettiä tarkastellaan tarkemmin jäljempänä kappaleessa 9.4.
Kulttuurin ja taiteen merkityksiä hyvinvointiin on selvitetty useammassa tutkimuksessa (mm. Hyyppä & Liikanen 2005; von Brandenburg 2008; Liikanen 2010;
Kemmo & Salminen 2011). Hyvinvointiin liittyviä käsityötuotteita ja palveluita on
tutkittu Kauppa- ja teollisuusministeriön (2005) Käsityö- yrittäjyys- hyvinvointi selvityksessä. Hyvinvointiin liittyvät käsityöyrittämisen eri toimintamuodot ja liiketoimintamahdollisuudet nähtiin selvityksessä moninaisina. Tuotteet ja palvelut
voivat liittyä henkisen hyvinvoinnin tarpeisiin, elämys-, virike- ja rentoutumistoimintaan, yhteisölliseen tekemiseen, työhyvinvointiin, kuntoutukseen, harrastustoimintaan ja matkailuun. Hyvinvointiin liittyviä konkreettisia käsityötuotteita jaoteltiin selvityksessä henkistä, sosiaalista, fyysistä tai psykofyysistä hyvinvointia
edistäviin tuotteisiin. (Kälviäinen 2005, 16–17.)
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Selvityksen (2005) mukaan henkisen hyvinvoinnin tuotteet perustuvat tekijöiden näkökulmasta positiiviseen esteettiseen kokemukseen esimerkiksi mielialaan
tai energisyyteen. Käsityötuotteissa nähtiin tärkeänä inhimillinen tekijä; tuotteen
yksilöllisyys vaikuttaa henkiseen hyvinvointiin ja kiintymykseen tuotteeseen (kosketusaisti: kosketus materiaaliin). Yhtenä käsityöyrityksen hyvinvointituotesegmenttinä nostettiin esiin palvelukotien ja hoitolaitosten sisustamiseen liittyvät
tuotteet. (Kälviäinen 2005, 17–18). Sosiaaliseen hyvinvoinnin tuotteista mainittiin
selvityksessä käsityönä tehdyt leikkikalut, pelit ja astiat. Leikkikalujen ja pelien
kohderyhminä ovat esimerkiksi päiväkodit. Astiat taas liittyvät kattauksiin ja ruokailutapahtumiin, joihin usein liittyy myös sisäänrakennettu kulttuuriperimä, rituaalit, traditiot ja tavat. Fyysiseen ja psykofyysiseen hyvinvointiin liittyvät tuotteet
liittyivät terveyteen, terveelliseen ravintoon, liikuntaan ja aivojen aktivointiin (esimerkiksi lämmön avulla kipua lievittävät tuotteet). (Kälviäinen 2005, 18–19.)
Konkreettisten käsityötuotteiden rinnalle käsityötoimialalla ovat nousemassa
vahvasti palvelutuotteet. Palvelutuotteita aiemmin ovat perinteisesti olleet tilaustyöt kuten asiakkaalle räätälöidyt ja valmistetut tuotteet (esimerkiksi mittatilausompelu, kodinsisustustuotteet, kirkkotekstiilit, huonekalut). Tilaustöissä tuotteen valmistusprosessin eri vaiheissa kontakti asiakkaaseen on välttämätön osa
tilaustyöprosessia (prosessiin liittyy mm. suunnittelua, mittaamista, sovittamista,
testaamista, korjaamista ja käyttö- ja huolto-opastusta). Myös käsityöneuvonta ja
opetus voidaan lukea palveluksi, joka voi sisältää joitain tai kaikkia osia palvelukokonaisuudesta kuten ohjausta, opetusta, materiaalimyyntiä, tuotemyyntiä ja tuotteen huoltoa. Käsityöyrittäjien tuottamaa hyvinvointia voivat olla erilaiset elämys-,
virike-, rentoutus- ja toiminnanohjaukseen liittyvät palvelut. Hyvinvointikokemukset ovat kaksisuuntaisia – käsityöyrittäjät itse näkivät, että käsityöläisyys tuotti
heille itselleen hyvinvointia ja täten myös muiden tekemisen tukeminen tuotti
hyvinvointia (Kälviäinen 2005, 22).
Käsi- ja taideteollisuusyhdistykset ovat myös viime vuosina suunnanneet palvelutarjontaa hyvinvointi- ja matkailualoille. Käsityöyritysten ja järjestöjen verkostoituminen ja tiiviimpi yhteistyö toisi synergiaetuja molemmille tarjottaessa uudenlaisia elämys-, virike- ja terapiapalveluja. Käsityöyrittäjien toiminta erilaisten työyhteisöjen ja erilaisten kuntoutus- ja matkailupalveluiden osana nähtiin myös tutkimuksen Delfoi-paneelissa tulevaisuuden mahdollisuutena toimialalla. Luovien
alojen ja kulttuurialan mahdollisuuksia hyvinvointipalveluiden tuottajina arvioitiin
paneelissa useammassa tulevaisuusväitteessä. Ensimmäisellä kierroksella panelistit ottivat kantaa ajatukseen, jossa kädentaitojen ohjauksesta erilaisille kansalaisryhmille (eläkeläiset, työuupuneet, mielenterveyskuntoutujat, harrastusryhmät)
on muodostunut vuonna 2025 tärkein käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisen

213



ƚŽŝŵĞĞŶƚƵůŽůćŚĚĞ͘ WĂŶĞůŝƐƚŝƚ ŶćŬŝǀćƚ ƉććƐććŶƚƂŝƐĞƐƚŝ ŚǇǀŝŶǀŽŝŶƚŝƉĂůǀĞůƵƐĞŬƚŽƌŝůůĂ
ƉĂůũŽŶ ŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵŬƐŝĂ ŬćƐŝͲ ũĂ ƚĂŝĚĞƚĞŽůůŝƐƵƵƐĂůĂŶ ĂŵŵĂƚƚŝůĂŝƐŝůůĞ͘ ^ĞŶ ƐŝũĂĂŶ ŚĞ
ŽůŝǀĂƚĞƉćǀĂƌŵŽũĂƐŝŝƚć͕ŬǇĞƚććŶŬƂƚŽŝŵŝĂůĂůůĂƚƵŽƚƚĞŝƐƚĂŵĂĂŶŬćƐŝůůćƚĞŬĞŵŝŶĞŶũĂ
ƚĂŝĚĞƉĂůǀĞůƵƚƵŽƚƚĞŝŬƐŝ͕ũŽŝƐƚĂǀŽŝƐĂĂĚĂŬĂƚƚĞĞůůŝƐƚĂŚŝŶƚĂĂ͘
,ĂƵƚĂŵćŬŝ ;ϮϬϬϵͿ ŽŶ ŶŽƐƚĂŶƵƚ ŬĞƐŬƵƐƚĞůƵƵŶ ŬćƐŝƚǇƂŶ ŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵĚĞƚ ƵƵĚĞŶͲ
ůĂŝƐƚĞŶ ŝŚŵŝƐŬĞƐŬĞŝƐƚĞŶ ůŝŝŬĞƚŽŝŵŝŶƚĂŵĂůůŝĞŶ ŬĞŚŝƚƚćŵŝƐĞŬƐŝ͘ <ćƐŝƚǇƂǇƌŝƚƚćũǇǇĚĞŶ
ŝŚŵŝƐŬĞƐŬĞŝƐĞĞŶůŝŝŬĞƚŽŝŵŝŶƚĂŵĂůůŝŶŬĞƐŬĞŝƐĞƚƚĞŬŝũćƚŽǀĂƚϭͿůƵŽǀĂƚǇŬƐŝůƂƚŝŶŶŽǀĂĂͲ
ƚŝŽƚĂůŽƵĚĞŶ ƉĞƌƵƐǀŽŝŵĂǀĂƌĂŶĂ͕ ϮͿ ƉĂůǀĞůƵƚ ũĂ ƚƵŽƚƚĞĞƚ͕ ũŽƚŬĂ ǀĂƐƚĂĂǀĂƚ ŝŚŵŝƐƚĞŶ
ƚĂƌƉĞŝƐŝŝŶ;ŬćǇƚƚćũćͲũĂŬƵůƵƚƚĂũĂŽƌŝĞŶƚĂĂƚŝŽͿ͕ϯͿǀĂŚǀĂĂƌǀŽƉĞƌƵƐƚĂŝŶĞŶůŝŝŬĞƚŽŝŵŝŶͲ
ƚĂ͕ϰͿǇŚƚĞŝƐŬƵŶƚĂǀĂƐƚƵƵũĂǇƌŝƚǇƐŬĂŶƐĂůĂŝƐƵƵƐůŝŝŬĞƚŽŝŵŝŶŶĂŶƉĞƌƵƐƚĂŶĂũĂϱͿǇƌŝƚƚćͲ
ũćŶ͕ ǇƌŝƚǇŬƐĞŶ ũĂ ĂƐŝĂŬŬĂĂŶ ŚǇǀŝŶǀŽŝŶƚŝ ;ŽŝŶŐ ǁĞůů ďǇ ĚŽŝŶŐ ŐŽŽĚͿ͘ ;,ĂƵƚĂŵćŬŝ
;ϮϬϬϵͿ ŬĞŚŽƚƚĂĂ ŬćƐŝƚǇƂƚŽŝŵŝĂůĂŶ ƐĞŬć ŬćƐŝƚǇƂŬćƐŝƚƚĞĞŶ ůĂĂũĞŶƚĂŵŝƐƚĂ ;ŬƵǀŝŽ ϭϭͿ͘
<ćƐŝƚǇƂĂůĂŶƚŽŝŵŝũŽŝĚĞŶũĂǇƌŝƚƚćũŝĞŶƚƵůŝƐŝŬǇĞƚćƚĂƌƚƚƵŵĂĂŶƵƵƐŝŝŶŝůŵŝƂŝŚŝŶũĂŶćŚͲ
Ěć ŬćƐŝŶ ƚĞŬĞŵŝŶĞŶ ĞŶƚŝƐƚć ǀĂŚǀĞŵŵŝŶ ǀŽŝŵĂĂŶŶƵƚƚĂǀĂŶĂ ƚŽŝŵŝŶƚĂŶĂ ;ƚĞƌǀĞǇƐ͕
ŽŶŶŝƐƚƵŵŝŶĞŶ͕ŝƚƐĞƚĞŬĞŵŝŶĞŶ͕ǇŚƚĞŝƐƂůůŝƐǇǇƐͿ͘<ĞƐƚćǀćůŝŝŬĞƚŽŝŵŝŶƚĂƚĂƌŬŽŝƚƚĂĂƚĞŬŝͲ
ũǇǇĚĞŶƚƵŬĞŵŝƐƚĂ͕ŬĞƐƚćǀćŶŬćƐŝƚǇƂƚŽŝŵŝĂůĂŶŵĂƌŬŬŝŶŽŝŶƚŝĂƐĞŬćĞŶƚŝƐƚćůĂĂũĞŵƉŝĂ
ĂƐŝĂŬŬƵƵŬƐŝĂ ŬƵƚĞŶ ŚǇǀŝŶǀŽŝŶƚŝƉĂůǀĞůƵŝŶŶŽǀĂĂƚŝŽƚ ƐǇƌũćǇƚǇŵŝƐĞŶ ĞŚŬćŝƐĞŵŝƐĞŬƐŝ
;ŵŵ͘ŝŬććŶƚǇŶĞĞƚ͕ƚǇƂƚƚƂŵćƚ͕ŶƵŽƌĞƚ͕ŵĂĂŚĂŶŵƵƵƚƚĂũĂƚͿ͘

(2&8&+ +
(+0)&0770
)*&0770

 
,&*+17*&+ +



%1 &0-))&0990

7)74*&+ +
018
)*+1.


<ƵǀŝŽϭϬ͘ <ćƐŝƚǇƂǀŽŝŵĂĂŶƚƵŵŝƐĞŶůćŚƚĞĞŶć;,ĂƵƚĂŵćŬŝϮϬϬϵͿ

ůćŵǇŬƐĞůůŝƐǇǇĚĞŶ ũĂ ĂŝƚŽũĞŶ ŬŽŬĞŵƵƐƚĞŶŬĂŝƉƵƵ ŽŶ ůŝƐćŶŶǇƚ ŵĂƚŬĂŝůƵƉĂůǀĞůƵŝͲ
ĚĞŶ ƚĂƌũŽŶƚĂĂ ũĂ ƚƵŽƚĞŬĞŚŝƚǇƐƚć͘ DĂƚŬĂŝůƵƐƐĂ ƚĂƌǀŝƚĂĂŶ ǇŚć ŵŽŶŝƉƵŽůŝƐĞŵƉĂĂ ũĂ
ŬŽŚĚĞƌǇŚŵŝůůĞƌććƚćůƂŝĚǇŵƉććŽŚũĞůŵĂĂ͘dĂƵƐƚĂůůĂŽŶŵǇƂƐŐůŽďĂůŝƐĂĂƚŝŽŶƌŝŶŶĂůůĞ
ŶŽƵƐƐƵƚůŽŬĂůŝƐĂĂƚŝŽŶǀĂŚǀŝƐƚƵŵŝŶĞŶʹĂůƵĞĞůůŝŶĞŶŬƵůƚƚƵƵƌŝŶćŚĚććŶŚǇǀŝŶǀŽŝŶŶŝŶ
ũĂ ŵĂƚŬĂŝůƵŶ ǀŽŝŵĂǀĂƌĂŶĂ;KƉĞƚƵƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝƂ ϮϬϬϴ͕ ϵͿ͘ Dŝƚć ŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵŬƐŝĂ ŬćƐŝͲ
ƚǇƂůůćǀŽŝŽůůĂŽƐĂŶĂĞůćŵǇƐͲũĂŚǇǀŝŶǀŽŝŶƚŝŵĂƚŬĂŝůƵĂ͍<ćƐŝŶƚĞŬĞŵŝƐĞŶŚǇǀŝŶǀŽŝŶƚŝͲ
ǀĂŝŬƵƚƵŬƐĞƚ ŽŶ ŽƐŽŝƚĞƚƚƵ ƵƐĞŝƐƐĂ ƚƵƚŬŝŵƵŬƐŝƐƐĂ ;ŵŵ͘ WƂůůćŶĞŶ ϮϬϬϱ͖ <ćůǀŝćŝŶĞŶ
ϮϬϬϱ͖ĂŶĞƐĞϮϬϬϲͿ͕ŵƵƚƚĂŶŝŝĚĞŶŚǇƂĚǇŶƚćŵŝŶĞŶǇƌŝƚǇƐƚŽŝŵŝŶŶĂƐƐĂŽŶǀŝĞůćŵĞůͲ
ŬŽǀćŚćŝƐƚć͘ƌŝŬŽŚĚĞƌǇŚŵŝůůĞƐƵƵŶŶĂƚƵŝƐƐĂǇůĞŝƐŚǇƂĚǇůůŝƐŝƐƐćǀŝƌŝŬĞͲũĂƚĞƌĂƉŝĂƉĂůͲ

Ϯϭϰ

veluissa sekä syrjäytymistä ehkäisevässä ja voimaannuttavassa toiminnassa käsin
tekemisen on ollut käytetty työmuoto jo pitkään. (Pöllänen 2005, 66о76; Kälviäinen 2005, 22–26; Danese 2006, 133–136.)
Käsityön tekemisen jalostaminen myytäviksi tuotteiksi ja palveluiksi tuo mukanaan entistä vahvemmin asiakkaiden ja käyttäjien tarpeet. Käsityötuote tai käsin
tekeminen elämystuotteena asettaa odotuksia subjektiivisen elämyksen syntymiselle. Elämystuotteeksi voidaan Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksen
(2009) mukaan käsittää tuote, jonka ostamalla, käyttämällä, kuluttamalla tai kokemalla asiakas voi kokea elämyksiä. Elämystuote eroaa palvelutuotteesta mm.
räätälöitävyyden ja kokonaisvaltaisen suunnittelun osalta. Elämyksen ollessa omakohtainen kokemustila elämysten takaaminen on mahdotonta. Palveluntarjoaja
voi näin ollen vain luoda elämyskokemuksille otollisen ympäristön. Toimivin elämystuote perustuu aitouteen. Aitouden ohella tuotteen kriittisinä elementteinä
voidaan pitää myös yksilöllisyyttä, moniaistisuutta, arjesta poikkeavuutta ja vuorovaikutusta asiakaspalvelijan, asiakkaan ja tuotteen välillä. Aitouden olemusta voidaan tarkastella useasta näkökulmasta. Jos matkailija kokee ja näkee esimerkiksi
käsityömestarin verstaallaan autenttisessa ympäristössä valmistamassa tuotteitaan, tuotteen tarina välittyy eri tavalla kuin tuotteen kohtaamisessa esimerkiksi
matkamuistomyymälässä. Yhteys tuotteen tekijään on tutkitusti merkityksellinen
ja valmistusprosessin ymmärtäminen lisää tuotteen arvostusta (Na 2012; Schwartz
& Yair 2010; Luutonen 2007; Kälviäinen 2005).
Luovien alojen keskuksia on syntynyt Suomeen viimeisen kymmenen vuoden
aikana useita (mm. Kaapelitehdas, Logomo, Taitokortteli, Taidetehdas, Verkatehdas). Niiden toiminnan lähtökohtina on yleensä ollut luovien alojen toimijoiden
saattaminen yhteen ja verkostoituminen sekä toimijoiden tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen laajemmalle yleisölle. Monista keskuksista on syntynyt kansallisesti merkittäviä kulttuuri- ja matkailukeskuksia. (Kompassi 2012.) Hyvinvointipalveluiden näkökulma ei vielä ole ollut keskusten sisällöntuotannossa vahvasti esillä.
Delfoi-panelisteja pyydettiin arvioimaan luovien alojen ja toimijoiden keskittymien tarpeellisuutta tulevaisuudessa. Luovien alojen keskukset nähtiin pääosin
matkailusta ja turismista ammentaviksi kokonaisuuksiksi. Panelistit peräänkuuluttivat uusia sisältöjä ja uusia toimintamalleja. Suuria Taitokorttelin tyyppisiä keskuksia ei voi olla liian monta vaan keskusten tulisi erikoistua. Luovien alojen keskukset nähtiin myös verkostomallina, jossa toiminta ja palvelut ulotetaan ympäröivään toimintaympäristöön. Keskukset voisivat tarjota työhyvinvointipalveluita
työelämälle työn tuottavuuden lisäämiseksi ja niissä voisi olla laajasti voimaannuttavaa kurssi- ja ohjaustoimintaa.
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Toisen kierroksen tulevaisuusväitteessä 5 jalostettiin panelistien ajattelua toiminnallisista hyvinvointikeskuksista ja väitettiin, että Suomessa olisi 2025 hyvinvointi- ja elämyskeskuksia, joissa taito- ja taidetoiminta olisi keskeinen toimintamalli. Ajatusta pidettiin hyvin merkityksellisenä ja kulttuuriin perustuvan hyvinvointipalveluvalikoiman uskottiin kasvavan tulevaisuudessa runsaasti. Suomessa
suunnitteluun ja käsityön tekemiseen liittyvät hyvinvointivaikutukset sekä mahdollisuudet kulttuurimatkailun osana ovat vielä yritystoiminnassa pääosin hyödyntämättä (Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2011). Paneelissa ennakoitiin, että mikäli suomalaiset eivät tartu toimeen, on odotettavissa kansainvälisten konseptien
rantautuminen Suomeen.

9.2.4

Tuotantoteknologian murros

Mannermaan (2008) mukaan ubiikkiyhteiskunta on yhteiskunta, jossa langaton
tiedonsiirto ja verkottuminen ovat mahdollisia kenelle tahansa, milloin tahansa,
missä tahansa ja minkä välityksellä tahansa. Monokronologinen aikakäsitys on
muuntumassa polykronologiseksi, moniajaksi. Sen sijaan, että tehdään yhtä asia
kerrallaan, ihminen tekee monia asioita samanaikaisesti. Työn sekä ajallinen että
paikallinen sidonnaisuus heikkenee. (Mannermaa 2008, 30, 55–59.) Käsityö tuotannollisena tekemisenä on perinteisesti ollut aika- ja paikkasidonnaista. Käsityöprosessi on ollut sidoksissa valittuihin tekniikoihin, laitteisiin sekä materiaaleihin.
Kangasta kudotaan kangaspuissa kutomotilassa tietyn pituisina aikajaksoina. Puuseppä tarvitsee verstaansa koneet ja laitteet tuolin valmistamiseen ja käsin tekemistä on vaikea siirtää nopeasti paikasta toiseen. 3D-mallinnus kyllä suunnittelee
kolmiulotteisen tuotteen ja CNC-kone tekee sen, mutta tuskin voidaan puhua käsintehdystä tuotteesta merkityksessä, joksi käsityö on määritelty tähän saakka
(mm. Anttila 1993; Kojonkoski-Rännäli 1995; Ihatsu 2002; Kärnä-Behm 2005).
Delfoi-paneelin asiantuntijat arvioivat 3D-teknologian merkitystä käsi- ja taideteollisuusalan tuotannolliseen toimintaan. 3D-tulostusteknologian hyödyntäminen
käsi- ja taideteollisuusalalla jakoi asiantuntijoiden mielipiteet. Uhkana nähtiin kädentaitojen katoaminen, jos siirrytään virtuaalisiin suunnittelu- ja tuotantotapoihin. Osaa panelisteista mietitytti se, onko tietokonemallinnuksilla ja tulostekniikoilla tuotettu tuote enää käsityötä tai käsi- ja taideteollisuusalan ydinosaamista. Käsija taideteollisuuden määritteleminen yksiselitteisesti on vaikeaa, koska toimialan
tuotannolliseen toimintaan on sisältyneet vaiheet uniikista taidekäsityöstä teolliseen muotoiluun.
Toisaalta uskottiin, että toimialalla tarvitaan uutta teknologiaa. Tuotteiden ”tulostaminen” oli vastaushetkellä vuonna 2010 osalle panelisteista uusi asia: pohdit-
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tiin sitä, että kuka hyödyntää tulostusteknologiaa ja millä aikavälillä esimerkiksi
kotitulostekniikka voisi olla realistista (tulostusmateriaalien ja -laitteiden kehittyminen). Tuotteiden räätälöinti tulostustekniikan avulla nähtiin toisaalta myös ekologisena vaihtoehtona, jos päästään yksilölliseen valmistukseen massatuotannon
sijaan.
Toiselle Delfoi-kierrokselle tuotantoteknologian kehityksestä ja 3Dtulostusteknologiasta jalostettiin asiantuntija-argumentoinnin perusteella uusi
tulevaisuusväite 3D-design-verstaista. Yhteisöllisiä design-verstaita pidettiin melko
todennäköisinä vuonna 2025, mutta 3D-teknologian ilmenemismuotoja pidettiin
vielä kysymysmerkkeinä. 15 vuoden kuluttua 3D-teknologian ei vielä uskottu tekevän läpimurtoa. Kehittyvää suunnittelu- ja tulostustekniikka hyödynnetään kuitenkin enenevässä määrin designissa ja pk-yrityksissä mm. uniikkien tuotteiden tulostuksessa ja massaräätälöinnissä (mm. Linturi 2013; Aalto FabLab 2013). Itse suunnitellun designin (asiakas suunnittelee itse) lisääntymiseen uskottiin, mutta myös
ammattilaisia tullaan tarvitsemaan tuotteiden räätälöinnissä asiakkaille.
Käsityön arvon kannalta 3D-mallinnusta pidettiin osittain merkityksettömänä.
Käsityö ja tietokoneavusteinen suunnittelu ja tuotteiden tulostus haluttiin pitää
erillään – tulevaisuuden käsityö ei näyttäytynyt vastaajien mielestä tietokoneavusteisena tekemisenä. Vaikka käsityö ja teknologia haluttiin pitää erillään, mahdollisuuksia nähtiin myös käsi- ja taideteollisuusalan osaajille. Käsityöläisten taitoja
voitaisiin hyödyntää opetus- ja neuvonta- ja suunnittelutehtävissä ja ammattilaiset
auttaisivat uuden teknologian hyödyntämisessä tuotesuunnittelussa. Kotona käytettävät työvälineet kehittyvät, mutta 3D-tulostuksen laajaan kuluttajakäyttöön ei
uskottu. Mieluummin uskottiin, että uudet teknologiset ”hyppäykset” saattavat
jopa vahvistaa perinteisiä tekniikoita ja valmistustapoja.
Tuotantoteknologian murros näkyy jo monella toimialalla ja varsinkin teollisuus
on hyödyntänyt 3D-teknologiaa tuotekehityksessä. Muuan muassa prototyyppien
valmistuksessa käytetään kolmiulotteisia tulostimia. Tulevaisuudessa 3Dtulostimet ovat, kuten tänä päivänä lasertulostimet, suunnittelijoiden ja kuluttajien käytössä. Tämä uudenlainen kustomoitu lähituotanto voi olla yksi ratkaisu ekologisemmassa tavaratuotannossa, kun logistiikka jää kokonaan pois.
Knowledge Works Foundation (2009) on ennusteessaan 2020 Forecast: Creating the Future of Learning nostanut merkittäviksi muutosvoimiksi uudenlaisen
tiedonmuodostuksen, uudet tuotantomuodot, kansalaisvaikuttamisen, joustavat
systeemit, laajentuneet verkostot ja muuttuvan ihmiskäsityksen. Yhdeksi muutosvoimaksi (driving force) nousee The Maker Economy о tekijän talous. Tekijän taloudessa on kyse yksilöllisistä valmistusteknologioista ja avoimen lähdekoodin
periaatteista, jotka demokratisoivat suunnittelun ja valmistuksen. Tekijän talou-

217

dessa tärkeäksi nousevat uudet sosiaaliset ruohonjuuritason verkostot ja taloudellinen yhteistyö. Paikallisiin yhteisöihin perustuva joustava tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja valmistus tulee uudistamaan tuotannollisia toimintamalleja.
Tuotteiden valmistuksessa tullaan hyödyntämään uusia teknologisia innovaatioita,
työkaluja ja välineitä kuten 3D-tulostimet, tietokoneohjatut työkalut (kuten laserleikkurit) ja verkkovälitteiset sovellukset.
Trendit, jotka vahvistavat tekijän taloutta Knowledge Works Foundationin
(2009) mukaan ovat 1) kevyen sarjan paikallinen ja yhteisöllinen tuotanto, 2) verkottuneet käsityöläiset, 3) yksilöllinen suunnittelu ja tuotteen kokoaminen (kustomointi ja tuunaus) ja 4) kansalais- R&D (tutkimus ja kehitys). Kevyen sarjan paikallinen ja yhteisöllinen tuotanto tarkoittaa nopeaa, kustomoitua tuotantoa, jonka
mahdollistavat ad hoc -tehtaat tai -työpajat (tilapäiset) ja työn ja tekijöiden tehokkaan välityksen (job shops). Tuotteita valmistetaan, kierrätetään tai uudistetaan
pienessä mittakaavassa ja tämä suosii pienten ryhmien paikallisia projekteja. Jokainen voi toimia tuottajana, suunnittelijana ja ostajana tällä uudenlaisella valmistamisen areenalla (manufacturing arena). Keksijät, korjaajat ja käsityöläiset muodostavat yhteistyöverkostoja, jotka tuottavat nopeita, uusiutuvia innovaatioita.
(Knowledge Works Foundation 2009.)
Yhteistyön kantavana voimana on enemmin jaettu innostus kuin taloudellinen
hyöty. Uudenlaiset ja paremmat tekniset työkalut ja digitaaliset koneet tasaarvoistavat tuotantovälineet. Jokainen voi kokeilla tuotteiden valmistusta. Halvemmat ja käyttäjäystävällisemmät käyttöliittymät kannustavat yksilöitä suunnittelemaan yksilöllisiä tuotteita itselleen ja jopa valmistamaan niitä. Kansalais- R&D
tarkoittaa tekijöiden omia mahdollisuuksia tuotekehitykseen, tutkimukseen, markkinatiedon ja asiakaspalautteen hankkimiseen. Tutkiminen ja kehittäminen eivät
ole enää vain asiantuntijoiden yksinoikeutta. (Knowledge Works Foundation 2009.)
Bunnell ja Marshall (2009) nostavat esiin digitaalisia tuotteiden kustomointiin
ja räätälöintiin tarkoitettuja verkkopalveluita, jotka tukevat edellä mainittuja tuotannollisia toimintamalleja.38 Käsityö on kohtaamassa merkittäviä suunnitteluun ja
valmistamiseen liittyviä muutoksia. Digitaalinen valmistus voidaan nähdä myös
kestävän kehityksen edistäjänä; uudet tulevaisuuden uusiomateriaalit yhdistettynä
3D-teknologiasovelluksiin tukevat ekologista kuluttamista, ekotehokasta tuotantoa
ja materiaaliniukempaa elämäntapaa (Bunnell & Marshall 2009, 112о113; ks. myös
Harris 2013, 92о94, 108о109).

38

Materialise MGX; Freedom of Creation; Shapeways; Studio Ludens; Nervous System;

Ponoko; Mydeco; Automake; Future Factories.
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Woolleyn (2011, 16) mukaan vuorovaikutus käsityön, muotoilun ja taiteen välillä on ilmeinen ja korvaamaton kollektiivisissa innovaatioissa, joissa tarvitaan
luovuutta ja kokeiluja. Mallissa (kuvio 11) kuvataan positiivisia synergioita, jotka
syntyvät näiden kolmen kentän vuorovaikutuksesta. Käsityön vuorovaikutuksessa
taiteen ja muotoilun kenttään korostuvat taidolliset, käsitteelliset ja kuvitteelliset
komponentit. Keskellä mallia on eetos, jolla tarkoitetaan arvoja, uskomuksia, kulttuuria ja toiveita, jotka ovat perustana kaikkien kolmen kentän kehittyville teknologioille ja prosesseille ja tuotoksille. Malli kuvaa myös sitä, miten käsityölliset
menetelmät, estetiikka, taidot ja tietämys voidaan integroida muotoilun ja taiteen
käytäntöihin (kuvio 11).

9.3 Ammattiosaaminen 2025
9.3.1

Taitaminen tietämisen perustana

Ammattiosaamisen tunnistaminen on yhteiskunnan ja koulutuksen suuri haaste.
Miten ennakoidaan tulevien ammattilaisten osaamistarpeita jatkuvasti muuttuvassa maailmassa? Nykypäivänä tunnistetaan moniosaamisen haaste, toisaalta peräänkuulutetaan edes jonkin osa-alueen syvällistä osaamista ja erikoistumista.
Korkean yhteiskuntavastuullisuuden mukaiset tulevaisuudenkuvat (kuvio 9, A ja B)
tarjoavat mahdollisuuksia käsityöalan osaajille mutta osaamisen suuri kysymys on
se, miten käsi- ja muotoiluala ja alan koulutus osaavat hyödyntää ja soveltaa ydinosaamisensa asiakkaiden tarpeisiin.
Kädentaitoihin perustuvan erikoisosaamisen rooli tulevaisuuden keskeisenä
ammatillisena kompetenssina nousi esiin sekä opiskelija-aineistossa että asiantuntijapaneelissa. Opiskelijoiden vastauksissa korostui vahva usko valmistustekniseen
osaamiseen. Ammattitaitoon liitettiin valmistustekninen osaaminen, kädentaidot
ja materiaalituntemus. Vahvimmin tämä näkyi luonnollisesti artesaanivastaajien
kuvauksissa, mutta myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden vastauksissa. Asiantuntijapanelisteja pyydettiin arvioimaan perinteisen käsityöteknisen erikoisosaamisen roolia tulevaisuudessa. Huippuosaaminen kapealla osa-alueella nähtiin
mahdollisuudeksi vain rajatulle määrälle taitajia, suurimmalle osalle alalle kouluttautuvista tarjolla on ennemminkin moniosaajan toimintamalli. Huippuosaajakulttuurin syntyminen nähtiin hitaana ja panostuksia vaativana prosessina. Jos kertakäyttökulttuurille todella haluttaisiin vaihtoehto, vaatisi se panelistien mielestä
aktiivista poliittista ja koulutuksellista panostusta seuraavan 15 vuoden aikana.
Kestävän kehityksen näkökulmasta voitaisiin ennakoida toiveikkaasti, että kädentaidon, korjaamisen ja uudistamisen ammattilaisia tarvitaan, kun maailman
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energia- ja raaka-aineresurssit hupenevat. Täytyy osata huoltaa ja korjata, paikata
ja parsia. Ensimmäisen Delfoi-kierroksen vastausten perusteella asiantuntijapanelistit uskoivat mittatilaus- ja korjauspalveluiden lisääntymiseen ja näkivät sen
nimenomaan käsi- ja taideteollisuusalan tulevaisuuden toimintamallina. Kestävän
kehityksen vaatimukset laadukkaammista tuotteista lisäävät tarvetta myös tuotteiden korjaamiseen ja huoltamiseen. Tämä tukee näkemyksiä siitä, että edelleen
ammatillisessa koulutuksessa tulisi huolehtia käsityöllisen valmistus- ja korjaustaitojen oppimisesta. Vastaaviin päätelmiin tultiin tekstiili- ja vaatetusalan tulevaisuustyöskentelyssä ja koulutusselvityksessä (Opetushallitus 2012, 260о261).
Toiselle paneelikierrokselle jalostettiin asiantuntijoiden argumentoinnin perusteella uusi tulevaisuusväite, jossa väitettiin, että vuonna 2025 käsi- ja taideteollisuusalan ammattikorkeakouluopintojen edellytyksenä on ammatillinen perustutkinto tai näyttötutkinto, koska käsityötaidon, muototajun ja materiaalituntemuksen kehittyminen edellyttää ammattitaidon pitkäjänteistä harjoittelua. Kolmannelle kierrokselle jalostui tulevaisuusteesi, jossa uskottiin, että erikoisammattitutkinnot ja mestaritutkinnot ovat käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisten tulevaisuuden menestystekijä.
Tämä kaikki edellyttää Delfoi-asiantuntijoiden mielestä ammattiopettajuuden
muutosta ammatillisessa koulutuksessa. Käytännön työn opettamiseen kaivattiin
maistereiden sijaan alan työkokemuksen omaavia mestareita. Erikoisammattitutkinnot ja mestaritutkinnot nähtiin oleellisena osana menestyvää käsi- ja taideteollisuusalaa, mutta niiden rooli nähtiin tärkeäksi nimenomaan nykyistä kehittyneemmissä ammattioppilaitoksissa, ei niinkään ammattikorkeakouluissa. Todellinen taito ja materiaaliosaaminen vaativat pitkäjänteisyyttä ja harjoittelua eikä
tekemisosaaminen synny ilman konkreettista työtä, työvälineitä ja materiaaleja.
Taidon oppimisen jatkumo voidaan turvata, jos taide-, taito- ja käsityöoppiaineisiin
perehdytään jo yleissivistävässä koulutuksessa.
Kestävään tuotteiden valmistukseen liittyy kiinteästi valmistusmateriaalien
kierrätettävyys ja uudet materiaali-innovaatiot. Perinteisesti käsi- ja taideteollisuusalalla on vannottu luonnonmateriaalien nimiin ja alan ammattilaiset ovat olleet luonnonmateriaalien erikoisasiantuntijoita. Uusien materiaalien ja teknologisten tuotantoinnovaatioiden esiinmarssi pakottaa myös käsi- ja taideteollisuusalan
panostamaan uudenlaisten materiaalien käyttöön. Asiantuntijoiden mielestä on
hyvin todennäköistä, että opinnot sisältävät tulevaisuudessa enemmän materiaaliteknologian opintoja. Nanoteknologian ja älymateriaalien merkitys käsityöyrittäjien uniikeissa tai piensarjatuotteissa jää nähtäväksi, vielä tällä hetkellä niiden saatavuus ja niihin liittyvä osaaminen on vähäistä.
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Tutkimuksen opiskelija-aineiston perusteella alan ammattikoulutus on edelleen melko tuotekeskeistä. Tähän saakka varsinkin toiseen asteen ammatillinen
koulutus ja osittain ammattikorkeakoulutasoinen koulutus lähtee tuotesuunnittelu- ja tuotevalmistuskeskeisestä ajattelusta. Palvelumuotoilu ei näkynyt aineiston
opiskelijoiden tulevaisuusorientaatioissa juuri lainkaan. Opiskelijat eivät tunnistaneet myöskään muuttuvia asiakasryhmiä kovin hyvin.
Palvelumuotoilun koulutus on nousemassa yhdeksi tärkeimmistä koulutussisällöistä useimmilla koulutusaloilla. Tekniikan, talouden ja muotoilun opetukseen
tulisi Aminoffin, Hännisen, Kämäräisen ja Loiskeen (2010) mukaan integroida yhä
vahvemmin käyttäjäymmärrys, jotta käyttäjälähtöisyys varmistuu. Muotoilun uudet roolit liittyvät kiinteästi ammatilliseen osaamisen ja ammatilliseen identiteettiin. Kilpailu on jatkossa globaalia, siksi globaali näkökulma on muotoilu- ja käsi- ja
taideteollisuuskoulutuksessa alueellisen näkökulman rinnalla tärkeää.

9.3.2

Virtuaaliset kädet?

Millaisia kädentaitoja tarvitaan virtuaalitodellisuudessa? Virtuaalitodellisuuden
tuleminen reaalitodellisuuden rinnalle tuo uusia selviytymishaasteita sekä ammattitaitovaatimuksia myös käsi- ja taideteollisuusalalle. Second Life virtuaaliympäristössä rakennetaan kokonaisia kaupunkeja, siellä ostetaan ja myydään, siellä solmitaan sosiaalisia suhteita, opiskellaan ja harrastetaan (Second Life
2013). Millaista on virtuaalinen käsityö ja hyväksymmekö käsityöksi tietokoneella
virtuaalihahmoin virtuaalimaailmassa luodut artefaktit?
Miten valjastaa uusin älyteknologia menettämättä tärkeää käsityön hiljaista
tietoa, johon tarvitaan ihmisen aito kädenjälki? Vain onko niin, että kaikki läpäisevän virtuaalisen kokemusmaailman myötä yksi tulevaisuuden visio tai skenaario
voisikin olla kaipuu ja paluu aistikokemuksen sekä aistien ylläpitämiseen ja kehittämiseen? Keinotodellisuuden vastapainoksi käsityö voisi tarjota käsin tarttuvaa
konkreettista kosketusta reaalimaailmaan. Virtuaalimaailmassa kaikki on mahdollista, reaalimaailmassa ei. Sennett (2007, 99) peräänkuulutti aitoa käsityöläisasennetta, jota määrittelee sitoutuminen, itsekuri ja itsearviointi. Käsityö voisi toimia
keinotodellisuuden vastavoimana, se voisi palauttaa ihmisen maan pinnalle, fyysiseen realismiin. Onnistumiset ja epäonnistumiset, käsityötaidon loputon harjaannuttaminen voivat lopulta koitua flow-kokemukseksi, jolle Second Life -elämäkään
ei tarjoa vastinetta.
Tutkimuksen kaikki vastaajaryhmät korostivat fyysisiä ja reaalimaailmaan konkreettisesti sijoittuvia käsityöllisiä toimintamalleja. Käsityön perusolemusta materiaalisena ja vahvasti kosketusaistiin perustuvana toimintana ei juuri kyseenalaistet-
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tu. Opiskelijavastaajat korostivat ammatillisen osaamisen keskeisinä kompetensseina käsityöllistä valmistusosaamista ja materiaalituntemusta. Vastauksissa ei
juuri korostunut uusien teknologioiden tai oppimisympäristöjen merkitys käsi- ja
taideteollisuuden tai muotoilun ammatillisena osaamisena.
Samoin Delfoi-paneelissa käsityöllinen tekeminen ja taito-osaaminen fyysisenä
ja kehollisena toimintana (embodied cognition) nähtiin myös tulevaisuudessa keskeisenä ammatillisena osaamisena (vrt. mm. Seitamaa-Hakkarainen 2011). Delfoipaneelin kyselyssä Avaintaidot ja osaaminen oli useampi väite, jossa arvioitiin sekä
uuden suunnittelu- ja valmistusteknologian että uusien virtuaalisten oppimisympäristöjen merkitystä käsityötaitojen oppimisessa. Tulevaisuusväitteeseen käsi- ja
taideteollisuusalan ammatillisen koulutuksen siirtymisestä simulaatiolaitteilla toteutettavaksi suhtauduttiin kriittisesti ja sen suuntaista kehitystä ei pidetty toivottavana. Kädentaitojen oppimisen kehollisuus ja kosketusaistimukset materiaaleihin
ja työvälineisiin ovat asiantuntijoiden mielestä vaikeasti korvattavissa simulaatiolaitteilla ja virtuaaliverstailla.
Virtuaaliteknologian kehittyminen (kuten 3D-tulostus) ja hallinta kuitenkin
tunnistettiin tulevaisuuden ammatillisena osaamishaasteena. Virtuaaliteknologia
nähtiin enemmän ammatillisessa kontekstissa kuin peruskoulun tai vapaan sivistystyön käsityön opetuksen välineenä. Käsityö ymmärrettiin vaihtoehtoisena toimintana keinotodellisuudelle ja esimerkiksi käsityökoulutoiminnan siirtymistä virtuaalitodellisuuteen (esim. Second Life) pidettiin epätodennäköisenä ja erittäin eitoivottavana. Käsityö nähtiin keinoksi päästä edes hetkeksi eroon ja irti tietokoneesta. Delfoi-panelistit ajattelivat, että on tärkeää puolustaa ja pitää huolta ihmisen luontaisista fyysisistä yhteisöllisyyden tarpeista. Verkkoyhteisökäyttäytymisen
ja fyysisen ryhmäkäyttäytymisen välillä on perustavaa laatua olevia eroja.
Internet ja sosiaalinen media ovat vahvistaneet yhteisöjen merkitystä. Yhteisöllisyyden noustessa sosiaalisten taitojen merkitys kasvaa. Ihmisen perimmäisin
ristiriita on jännite yksilöllisyyden, erilaisuuden ja yhteisöllisyyden välillä. Olemme
yksilöitä vain yhteisön jäseninä ja yhteisön jäseniä vain yksilöinä. Pyrimme erilaistumaan muista kaikin mahdollisin keinoin. Kehon erillisyys on meille annettu, mutta muut erot joudumme rakentamaan nimien, symbolien ja kulttuuristen merkitysten varaan (Hall 2005; Tuomi 2005, 133). Verkkoteknologia on mahdollistanut uusia työkaluja yksilöllisten ja yhteisöllisten kulttuuristen merkitysten näkyväksi saamiseksi. Yhteisöllisyyden rakentumisessa yhdistyvät yhä vahvemmin sekä reaalimaailman että virtuaalimaailman verkostot. Käsityö on yksi merkittävä globaaleja
verkkoyhteisöjä ylläpitävä voima. Yksilöllisyys on merkityksellistä siis oman yhteisön jäsenenä ja yhteisöt (kuten vertaisverkot) vahvistavat ja nostavat esiin marginaalisiakin yksilöitä ja tekoja (esim. uniikki käsityö globaaleilla markkinoilla).
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9.3.3

Globaali ammattikilta oppimisyhteisönä

Delfoi-paneelissa arvioitiin ammattitutkintojärjestelmän mahdollisia muutoksia ja
ammatillisen järjestäytymisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Tulevaisuusväitteessä ehdotettiin, että käsi- ja taideteollisuusalan ammatin oppiminen tapahtuisi
globaaleissa ammattikilta-tyyppisissä oppimisympäristöissä, joihin liittyisi kisällinvaellus. Vastausten ja asiantuntija-argumentoinnin pohjalta muodostettiin lopulta
tulevaisuuteesi, jossa uskottiin, että vuonna 2025 kansainvälisten ammattikiltojen
merkitys on tärkeä ammatillisena tukiverkostona muotoilu- ja käsi- ja taideteollisuusaloilla.
Panelistit näkivät perinteiset ammattikillat pääosin menneiden aikojen suljettuina järjestelminä, jotka eivät sinällään sovellu nykypäivän ja tulevaisuuden oppimiskulttuuriin. Oppimisympäristöjen ajateltiin rakentuvan avoimuuden, tasavertaisuuden ja yhteisöllisyyden perustalle ja siitä lähtökohdasta uudenlaiset ammattikillat arvioitiin positiivina ja toivottavina toimintamalleina. Esiin nostettiin nettikillat ja kiltaverkostot, jotka tarjoavat tukea jäsenilleen ja helpottavat esimerkiksi
globaalien kontaktien luomisessa. Tämän kehityksen nähtiin vahvistuvan myös
harrastajien keskuudessa (Pro Ams о pro amateurs).
Varsinkin käsityön harrastajien, mutta myös ammattilaisten keskuudessa globaalit verkkoyhteisöt (mm. Etsy, Pinterest, Craftster, Get Crafty) toimivat laajasti
tiedonvaihdon ja oppimisen ympäristöinä. Laajin käsi- ja taideteollisuusalan alan
globaali verkkoyhteisö on Etsy, jonka kautta käsityöläiset ja käsityötuotteita hankkivat asiakkaat saavat monenlaisia palveluita. Verkkoyhteisöt ovat ottaneet enenevässä määrin myös ammatillista osaamista vahvistavaa koulutuksellista roolia.
Verkkoyhteisöt (communities, teams) järjestävät online lab -koulutuksia (virtual
labs) ja tiimeissä ja blogeissa vertaistuki ja yhdessä oppiminen ovat merkityksellisessä roolissa. Virtuaalisia verkostoja vahvistetaan alueellisilla tapaamisilla ympäri
maailmaa (esim. Etsy Helsinki Meetup 2011). (Etsy.com 2013.)
Na (2012) tutki väitöstutkimuksessaan Etsy verkkoyhteisöä useasta näkökulmasta. Hän havainnoi toimintakulttuuria osallistumalla itse käsityötuotteiden
myyntiin sekä ostamiseen 20 kuukauden ajan sekä haastattelemalla verkkoyhteisön johtohenkilöitä ja hallinnoijia. Nan (2012, 153о155) mukaan Etsyverkkoyhteisön yhtenä vahvuutena toimijat pitävät sen arvopohjaa; sitä pidetään
’terveenä käsityömarkkinapaikkana’, jolla on ekologinen arvopohja. Yksi tärkeä
tehtävä on samanhenkisten ihmisten yhdistäminen globaalisti. Etsyn perustajat
ovat myös itse käsityöläisiä (makers), mikä on tae siitä, että sekä tekijöiden että
ostajien tarpeet ymmärretään käsityöläisyyden ja käsityöhön liittyvän elämäntyylin
näkökulmista. Käsityöverkkoyhteisöjen nopea syntyminen ja kasvu miljoonien
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käyttäjien globaaleiksi yhteisöiksi kertovat mm. Andersonin (2012) ja Nan (2012)
mielestä käsi- ja taideteollisuusaatteen (Arts and Crafts Movement) vahvasta uudelleen tulemisesta ja arvopohjaisen yhteisöllisen tekemisen ja oppimisen merkityksestä.
Oppiminen kaikissa elämän vaiheissa perustuu yhä enenevässä määrin yhteisölliseen ja yhteistoiminnalliseen oppimiseen (collaborative learning) (mm. Hakkarainen, Paavola, Kangas & Seitamaa-Hakkarainen 2013; Hakkarainen, Lallimo &
Toikka 2012; Engeström 2008). Ammatillisen kasvun näkökulmasta katsottuna kyse
on vertaisryhmän tuottamasta yhteisöllisestä tiedonmuodostuksesta, jossa ryhmän jäsenten erillinen ja yhteinen kokemustieto kumuloituu uudeksi tiedoksi (Nonaka & Tacheuchi 1995). Vertaisoppimisessa vertaiset ovat korvanneet asiantuntijainstituutiot tiedon tuottajina. Perinteisessä yhdistystoiminnassa vertaistieto,
vertaisjakaminen ja vertaisoppiminen ovat aina olleet kunniassa. Nykypäivän vertaisoppiminen tapahtuu hyödyntäen monia ryhmädynamiikan muotoja, joista
verkkovuorovaikutuksen merkitys on entistä vahvempi (Fields & Plathan 2012).
Olisiko uudenlaisella ammattikiltaverkostolla annettavaa ammatillisen osaamisen kehittämisessä? Kokeiluja uudenlaisista ammatillisista kiltamalleista on meneillään. Opetushallituksen rahoittamassa Kiltakoulut-hankkeessa on tavoitteena luoda eri ammattialoille soveltuvia sosiaalisen median palveluja hyödyntävä pedagoginen malli, jossa yhdistyvät opiskelijakeskeisyys ja vertaisoppiminen, läpinäkyvä
yhteisöllisen tiedon jakaminen ja vertaiskehittäminen. Mestari-oppipoikamallin,
projektioppimisen sekä ja tutkivan oppimisen keinoin tavoitteena on luoda mahdollisuus vahvan ammattitaidon ja ammatti-identiteetin syntymiseen. (Kiltakoulu.fi
2013).
Kulttuurialan ammatillisessa osaamisessa ja koulutuksessa on korostettu viime
aikoina toimialat ylittävää yhteistoiminnallisuutta, moniammatillista lähestymistapaa sekä kansainvälisiä verkostoja (mm. Hohtokari, Uitto & Leroux 2011; Björkvist
2011; Lille 2010). Tutkimuksen haastatellut sekä Delfoi-paneeliin osallistuneet
asiantuntijat korostivat myös toimialat ylittävien verkostojen ja kumppanuuksien
merkitystä. Käsi- ja taideteollisuusalan verkostot ovat perinteisesti rakentuneet
markkinointi- ja myyntitarpeista. Todellisia yhteistuotannollisia toimintamalleja,
joissa on kansainvälinen ulottuvuus sekä hyödynnetään verkkoteknologiaa, on
vielä melko vähän.
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9.3.4

Moniosaamisen haaste

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat yhteiskunnallisen keskustelun keskiössä.
Työpaikkojen globaali uusjako on käynnissä ja osa työstä on siirtynyt kansainvälisiin verkkoympäristöihin. Eri arvostukset, uskonnot, perinteet ja tavat ilmenevät
erilaisina asiakastarpeina. Asiantuntijapanelistit ottivat kantaa arvo- ja kulttuuriosaamisen merkitykseen ammatillisena menestystekijänä. Asiantuntijat näkivät
kulttuuriosaamisen kaksijakoisena. Oman kulttuurin ja muiden kulttuurien tuntemusta pidettiin toimialan keskeisenä vahvuutena. Kulttuurintuntemusta pidettiin
muotoilijan ja käsityöläisen ammatti-identiteetin kulmakivenä, käsityöläisiä pidettiin esinemaailman merkityksenantajina. He toimivat asiakastarpeiden sekä merkityksiin rakentuvien heimojen välittäjinä ja vahvistajina.
Toisaalta pohdittiin sitä, kykenevätkö varsinkin muotoilijat todelliseen ymmärrykseen arvojen moninaisuudesta globaalissa toimintaympäristössä. Arvot ovat
kulttuurisidonnaisia ja sidoksissa ihmisiin ja ihmisten välisiin suhteisiin. Asioiden
toivottavuus näyttäytyy eri ihmisille ja kulttuureille eri lailla – maailmassa vallitsee
vastakkaisia arvoja. Arvo-osaamisen nähtiin jalostuvan elämänkokemusten kautta.
Muotoilussa kulttuuristuminen näkyy henkisten ja aineettomien merkitysten
kasvuna, joka ilmenee käyttäjälähtöisyyden ja asiakaskeskeisyyden korostumisena.
Muotoilun uudet roolit ovat sekä horisontaalisia laajennuksia (esimerkiksi muotoilun käyttöönotto palveluiden suunnittelussa) että vertikaalisia (strategisen muotoilun uusi rooli tuotteiden ja palveluiden ulkopuolella kuten osaamis- tai menetelmänäkökulmana). Uudet roolit eivät kuitenkaan syrjäytä vanhoja, vaan kaikki roolit
ovat jatkossakin läsnä. Selkein ero rooleissa on konkreettisten, muodonantamiseen tähtäävien roolien ja immateriaalisten kehitysroolien välillä. Kulttuuriosaamisen ja muotoilun uusien roolien myötä on herännyt keskustelu ammatillisen osaamisen kompetensseista laajemminkin. Tarvitaanko muotoilua esimerkiksi erillisenä
ammatillisena kompetenssina vai onko se varsinkin uusissa rooleissaan integroitava kaikkiin toimintoihin, joissa kehitetään uutta tai luodaan asiakasymmärrystä?
Olisiko siirryttävä tutkimaan, kouluttamaan ja käyttämään muotoilun menetelmiä
(design thinking) yleisemmin uuden luomiseen ja käyttäjälähtöisiin innovaatioihin
ja tulisiko muotoilua opettaa kaikille? (Brown 2008, 3; Hautamäki 2008, 44; Valtonen 2007; Aminoff ym. 2010, 49, 53.)
Kulttuuriosaamisen kasvun taustatekijöitä ovat ympäristön kulttuuristuminen
ja estetisoituminen, globalisoituva talous sekä aineettomien immateriaalisten tekijöiden (esimerkiksi arvojen) merkityksen korostuminen. Kulttuuristen piirteiden,
merkitysten ja niiden tuottamien mielikuvien hallinnan tulisi olla tuotesuunnittelijan ydinosaamista. Wilenius (2004) nosti jo kymmenen vuotta sitten Suomen stra-
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tegiseksi menestystekijäksi kulttuuriosaamisen teoksessaan Luovaan talouteen.
Kulttuuriosaamisella Wilenius (2004) tarkoitti 1) kykyä kehittää kulttuuriseen pääomaan liittyviä tuotteita 2) kulttuurista lukutaitoa 3) organisaatiokulttuuria, joka
perustuu vahvaan johtamiseen ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Kulttuuriosaaminen on pohjimmiltaan yksilön strategista osaamista, joka auttaa häntä
ymmärtämään, verkottumaan ja kehittymään yhä vaativammaksi käyvässä työelämässä. (Wilenius 2004, 212–214.)
Myös eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on nostanut kulttuuriosaamisen keskeiseksi tulevaisuuden menestystekijäksi. Kulttuuriosaamisella tulevaisuusvaliokunta tarkoittaa yksilön taitoa orientoitua modernissa maailmassa, jossa kulttuuri
läpäisee koko yhteiskunnan ja jossa elämän ja työnteon ehdot muuttuvat. Kulttuuri on nostettu marginaalista keskiöön ja se nähdään kehityksen, demokratian ja
hyvinvoinnin merkittävänä lähtökohtana. Samalla kulttuurin käsite on laajentunut.
Kulttuuri on koko yhteiskuntaa luonnehtiva piirre ja luovuusstrategioissa kulttuuri
ja taide määritellään yhteisön identiteetin, luovuuden ja innovatiivisuuden perustana. Kulttuuria ei enää pelkistetä houkuttelevuustekijäksi tai talouden vastapariksi, vaan se liittyy suoraan menestykseen, kasvuun, talouden perusvoimavaroihin ja
yhteiskunnan kehittämiseen. Kulttuuriosaamisesta on siis muodostunut keskeinen
innovaatiokyvykkyyden edellytys sekä yksilön että yhteisön ominaisuutena. (Hautamäki & Oksanen 2011, 5–6, 16, 70о74; Uusitalo 2009, 31–38.)
Delfoi-paneelin ensimmäisellä kierroksella otettiin kantaa ajatukseen, että tulevaisuuden käsi- ja taideteollisuusalan ammattilainen on ennen kaikkea kulttuurituottaja, joka kykenee joustavasti kokoamaan ympärilleen suunnittelu- ja tuotantotiimejä. Tulevaisuudentila (kuvio 9, B) kuvaa toimintaympäristöä, jossa vahvimmin tarvitaan tuottaja- ja managerointitaitoja ja kykyä hyödyntää globaaleja verkostoja ja verkkoteknologiaa. Tällöin ammattitaidon perustan muodostavat kulttuurin toimintaympäristön tuntemus, tuottamisprosessin hallinta ja liiketaloudellinen osaaminen. Keskeisiä sisältöjä kulttuurin ja taiteen tuntemuksen lisäksi olisivat
tuotantosuunnittelu, projektijohtaminen, talous ja rahoitus, yrittäjyys, viestintä ja
markkinointi. Designer-manageri tai tuottaja-moniosaaja -mallissa ammattiosaaminen kostuu verkostonrakentajan kyvyistä joustavasti koota ympärilleen suunnittelu- ja tuotantotiimejä. Suunnittelussa käytetään apuna esimerkiksi 3Dskannereita, joiden avulla voidaan räätälöidä ja tuottaa uusia tuotteita lokaaleille
ja globaaleille markkinoille. Moniosaamiseen kuuluu kiinteästi myös ennakoin-
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tiosaaminen ja joukkoistaminen (croudsourcing)39 (mm. Surowiecki 2005; Howe
2009).
Tuottaja-toimintamalli ja tuottajaosaaminen käsi- ja taideteollisuuden ammatillisena avainosaamisena jakoi mielipiteitä melko laveasti ja argumentoinneissa
näkyi moniosaamisen ja erikoisosaamisen ristiriita. Toisaalta korostui erilaisten
osaajien verkostojen merkitys, toisaalta peräänkuulutettiin käsi- ja taideteollisuusalan perinteistä erikoisosaamista eli kädentaitoja. Nähtiin, että käsityöläiset ja
taiteilijat voivat keskittyä suunnitteluun ja valmistukseen, kulttuurituottajat ja
managerit sen sijaan liiketoimintaosaamiseen ja markkinointiin. Käsi- ja taideteollisuusalalle hakeutuu perinteisesti suunnitteluun ja tuotteiden valmistukseen suuntautuneita henkilöitä. Ammatilliset motiivit eivät useinkaan perustu liiketoiminnalliseen menestymiseen vaan itsensä toteuttamisen tarpeeseen. Tästä johtuen on
viime vuosina käynnistynyt kulttuurituottajakoulutusohjelmia ja luovien alojen
managerikoulutusta. Toimiala ei edelleenkään kykene hyödyntämään kovin hyvin
muiden ammattilaisten osaamista.

9.4 Ammatillinen identiteetti 2025
9.4.1

Käsityöläinen 2.0 – Pro Am & Am Pro

Miten rakentaa kestävää elämäntarinaa ja minuutta ”nomadiyhteiskunnassa”,
jossa vaihdetaan alati työtä, tehtävää ja paikkaa? Sennett (2007, 11о12) on nostanut esiin huolen taitojen roolista selviytyä epävakaissa, pirstaloituneissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa. Haasteita muodostavat entistä lyhytkestoisimmat työja ihmissuhteet. Haasteeksi muodostuu kyky oppia taitoja ja hyödyntää niitä jatkuvassa muutoksessa. Sennettin (2007, 12о13) mukaan nykyinen yhteiskuntajärjestys
ei tue käsityöläismäisen ammattitaidon (craftsmanship) ihannetta, tavoitetta oppia
jokin tietty taito todella hyvin. Kisällistä mestariksi etenemisen sijaan nykykulttuuri
suosii meritokratiaa, jossa ihmisen palkitseminen ei perustu aiempiin saavutuksiin
vaan potentiaalisiin kykyihin.
Sennett (2007, 13, 19, 181о183) peräänkuuluttaa käsityöläisasenteen laventamista kaikkeen työhön. Käsityöläisyydessä on hänen mukaansa yksi keskeinen
hyve, joka puuttuu uuden kulttuurin ihannetyöläiseltä ja ihannekansalaiselta. Se
on sitoutuneisuus. Kyse ei ole pakkomielteisesti jonkin asian hyvin tekemisestä,
39

Croudsourcing – joukkouttaminen, joukkoistaminen, yleisön osallistaminen; talkoistami-

nen kuvaa yleisesti hajautettua ongelmanratkaisu- ja tuotantomallia, jossa toimeksiantaja
hyödyntää yhteisön osaamista rajattua tehtävää varten (Howe 2009).
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vaan uskosta hyvin tekemisen objektiiviseen arvoon. Tämä ilmenee oikein tekemisenä silloinkin, kun siitä ei ole luvassa mitään palkkiota. Käsityöläisyyden liittämien
ainoastaan kädentaitoihin on kapea-alainen näkökulma, Sennett (2007, 99) viittaa
henkiseen ja sosiaaliseen käsityöläisyyteen. Käsityöläisyyden laaja määritelmä voisi
olla: ”Jonkin asian tekeminen hyvin sen itsensä vuoksi. Käsityöläisyyteen liittyy
kaikilla aloilla itsekuri ja itsearviointi. Vaatimustasoista pidetään kiinni, ja laadun
tavoittelusta tulee päämäärä sinänsä.”
Käsityöläisyydessä painottuu esineellistäminen. Käsityöläisen taidonnäyte
(esimerkiksi soitin, vaate, koru, huonekalu) on väline, joka välittää käsityöläisyyden
traditiota ja tarinaa eteenpäin. Tuote tehdään merkitykselliseksi itsessään. Muutaman viime vuoden aikana keskustelu materiaalisen tekemisen merkityksestä on
voimistunut. Käsityöläisyyden ja tekijyyden uudenlaiseen nousuun (Maker Movement) liittyy useita käsitteitä. Knowledge Works Foundation (2009) on käyttänyt
uudesta tuotannollisesta toimintamallista käsitettä Maker Economy (tekijän talous). Sennett (2008) on käyttänyt käsitettä skills economy (taitotalous) kuvaamaan
käsityöläisasenteen sekä käsityöllisen tekemisen merkitystä uudenlaisen voimauttavamman työn mallina. Anderson nostaa vahvasti esiin käsityömäisen massatuotannon (mass-scale crafting) ja ammatillisena identiteettinä teollisen käsityöläisen
(industrial artisan) sekä digitaalisen valmistajan (digital maker). Näitä kaikkia työn
tekemisen malleja ja ammatillisia identiteettejä yhdistää uusi digitaali- ja verkkoteknologia. (Anderson 2012, 67, 231.)
Na (2012) nostaa väitöskirjassaan keskusteluun käsityöläisyyden monet ulottuvuudet. Käsityö määrittyy osana kulttuurista ja sosiaalista toimintaympäristöä sekä
harrastuksena että ammattina. Käsityö käy myös alati jatkuvaa vuoropuhelua taiteen ja muotoilun kanssa. Vahva Do-it-yourself-kulttuurin nousu (pro amateurs) on
tuonut keskusteluun käsityön sosiaaliset ulottuvuudet varsinkin harrastepohjaisissa verkkoyhteisöissä. Harrastajan ja ammattilaisen roolit ovat liudentuneet; olemme kaikki suunnittelijoita ja valmistajia (Anderson 2012). Toisaalta käsi- ja taideteollisuus ja käsityöläisyys hakevat oikeutustaan osana kulttuuriteollisuutta ja luovia
aloja. Uudet kumppanuudet muiden luovien alojen sekä muiden toimialojen kanssa tarjoavat uudenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia ammattiosaamiselle.
Na (2012, 134о141) käyttää käsitettä craftizen kuvaamaan henkilöä, joka jollakin moninaisella tavalla on kytköksissä käsityöaktiviteetteihin. Aktiviteettirooli voi
vaihdella käsi- ja taideteollisuustuotteen ostajan roolista poliittiseen aktivismiin
käsityön avulla (craftivism, co-craftivism). Käsityöläisyyteen em. merkityksessä
sisältyy myös vahva hyvinvoinnin ja hyvän tekemisen näkökulma. Käsityö tuottaa
hyvinvointia sekä tekijälleen että käsityötuotteen tai palvelun kohteelle. Ammatil-
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lisen identiteetin näkökulmasta käsityöläisyys (craftizen) on pyrkimystä hyvään
elämään ja selkeä elämäntapavalinta (Na 2012, 225о260).
Miten alalle valmistuvat artesaanit, artenomit ja muotoilijat löytävät paikkansa
monimuotoisessa ja alati muuttuvassa hybriditaloudessa? Kykeneekö kulttuurialan
koulutus valmistamaan heitä kohti vaihtoehtoisia ammatillisia tulevaisuudentiloja?
Tutkimustulosten valossa tulevaisuusajattelu ja tulevaisuusorientaatio eivät näyttäytyneet vahvasti opiskelijoiden kertomuksissa. Ammatillinen identiteetti näyttäytyi toimialalle tyypillisinä käsityöläisyyden toimintamalleina tai muotoilijan ammattikuvina. Toiveet ja haaveet kiteytyivät haluun tehdä koulutusta vastaa työtä ja
menestyä siinä.
Haluan vain tehdä sellaista työtä, josta tiedän nauttivani kovasti. Jollain tavalla tehdä
siitä omasta rakkaasta harrastuksesta työ, josta saa palkkaa. Henkilökohtainen tavoitteeni ei ole ainoastaan saada ihmiset pukeutumaan paremmin, vaan myös nauttimaan elämästä ja ylipäätään parantaa heidän elämänlaatuaan. Kukapa ei haluaisi
olla paras työssään? Tähtäisin totta kai maailmanlaajuiseen työkenttään, ja matkustelu olisi tietenkin ultimaalinen unelma. Kaikki kaverit vaan mukaan ja valloitus voi
alkaa. (TA18)

Nuorten käsityöläisyyteen ja muotoilijuuteen liittyvät toiveet ja haaveet kohtaavat ammatillisen koulutuksen aikana ja sen jälkeen työelämän realiteetit. Ammatillisen kasvun ja työidentiteetin muotoutuminen vaatii aikaa, varsinkin toisen
asteen valmistusteknisen osaamisen saavuttaminen koulutuksen aikana on haasteellista. Opetushallituksen (2012) teettämässä tekstiili- ja vaatetusalan koulutusselvityksessä nousi selvästi esiin käsi- ja taideteollisuusalaa laajemminkin kuvaavia
ongelmia. Yksi tekstiili- ja vaatetusalan toiseen asteen koulutuksen (artesaani)
ongelma on ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen (lähes 50 prosenttia). Syyksi
selvityksessä nähtiin nuorten selkiytymättömät käsitykset ammatillisesta suuntautumisesta sekä niiden opiskelijoiden, joilla ammatinvalinta on vaikeaa, ohjaaminen
käsi- ja taideteollisuusaloille. Toimenpiteiksi ehdotettiin soveltuvuuskokeita, joissa
selvitettäisiin innostuneisuus, käden motoriikka, kolmiulotteisuuden hahmottaminen, luetun ymmärtämisen taito ja sitoutuminen alan opintoihin. (Opetushallitus
2012, 269о270.)
Toinen käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksen haaste liittyy työssäoppimiseen
ja työelämätuntemukseen. Toimialan luonteesta johtuen yritykset ovat pieniä
(mikroyritys, freelancer, toiminimi, ammatinharjoittaja), jolloin resurssit työssäoppijoiden opettamiseen ovat rajalliset. On vaikeaa taata alan opiskelijoille todellisia
mestari-oppipoika-opintopolkuja, joissa ammatillinen identiteetti ja työnkuva voisivat vahvistua. Useammassa selvityksessä myös ammattiopettajien työelämätuntemusta ja työkokemusta pidettiin puutteellisena. Ratkaisuksi ehdotettiin opettaji230

en työelämäjaksoja, työelämässä olevien ammattilaisten hyödyntämistä opettajina
sekä mentorointia ja yrityskummitoimintaa (Opetushallitus 2012, 271; Hohtokari,
Uitto & Leroux 2011, 25о26; Lille 2010, 55о56).
Toimialalle työllistyminen perustuu pääosin yrittäjyyteen, palkkatyötä sekä toisen asteen että korkea-asteen koulutuksen jälkeen on rajallisesti. Tutkimuksen
opiskelijavastaajilla (N=72) oli melko realistinen käsitys toimialan työtilanteesta;
yrittäjyys toimintamallina nousi vahvasti esiin. Muotoilijoiden (käsi- ja taideteollisuus) ammattikorkeakoulutus on muutoksessa: kulttuurialan koulutuspaikkoja on
vähennetty tuntuvasti ja koulutussisältöjä on tarve kehittää entistä monialaisimmiksi. Nyt peräänkuulutetaan moniosaajan mallia selviytyä muuttuvassa toimintaympäristössä. Institute for the Future (Davis, Fidler & Gorbis 2011, 8о13) kokosi
tulevaisuuden työn kymmenen keskeistä taitoa ja osaamisaluetta, jotka ovat:
- ymmärtäminen (sense-making),
- uusi ja joustava ajattelu (novel and adaptive thinking),
- sosiaalinen älykkyys (social intelligence),
- poikkitieteisyys (transdiciplinarity),
- uusi medialukutaito (new media litteracy),
- tietojen käsittely (computational thinking),
- tiedon kuormittavuuden hallinta (congnitive load management),
- monikulttuurinen osaaminen (cross cultural competency),
- suunnittelijan ajattelutapa (design mindset),
- verkkovälitteinen yhteistyö (virtual collaboration).
Nämä ominaisuudet ja taidot pätevät todennäköisesti kaikilla toimialoilla sovellettuna toimialakohtaisiin erikoisosaamisalueisiin. Kun puhutaan hybriditaloudesta ja hybridikuluttajuudesta, todennäköisesti tarvitaan hybridiyrittäjiä, hybridisuunnittelijoita sekä hybriditaitajia. Tulevaisuuden käsi- ja taideteollisuuden hybriditaitajat voivat löytää paikkansa vaihtoehtoisista tulevaisuuden toimintaympäristöistä moninaisin ammatti-identiteetein.
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Eco Ethics – Pieni on kaunista
Tärkeimmät muutosvoimat yhteiskunnassa ovat kestävä kehitys ja ekologiset arvot. Globaali vastuullisuus on kehittynyt merkittävästi; tavaratuotantoa ja kulutuskäyttäytymistä säädellään lainsäädännöllä ja kansainvälisin sopimuksin. Lainsäädännöllä sekä kansallisella poliittisella ohjauksella on kyetty vaikuttamaan kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ekologisiin arvoihin. Kehittyneissä maissa kasvava
joukko ihmisiä on siirtynyt hitaampaan elämäntapaan, jossa ensimmäinen prioriteetti on henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Slow Life on mahdollisuus ja todellisuutta yhä suuremmalle joukolle länsimaiden hyväosaisia.
Käsityöläisyyttä arvostetaan elämäntapana, joka mahdollistaa vapauden hallita
omaa elämäntapaa, työuraa ja henkilökohtaista hyvinvointia. Työorientaatio ja
motivaatio ovat vahvasti kytköksissä itsensä toteuttamisen tarpeisiin, itseilmaisuun ja työn tulosten laadukkuuteen. Älykäs kierrättäminen, korkea materiaalien tuntemus ja hallinta, yksilöllinen mittatilausvalmistus ja mestaritason käsityöosaaminen ovat ammatillisia avainkompetensseja, joita arvostetaan korkealle.
Itsenäisyys, taiteellinen vapaus ja henkinen hyvinvointi määrittävät ammatillista
identiteettiä. Käsityöläisyys nähdään elämäntapana ja kokonaisvaltaisena vaihtoehtona, jossa yhdistyvät taiteellinen toiminta, piensarjatuotanto, asuminen ja perhe-elämä.
Redesign – Yhteisössä on voimaa
Tärkein yhteiskuntaa ohjaava muutosvoima on yhteisöllisyys. Globaalia konsensusta ilmastopolitiikasta ja kestävän kehityksestä ei ole saavutettu. Kansalliset strategiat on rakennettu hitaamman talouskasvun varaan, jolloin selviytymiskeinoiksi
globaalissa kilpailussa on valittu kansallisen omavaraisuuden kehittäminen ja protektionistiset toimenpiteet kotimaisten elintarvikkeiden, raaka-aineiden ja materiaalien tuotannon lisäämiseksi. Käynnistetään jopa uudelleen luonnonmateriaalien
kotitarveviljelyä sekä osaamisklustereita jalostamaan lähituotantoa liittyen kotimaisiin raaka-aineisiin. Suomeen on syntynyt lukuisia tuotannollisia käsiteollisia
osuuskuntia ja yhteiskunnallisia yrityksiä, joiden tavoitteena on jäsentensä tarpeista ja hyvinvoinnista huolehtiminen.
Käsi- ja taideteollisuusalan ammatillinen toiminta ja käytännöt ovat vahvasti
paikallisten verkostojen varassa; suunnittelu, valmistus ja markkinointi rakennetaan yhdessä alueellisen toimintaympäristön tarpeita kuunnellen. Tuotteiden valmistus, kierrätys, korjaaminen ja huoltaminen on keskitetty yhdessä tuottamisen
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keskuksiin (co-creation)40, joissa ihmisiä aktivoidaan oppimaan kädentaitoja, korjaamaan rakennuksia, kodin irtaimistoa ja vaatteita. Keskukset ovat myös kehittyneitä kierrätyskeskuksia, joissa neuvotaan elämänhallintataitoja ja koulutetaan
redesignereita eli uudelleenmuotoilijoita. Ammatillisia avainkompetensseja ovat
pedagogiset taidot kuten ohjaus, opetus, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Ammatillisessa identiteetissä on tärkeää sisäistää mahdollistajan ja fasilitoijan roolit.
Tärkeintä ei ole oman taiteellisten tai muotoilullisten vahvuuksien korostaminen
vaan yhdessä luominen. Kolmannen sektorin ja järjestöjen rooli yhteisöjä kokoavina ja kiinnipitävinä voimina voi olla ratkaisevaa.
Globe Local – Tekno design
Tärkeä osa globaalin raaka-ainejalostuksen, tuotteiden tuotannon ja jakelun liittyvistä päästöongelmista on ratkaistu uusien teknologisten innovaatioiden avulla.
Tuotantojärjestelmät on saatettu ainakin kehittyneissä maissa ekotehokkaiksi ja
suljetuksi järjestelmiksi. Tärkeimpiä muutosvoimia ovat ekotehokkuus ja kevyt
elämäntapa (lightweight living). Kevyt elämäntapa tarkoittaa materialismin vähentymistä ja aineettomien palveluiden lisääntymistä. Asiakkaiden tarpeet ja käyttäjälähtöisyyden priorisointi ovat muuttaneet merkittävästi suunnittelun ja valmistuksen käytäntöjä ja toimintamalleja.
Kevyt yhteisöllinen suunnittelu ja valmistaminen tarkoittavat verkostoissa ja
verkoissa tapahtuvaa suunnittelua, tehokkaita 3D-teknologisia välineitä, hyvin
yksilöllisesti räätälöityjä tuotteita ja huippuälykkäitä materiaaliteknologisia innovaatioita (micromimicry- ja nanoteknologia). Ammatillisissa avaintaidoissa korostuvat tulevaisuusorientaatio, ennakointi, korkea materiaaliteknologinen osaaminen ja palvelumuotoilu. Ammatillisessa identiteetissä korostuvat moniosaaminen
ja tuottaja- ja koordinointiosaaminen. Tuottajuus tarkoittaa kykyä rakentaa joustavasti ja nopeasti tuotantoja lokaalisti ja globaalisti sinne, missä designosaamiselle
on kysyntää ja parhaat tuotannolliset mahdollisuudet.

40

Co-creation: yhteiskehittely, yhteinen kehittäminen (Prahalad & Ramaswamy 2004).
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Cultural Power – Globaali tilkkutäkki
Vuonna 2025 saatamme edelleen olla osa globaalia tilkkutäkkiä, jossa kestävän
kehityksen näkökulmasta edistyminen on hyvin epätasaista. Globaalissa kestävän
kehityksen poliittisessa päätöksenteossa ei ole merkittävästi edistytty eikä yhteistä
ilmastopoliittista viitekehystä ja sitovaa lainsäädäntöä ole saavutettu 15 vuoden
aikana. Maapallo on fragmentoitunut; Pohjoismaista on kehittynyt kestävän teknologian huippuasiantuntijoita, joten ainakin pohjoisella pallonpuoliskolla vaurauteen perustuvien elämäntyylien on mahdollista jatkaa kulkuaan. Toisaalta kehitysmaissa ja matalan tulotason maissa on kohdattu vakavia ympäristötuhoja, jolloin raaka-aine- ja materiaalituotannon sijoittuminen on muuttunut ja kurjistanut
oloja entisestään. Designin ja tuotannon painopiste sekä suurimmat markkinat
ovat siirtyneet Aasiaan.
Pirstaloituneessa ja mosaiikkisessa maailmassa turvallisuutta haetaan paikallisista ja etnisistä kulttuureista. Elämäntyyli, muoti- ja sisustustrendit ammentavat
kulttuurisista, henkisistä ja uskonnollisista ideoista. Muotoilijan ammatillinen identiteetti ja menestys perustuvat monikulttuuriseen osaamiseen ja kykyyn tehdä
yhteistyötä globaaleissa ja monikulttuurisissa verkostoissa ja toimintaympäristöissä. Globaali kisällinvaellus ja rohkeus työskennellä Aasian suunnittelun ja valmistuksen keskittymissä on välttämätöntä, mikäli muotoilun ammattilaiset aikovat
aidosti oppia monikulttuurista asiakasymmärrystä. Toisaalta vahvasti kansallisiin
kulttuureihin ja traditioihin nojaava tulevaisuudentila voi olla mahdollisuus pienemmille paikallisille brändeille ja yrityksille, jotka ovat kyenneet säilyttämään
perinteiset arvot ja muotokielen. Olisiko Finnish Designin uusi kultakausi ovella?
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10 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUSARVIOINTIA
Tämän tutkimuksen aineistonkeruussa ja analyyseissä pyrittiin nostamaan esiin
toimialan erilaisia tiedonintressejä (avaininformantit, yrittäjät, alan opiskelijat ja
asiantuntijat). Tutkimusprosessin suunnittelua ja menetelmällisiä valintoja arvioitiin koko aineiston keruuprosessin ja analyysin ajan tulevaisuuksientutkimuksen
metodiyhteisössä. Metodiyhteisön jäsenet olivat kehittämässä, muokkaamassa ja
analysoimassa haastattelukysymyksiä, ryhmätyötehtäviä, tulevaisuustarinalomakkeen kysymyksiä ja Delfoi-paneelin tulevaisuusväitteitä ja tulevaisuusteesejä. Tutkimusprosessin läpivienti perustui iteratiivisiin vaiheisiin, joissa edellisen vaiheen
tuloksia hyödynnettiin seuraavissa vaiheissa. Tutkimusteeman pätevyyttä ja tutkimuskysymyksiä testattiin avaininformanttien haastatteluissa. Luovien alojen asiantuntijat (N=3) arvioivat tutkimuksen viitekehystä ja käsitteitä. Viitekehystä ja tutkimuskysymyksiä täsmennettiin haastatteluiden jälkeen.
Henkilökohtaiset haastattelut ja ryhmähaastattelut dokumentoitiin nauhoittamalla sekä litteroimalla ja analysoitiin Atlas.ti -sisällönanalyysiohjelmalla. Työpaja-aineistosta tehtiin myös kirjallinen yhteenveto, jonka pätevyyttä ja oikeellisuutta arvioivat työpajan toinen vetäjä (tulevaisuuksientutkija) sekä Kulta-hankkeen
vastuullinen vetäjä. Yhteenveto lähetettiin myös työpajaan osallistuneille luovan
alan yrittäjille. Opiskelija-aineisto on tallennettu sekä eDelphi-tutkimusalustalle
sekä Atlas.ti -sisällönanalyysiohjelmaan. Atlas.ti -ohjelmaa hyödyntäen tehty sisällönanalyysi perustui pääosin tutkijan esiymmärrykseen ja pitkään ammattikokemukseen käsi- ja taideteollisuusalalta. Sisällönanalyysi tapahtui iteratiivisesti vähitellen täydentyen, koska aineistoa kerättiin useamman vuoden aikana 2008–2010.
Aineistojen luokittelussa hyödynnettiin samaa luokittelurunkoa, joka täydentyi,
kun erilaiset tiedonintressit toivat lisää näkökulmia. Luokittelu pyrittiin tekemään
ja dokumentoimaan huolellisesti, luokittelun frekvenssit kuvattiin exelkoontitaulukoihin, joista saatiin vertailuaineistoa analyysin tueksi.
Nuorten tulevaisuustarinalomaketta suunniteltiin ja testattiin yhdessä Delfoimetodiyhteisön jäsenten kanssa. Kysymyksiä ja muutamia käsitteitä muokattiin
paremmin nuorille sopiviksi. Nuorten tulevaisuustarinoiden kirjoittaminen tapahtui pääosin oppilaitoksissa orientoivan alustuksen ja opastuksen jälkeen. Kaikki
opiskelijaryhmät eivät kuitenkaan voineet välittömästi orientaatioalustuksen jälkeen vastata verkossa eDelphi-sivustolla olleeseen kyselyyn (sisustustekstiiliartesaanit, asesepät, soitinrakentajat ja käsityönopettajaopiskelijat). Tämä johtui oppituntijärjestelyistä ja oppilaitoksen tietokoneluokkaresursseista. Ajallisella viiveellä
orientaatioalustuksen ja vastaamisen välillä saattoi olla vaikutusta vastaamisaktiivisuuteen. Osa opiskelijoista jätti vastaamatta, koska vastaaminen jäi omalle vas236

tuulle ja osittain omalla ajalla suoritettavaksi. Toisaalta kaikille vastaajille korostettiin osallistumisen vapaaehtoisuutta, 90:stä verkkokyselyyn sisäänkirjautuneesta
vastasi lopulta 72 opiskelijaa.
Tulevaisuuden kuvittelu aiheutti muutamille vastaajille epäselvyyttä: joissain
kysymyksissä oli vaikeutena sijoittaa kuviteltuja tapahtumia ja asioita vuoteen
2020 tai vastaajien kuvaukset saattoivat siirtyä nykypäivästä tulevaisuuteen tai
tulevaisuudentilasta nykypäivään. Varsinkin pohtivissa vastauksissa saattoi aika
(kymmenen vuotta) hämärtyä ja kerronnassa palattiin lopuksi joko nykypäivään tai
takaisin tulevaisuuteen. Suurin osa opiskelijoista kuitenkin kirjoitti tarinaansa siinä
ymmärryksessä, että he elivät syyskuista päivää vuonna 2020. Moni ankkuroi ajankohdan toteamalla esimerkiksi oman ikänsä vuonna 2020 tai elämäntilanteensa ja
työtilanteensa, esimerkiksi onko perhettä ja lapsia ja missä asuu kymmenen vuoden päästä. Vastaajien tulevaisuusajattelun perspektiivi ulottui nykypäivän tilanteesta (suurin osa 20–29 -vuotiaita) kymmenen vuotta eteenpäin. Tulevaisuuden
tilannetta vuonna 2020 vastaajat arvioivat siitä näkökulmasta, mitä omaan elämään ja työhön kuuluu noin 30–35 -vuotiaana. Vuosi 2020 valittiin siksi, että kymmenen vuotta on nuoren näkökulmasta hahmotettavissa vielä melko hyvin. Opintojen jälkeisiin vuosiin yleensä kuuluvat suunnitelmat työllistyä omalle alalle ja
mahdollisesti perustaa perhe ja koti.
Rubin (2000) tutki väitöstutkimuksessaan nuorten tulevaisuuskuvia ja avasi tulevaisuusorientaatioiden taustalla vaikuttavia filosofisia ja psykologisia tekijöitä.
Ihminen on luonnostaan tulevaisuusorientoitunut, tavoitehakuinen, rationaalinen
ja optimistinen omaa tulevaisuuttaan ajatellessaan. Toisaalta ihminen on sidoksissa paikalliseen sosiaaliseen ympäristöönsä ja toisaalta hän saa jatkuvasti vaikutteita globaalista mediasta. Yksilö kamppailee yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden ristipaineessa. Päätöksenteko on kontekstisidonnaista ja ristiriitaista. Toisaalta inhimilliseen käyttäytymiseen liittyy tarve pysyvyyteen ja muuttumattomuuteen. Nopeat
yhteiskunnalliset muutokset aiheuttavat epävarmuutta ja muutosvastarintaa, Rubinin (2000), Mikkosen (2000) sekä Seppäsen (2008) tutkimuksissa tämä ilmeni
mm. nuorten jopa konservatiivisina tulevaisuudenkuvina. Tulevaisuudenkuvat
kertoivat nuorten elämästä modernin teollisuusyhteiskunnan ja globaalin tietoyhteiskunnan ristipaineessa (Rubin 2000, 44–46; Mikkonen 2000, 211о219).
Samoin tässä tutkimuksessa nuorten kirjoitelmat omasta tulevaisuudesta heijastivat toiveita ja unelmia sekä nykytilannetta enemmän kuin vaihtoehtoisia tulevaisuudentiloja. Orientaatiotilaisuuksissa nuoria kannustettiin käyttämään mielikuvitusta, jotta he kykenisivät irrottautumaan nykytilanteen kuvaamisesta. Tulevaisuuden työn kuvittelu ei välttämättä ollut helppoa, yhtenä rajoitteena oli kirjoittamiseen käytettävä aika ja paikka. Suurin osa kirjoitti tietokoneluokassa yhtä ai-
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kaa ja osa omalla ajalla joko kotona tai koulussa. Heillä oli mahdollisuus jatkaa
kirjoittamista ja täydentää kertomuksiaan viikon ajan eDelphi-sivustolla, mutta
suurin osa ei palannut kertomuksiin uudelleen. Tutkimuksen kannalta opiskelijoiden tulevaisuustarinoiden yksi tärkeä viesti oli tulevaisuusorientaation ja tulevaisuuskasvatuksen merkitys ja tarve ammatillisessa koulutuksessa. Vaihtoehtoisiin
tulevaisuuksiin tulisi valmistautua yhtenä ammatillista kasvua vahvistavana osatekijänä.
Tutkimuksen Delfoi-asiantuntijapaneelin toteutuksessa pyrittiin noudattamaan
argumentatiivisen Delfoi-prosessin vaiheita ja luonnetta. Asiantuntijat esiintyivät
koko prosessin ajan nimettöminä, vaikka osa heistä ei ehkä olisi pitänyt huonona
paneelin julkistamista loppuvaiheessa. Myös kaikki tulokset vastausjakaumineen ja
argumentointeineen tuotiin kaikkien saataville. Tällöin taattiin prosessin avoimuus,
iteratiivisuus ja palautteenantomahdollisuus kaikissa vaiheissa. Tutkimuksessa
toteutettua Delfoi-prosessia voidaan luonnehtia argumentatiiviseksi, koska tavoitteena oli tiivistää ja kiteyttää asiantuntijoiden ajattelua ja saada aikaan iteratiivisen prosessin avulla kooste tutkimuksen teemoja kuvaavista tulevaisuusorientaatioista.
Managerin tehtävänä oli johdatella ja viedä tulevaisuusaiheiden (väitteiden)
teemoja eteenpäin myös niin, että panelistien mielenkiinto säilyisi ja esiin saataisiin uusia näkökulmia. 26 tulevaisuusväitteen kuljettaminen läpi kolmen kierroksen
olisi vaatinut panelisteilta huomattavasti enemmän aikaa ja sitoutumista. Jo nyt
osa koki osallistumisen aikaa vieväksi vaikkakin antoisaksi. Pääosin osallistujien
palaute oli positiivista ja kannustavaa, tutkimusta pidettiin mielenkiintoisena ja
alan kehittämisen kannalta tärkeänä. Asiantuntijat olivat tyytyväisiä, että saivat
olla mukana ja kokivat, että heidän mielipiteensä oli otettu huomioon prosessin eri
vaiheessa. He ilmaisivat mielenkiintoa ja toiveita tutkimuksen lopullisia tuloksia
kohtaan. Tämä vahvisti käsityksiä siitä, että Delfoi-prosessi voi olla aito sidosryhmiä ja toimijoita kannustava ja aktivoiva oppimisprosessi.
Mielestäni tapa kerätä ajatuksia ja palautetta oli erittäin toimiva, koska vastausajan
pystyi valitsemaan joustavasti. Osa väittämistä oli melko pitkiä. Osan kysymyksistä
olisi voinut jakaa kahteen kysymykseen, jolloin täsmällisempi vastaus olisi ollut mahdollinen. Toisaalta nykyisenlaisia väittämiä käyttämällä saatiin ehkä toivottavaa laajuutta ja eri perspektiivejä kuhunkin ilmiöön. Vastatessani kaikkiin väittämiin, meni
aikaa pisimmillään n. 40 minuuttia. Aiheet vaativat siis paneutumista ja erityisesti se,
mitä asiaa kulloinkin kysyttiin. Tähän saattoi luonnollisesti vaikuttaa myös oma vireystila. Miellyttävää oli myös nähdä, miten asiantuntijoiden vastaukset vaikuttivat
eri vaiheiden kehittymiseen. Oli kiehtovaa olla mukana vaikuttamassa omalla näkemyksellä yhteistulokseen. Voisin kuvitella osallistuvani jatkossakin tämäntyyppiseen
kommentointiin. (palaute 3. kierroksen lopussa)
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Mielekkäiden kysymystenasetteluiden etsiminen ja strukturoiminen kyselylomakkeiksi vaati paljon työtä. Kyselylomakkeet ja tulevaisuusväitteet yritettiin luoda mahdollisimman kiinnostaviksi hyödyntäen asiantuntijaryhmän osaamista ja
kokemusta. Väitteet ja kysymykset heijastivat luonnollisesti tekijöidensä tietoja,
taustaa ja subjektiivista maailmankuvaa. Toimialan kehittäjäyhteisöissä ne heijastivat lisäksi käsi- ja taideteollisuusalan toimintakulttuuria. Delfoi-paneelin haasteena
olikin strukturoida teema-alueet ja väitteet sellaisiksi, että näkökulmat eivät olisi
liian suppeita. Toisaalta kysely ei saanut olla liian pitkä ja monivaiheinen, jolloin
vastaajat olisivat saattaneet kyllästyä vastaamiseen tai jättää paneelin kesken (ks.
Bell 2000a, 269).
Delfoi-paneelia pidettiin pääpiirteissään innostavana tiedonkeruunmenetelmänä ja nettialustalle rakennettuja kyselyjä sujuvina. Toiset pitivät vastaamista
nopeana, toiset taas kokivat käyttäneensä paljon arvioitua enemmän vastausaikaa
tulevaisuusväitteisiin tutustumiseen ja vastaamiseen. Osa koki muutamat kysymykset vaikeiksi vastata joko johtuen asiaan liittyvän henkilökohtaisen tiedon
puutteesta tai tulevaisuusväitteen sisältämistä näkökulmaeroista. Muutamia vastaajia häiritsi väitteiden kaksijakoisuus tai he kokivat väitteiden sisältävän vastakkainasettelua, mikä saattoi näkyä muutamien väitteiden vastausjakaumien hajontana ja neutraalin vaihtoehdon (0 = en osaa sanoa) valintana todennäköisyyttä ja
toivottavuutta kysyttäessä. Sanallisissa argumentaatioissa näkyi sama problematiikka, joka liittyy tulevaisuustiedon epävarmuuteen. Tulevaisuus on useimmiten
ehdollisia ja vaihtoehtoisia tulevaisuudentiloja (kuten jos ja kun tai sekä että tai
joko tai).
Minusta on ollut mukavaa olla tässä mukana. Väitteet ovat olleet kiinnostavia ja ajatuksia herättäviä. Osan väitteistä olen kokenut jopa hilpeäksi. Kierrosten myötä kehkeytyvät "tilastot" ovat myös olleet mukavia katsoa. Vastausaika (esim. "vain 10
min") ei ole riittänyt minulle alkuunkaan. Onnea jatkotyöstölle! (palaute 3. kierroksen
lopussa)
Tutkimus oli mielenkiintoinen, kiitos että sain osallistua. Kahden ensimmäisen kierroksen kysymykset vaativat perusteellista paneutumista ja veivät yllättävän paljon aikaa. Tiettyihin kysymyksiin oli myös vaikeaa kommentoida. (palaute 3. kierroksen lopussa)
Kyselyn tulokset oli mukava nähdä. Suurin hajonta on juuri niissä kohdissa missä sen
uskoinkin olevan. (palaute 3. kierroksen lopussa)

Moni panelisti pohti palautteessaan tulevaisuusajatteluun liittyviä rajoitteita,
silti olisi toivottu panelisteilta rohkeampaa tulevaisuusvisiointia, toisaalta rajoittuneisuus nähtiin toimialalle tyypillisenä piirteenä. Toisten vastausten näkeminen
239

koettiin kiinnostavaksi ja avartavaksi kokemukseksi ja panelistit kokivat oppineensa toisiltaan. Kokemus prosessiin osallistumisesta oli ollut positiivinen ja innostava.
Mielenkiintoinen aihe ja tällaisessa kiinnostava tapa tutkia. Vastaajien näkemykset
jäivät hiukan laimeiksi, kuten alan ihmisillä yleensä tuppaa käymään - siitä syystä
myös orastaviin mahdollisuuksin tartutaan kovin myöhään tai ei uskaltauduta tarttumaan ollenkaan. Millä käta-alan väen saisi paremmin tulevaisuusorientoituneeksi,
rohkeammaksi? (palaute 3. kierroksen lopussa)
Hyvä rakenne, nopea vastata, innostava. joissakin väitteissä olisi voinut avata rohkeammin, mutta sehän on meidän panelistien syy, jotta omaamme hiukan liian kapean tulevaisuusajattelun. (palaute 3. kierroksen lopussa)

Miten uskottavina ennusteita ja prosessoitua argumentointia voidaan pitää?
Yleensä tulevaisuudelta toivotaan ”hyviä asioita” ja hyviä vaihtoehtoja. Kuusi
(2003, 211о212) ehdottaa ratkaisuksi virhelähteiden merkityksen vähentämiseen
selkeää näkökulman valintaa eli panelisteille selkiytetään mistä näkökulmasta tulevaisuutta tarkastellaan; mahdollisuuksiin tarttuvan, sivulta seuraavan tai tulevaisuuden tekijän näkökulmasta. Inhimillistä on myös, että varmuus koetaan tavoitellummaksi kuin epävarmuus. Samoin yksinkertaisuus on houkuttelevampaa kuin
monimutkaisuus. Usein skenaarioissa onkin vaihtoehtoisia etenemispolkuja maltillisemmasta rohkeampaan.
Panelisteja kutsuttiin selkeästi mukaan tulevaisuuden tekijän roolissa ja heitä
aktivoitiin tuomaan esiin omat mielipiteenä toimialan mahdollisuuksien ja toisaalta
uhkien näkökulmista. Vastauksissa näkyy ”kehittäjä”-tyypeille ominainen tapa
nähdä enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Paneelissa oli laajasti ottaen luovien
alojen erilaisissa kehittämis- ja koulutustehtävissä olevia asiantuntijoita. Myös
luovien alojen yrittäjät ovat luonnostaan tuotekehittäjiä, hehän perustavat toimintamallinsa persoonallisiin ideoihin ja innovaatioihin.
Delfoi-tutkimuksissa esiintyvät virheet liittyvät paljolti ihmisen luontaisiin taipumuksiin tulevaisuussuuntautuneen tiedon käyttäjinä. Virheet liittyvät Linstonen
ja Turoffin (2002, 223о230) mukaan vastausten hajontaan, ennusteiden tarkkuuteen, kyselylomakkeiden käytön vaikutuksiin, ennusteiden toivottavuuden ja ”hyvän jatkon” uskottavuuteen, aikatekijän vaikutukseen ja varmuuden ja yksinkertaisuuden haluttavuuteen. Vastausten hajonta näyttää kasvavan suhteessa ajalliseen
etäisyyteen (Meadows, Meadows, Randers & Behrens 1972, 19; Masini 1993,
32о36; Rubin 1998, 88). Mitä kauemmaksi tulevaisuuteen ennakoidaan, sitä suuremmat erot ovat asiantuntijoiden arvioissa. Vaihtoehtoisten polkujen määrä lisääntyy, mitä kaukaisimmaksi tulevaisuuteen pitäisi tehdä päätöksiä. Ennusteiden
tarkkuus ilmenee siten, että on todettu lähempänä olevat arviot positiivisemmiksi
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ja kauempana olevat negatiivisiksi. Tämä johtunee ihmisten inhimillisistä pyrkimyksistä epävarmuuden minimointiin ja muutoksen pelkoon. Ihmiset pyrkivät
mieluummin suunnitelmissaan ja vastauksissaan varmuuteen kuin epävarmuuteen
(Linstone & Turoff 2002, 225; Kuusi 2003, 223–224).
Sitä kuinka hyvin toteutetun paneelin kaikki asiantuntijat osasivat arvioida tulevaisuudentilaa vuonna 2025, on vaikea arvioida. Osa panelisteista toi esiin sanallisissa argumentoinneissa pohdintaa 15 vuoden aikajanasta. Vastauksissa tuotiin
esiin varsinkin todennäköisyyden kohdalla arvioita kehityksen etenemisestä ja
tilasta. Esimerkiksi 3D- teknologian kehityksen ja uusien materiaali-innovaatioiden
suhteen oli suurta hajontaa; vuosi 2025 näyttäytyi joko hyvin todennäköisenä tai
epätodennäköisenä. Todennäköisyyden arviointiin vaikutti selkeästi myös asiantuntijoiden tausta, arvot ja toiveet kehityksen suunnasta.
Usein tulevaisuus nähdään tapahtuvan nykyisen kaltaisessa ympäristössä ja
olosuhteissa ja valinnat tehdään tästä lähtökohdasta. Kuitenkin tulevaisuus toteutuu erilaisissa olosuhteissa, joista emme vielä tiedä. Mannermaa (2004) nostaa
esiin paradigmasokeuden, jolla hän tarkoittaa Thomas Kuhniin (1962) viitaten tieteelliseen paradigmaan liittyviä sidonnaisuuksia vallitseviin ajatusmalleihin. Tieteenalan asiantuntijat oppivat alan vallitsevan viisauden, paradigman tai doktriinin, joka kertoo, mikä on alalla kulloinkin tieteellisen yhteisön hyväksymä ajattelutapa. Tarvitaan vallankumouksellisia tieteellisiä innovaatioita, jotta paradigmamuutokset toteutuvat ja syrjäyttävät vallitsevat ajattelumallit (Mannermaa 1991,
2004, 22–23; Kuusi 2003, 224). Tällöin Delfoi-tutkimuksessa kriittiseksi tekijäksi
nousee jälleen asiantuntijoiden valinta. Jos asiantuntijapaneeli on valikoitunut
tutkittavan ilmiön tieteelliseen ja ammatilliseen sisäpiiriin, vaarana on vastausten
ohjautuminen intressiryhmän toivomaan tai tavoittelemaan suuntaan. Siksi Delfoiasiantuntijat korostavat moniäänisyyden ja toisinajattelun tarpeellisuutta (Linstone & Turoff 2002, 4; Kuusi 2003, 217; Linturi 2007, 106–17). On siis tärkeää ymmärtää panelistien tiedonintressi sekä yksilölliseltä että yhteisölliseltä kannalta.
Yhteisöllinen tiedonintressi liittyy panelistin taustaorganisaation asiantuntijuuteen
ja erilaisiin intresseihin.
Onko käsi- ja taideteollisuusalalla paradigmasokeutta? Todennäköisesti kyllä,
kuten kaikilla toimialoilla ja koulutusaloilla, jotka perustelevat olemassaoloaan
muuttuvassa yhteiskunnassa. Luontainen usko menestymiseen omalla ammattialalla tuli esiin vahvasti sekä opiskelija-aineistossa ja toisaalta Delfoiasiantuntijapaneelissa. Tutkimuksen asiantuntijapaneelissa olisi voinut olla moniäänisempi ja monniammatillisempi kokoonpano, paneelinjäsenet valikoituivat
pääosin luovien alojen toimijoiden keskuudesta ja esimerkiksi täysin toisilta toimialoilta ei ollut jäseniä. Myös selkeä jakaumien suuntautuminen näkyi todennäköi-
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syyttä ja toivottavuutta verrattaessa: pääosin ne myötäilivät toisiaan, joskin toivottavuus näkyi vahvempana väitteissä, joissa toimialan tulevaisuuden mahdollisuuksia tuotiin esiin. Voidaankin esittää kritiikkiä siitä, että olivatko väitteet liian idealistisia ja toiveajattelua herättäviä. Toisaalta ihmisillä on taipumus sekoittaa todennäköisyys ja toivottavuus. Tästä johtuen vastaukset heijastavat enemmän panelistien tai vastaajien omia toiveita kuin oletettuja ilmiöitä. Tämä ongelma tai ilmiö
liittyy yleisesti ihmisen luontaiseen käyttäytymiseen. Tämä näkyi selvimmin esimerkiksi vastauksissa ja tuloksissa, joissa kestävä kehitys ja ekologinen arvopohja
nostettiin taustavaikuttajana ja toimialaa edistävänä tekijänä.
Virheet Delfoissa voivat liittyä tutkimusprosessin eri vaiheisiin kuten muillakin
menetelmillä toteutetuissa tutkimuksissa. Aineiston analysointi ja tulkinta on usein
managerin vastuulla. Se miten hyvin manageri tulkitsee ja tuo esiin myös eriävät
mielipiteet tai ei-toivottavat tulokset Delfoi-kierroksilla sekä lopullisessa analyysissä, on kriittistä tutkimuksen pätevyyden ja luotettavuuden näkökulmasta. Delfoimanagerin tulkintaa ja päättelyä voidaan kritisoida monestakin näkökulmasta.
Virheet saattavat liittyä sosiaalista käyttäytymistä selittävän teoreettisen taustatiedon puutteisiin, syy-seuraussuhteiden vääristymiin ja virheellisiin johtopäätöksiin käyttäytymisen, tapahtumien ja trendien välisistä yhteyksistä (Sackman 1975;
Bell 2000a, 270).
Tulkintavirheitä saattaa ilmetä myös Delfoi-prosessin aikana syntyneistä tuloksista tai argumenteista. Tärkeä kysymys on esimerkiksi se, kuinka paljon tuloksia
tai mielipiteiden yksimielisyyttä selittää panelistien mielipiteiden vaihto kierrosten
välillä tai panelistien ohjautuminen enemmistön mielipiteisiin. Kun panelistit näkevät vastausjakaumat ja vastausten perustelut, omaa vastausta peilataan suhteessa
muiden vastauksiin ja kaikki eivät ole halukkaita puolustamaan eriävää mielipidettä loppuun saakka. Delfoita on kritisoitu myös siitä, että anonyymin menetelmän
avulla on vaikea päästä todelliseen ja syvälliseen ajatteluun tutkittavasta ilmiöstä,
keskustelu saattaa jäädä pinnalliseksi ja konventionaaliseksi (Bell 2000a, 271). Virheet saattavat liittyä myös ennakko-odotuksiin tuloksista ja ei-toivottavien tulosten jättämisestä vähemmälle huomioille (Bell 2000a, 269–270; Tapio 2003, 88).
Managerilla on suuri vastuu Delfoin onnistumisen kannalta. Toisaalta tutkijan
vastuu tutkimusprosessin onnistumisesta on aina merkittävä tutkimusmetodista
huolimatta. Managerin rooli korostuu osallistavissa menetelmissä kuten Delfoissa,
tulevaisuustyöpajoissa ja skenaariotyöskentelyssä, joissa prosessi etenee usein
iteratiivisesti ja osallistujien motivointi ja kiinnostuksen ylläpitäminen vaatii erityistä huomiota. Asianosaisuuden ja asiantuntijuuden onnistunut yhdistäminen voi
ratkaista tutkimusprosessin onnistumisen (Rubin 2009). Onnistuneen prosessin
tuotoksena osallistujien motivaatio tutkittavan asian kehittämiseen lisääntyy. Ky-
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seessä on aito oppimisprosessi koko osallistujaryhmälle, jonka tulevaisuustietoisuus ja -tietämys laajentuvat. Delfoi-prosesseissa korostetaankin nykyään oppimisprosessin merkitystä yhteisen tiedon rakentamisessa varsinaisten tutkimustulosten rinnalla. (Linstone & Turoff 2002, 95; Linturi 2007, 110).
Tämän Delfoi-tutkimuksen managerointi oli pääosin tutkijan omalla vastuulla.
Tietoisuus ja vastuu prosessin läpiviemisestä tuloksekkaasti, tulosten tulkitseminen
ja jalostaminen seuraaviin vaiheisiin melko lyhyessä ajassa johtivat tiettyihin tutkimusstrategisiin valintoihin. Ensiksi lähtökohtana oli kolmivaiheisen Delfoiprosessin läpivienti kuuden viikon aikana, jolloin panelistien mielenkiinto saatiin
pysymään yllä ja vältettiin kierrosten välissä suuri vastauskato.
Toiseksi managerin valtaa ja vastuuta tulosten tulkinnassa ja jalostamisessa
eteenpäin jaettiin käyttämällä kierrosten välissä Delfoi-tutkimuksen asiantuntijoita. Kun ensimmäisen kierroksen 26 väitteestä muodostettiin kymmenen väitettä
toiselle kierrokselle, väitteitä testattiin Delfoi-asiantuntijoilla. Samoin kaikki tulokset vietiin panelistien nähtäviksi koko laajuudessaan. Se kuinka hyvin panelistit
niihin tutustuivat, on vaikeaa arvioida. Pyydetyssä palautteessa oltiin tyytyväisiä
siihen, että kaikkien vastaukset olivat saatavilla ja näkyvissä.
Prosessin heikkoutena voidaan pitää tulosten ohjautumista ja tiivistymistä managerin roolista johtuen enemmistön mielipiteiden suuntaisesti. Jos vastausjakaumat osoittivat selkeää todennäköisyyttä ja toivottavuutta, eriäville hajamielipiteille ei ollut mahdollisuutta antaa kovin suurta painoarvoa. Niiden arviointi jäi
panelistien vastuulle. Kaikki mielipiteet olivat tutustuttavissa julkaistuissa raporteissa, mutta niitä kaikkia ei voitu tutkimustaloudellisista syistä nostaa seuraaville
kierroksille. Manageri joutui siis valitsemaan argumentaatiosta rajatun määrän
kommentteja (suoria lainauksia), jotka olivat näkyvissä kyselylomakkeilla.
Toisaalta ensimmäisen kierroksen kolme erillistä raporttia olivat jo niin laajoja,
että ei voida olettaa panelistien tutustuneen niihin koko laajuudessaan ennen seuraavalle kierrokselle siirtymistä. Tärkeänä pidettiin kuitenkin panelistien tietoisuutta tulosten avoimuudesta. Prosessin aikana kiinnitettiin erityisesti huomiota viestintään. Panelisteja informoitiin tasaisin välein ja kerrottiin miten prosessi etenee,
vastaamattomia muistutettiin ja heille korostettiin osallistumisen tärkeydestä.
Lopuksi pyydettiin kirjallinen palaute, joka myös julkistettiin osana kolmannen
kierroksen tuloksia tutkimuksen eDelphi -sivulla.
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11 POLKUJA TULEVAISUUTEEN
Luoviin aloihin ja kulttuuriin on kohdistunut runsaasti odotuksia viime vuosina.
Erilaisia kehittämistoimenpiteitä on toteutettu valtakunnallisin ja alueellisin toimenpitein. Luovien alojen ja kulttuurin kehittämistoimenpiteet ovat painottuneet
yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämiseen kuten luovien alojen yrittäjien ja toimijoiden verkostoitumiseen, liiketoimintaosaamiseen, palveluiden tuotteistamiseen, toimitiloihin, luovan alan keskuksiin sekä kulttuurin ja taidelähtöisten menetelmien käyttöön hyvinvoinnin edistäjänä. Tämä kehitystyö on nostanut vahvasti
esiin haasteen luovien alojen ja kulttuurialan ammatillisesta osaamisesta tulevaisuudessa. Taiteen ja kulttuurin ammattilaiset työllistyvät yhä enemmän perinteisten ydinalojen ulkopuolelle. Yhteisölliset tuotanto- ja toimintatavat lisääntyvät ja
poikittaiset kokeilut eri toimialojen rajapinnoilla ovat muodostumassa keskeisiksi
innovaatioympäristöiksi.
Kulttuurialojen osaamistarpeet voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: taiteelliseen työhön, kulttuurituotantoon ja kulttuuripitoisiin palveluihin sekä ”liitännäisaloihin”, joilla on taiteellisen työn ja sille perustuvan kulttuurituotannon kanssa yhteisiä sisältöjä. Muutoksia työmarkkinoilla tapahtuu näiden osa-alueiden keskinäisissä suhteissa ja painotuksissa. Tulevaisuudessa alan työllisyyskehityksen ja
uuden yritystoiminnan luomisen kannalta olisi keskeistä työtehtävien entistä monipuolisempi kytkeytyminen lähi- ja liitännäisalojen työmarkkinoille. Yksilöllisen
taiteellisen luovuuden ohella työmarkkinoilla korostuu kulttuuriosaamisen sitominen teollisen tuotannon ja kasvavan palvelusektorin osa-alueisiin, mikä ilmenee
esimerkiksi käsityön, taiteen ja muotoilun soveltavan käytön mahdollisuuksissa
sekä matkailu- ja hyvinvointialojen palvelukonsepteissa (Kanerva & Lehikoinen
2007, 29–31; Kainulainen 2009, 28; Halonen 2011, 70–72; Woolley 2011).
Tulevaisuudessa tarvitaan uusia kulttuuriosaamiseen perustuvia tuote- ja palveluinnovaatioita. Tarvitaan myös systemaattista tutkimusta ja uusia tutkimus- ja
innovaatiotyöskentelymenetelmiä kulttuuristen innovaatioiden synnyttämiseksi.
Kulttuuri-innovaatioiden olemusta on lähestytty viimeaikaisissa tutkimuksissa ja
kehittämishankkeissa (mm. Korhonen & Rantala 2012; Berthoin Antal 2011; Mäkirintala 2009; Produforum 2009). Innovaatiokokeiluissa ja interventioissa on testattu taiteen ja muotoilun murtautumista ulos perinteisistä toimintamalleistaan. Taiteen ja kulttuurin käyttö muihinkin kuin taiteellisten päämäärien saavuttamiseen
avaa mahdollisuuksia esimerkiksi hyvinvointipalveluinnovaatioiden suuntaan. Taidetta, kulttuuria, käsityötä tai muotoilua ei kuitenkaan tule nähdä pelkästään välineenä innovaatiosovelluksille vaan kulttuuri-innovaatioksi voidaan kuvata kaikki
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taiteen käyttöön ja sen muotoihin liittyvät keksinnöt ja uudistukset, jotka viedään
käytäntöön (tuotteet, palvelut ja toimintatavat). (Korhonen 2011, 71–72.)
Uudet kulttuuriset innovaatiot edellyttävät tieteellisen tietokäsityksen laventumista. Yksi innovointia ja muotoiluajattelua (design thinking) risteävä lähestymistapa on taiteen ja tieteen paradigmojen yhdistäminen: esteettisen ja analyyttisen ajattelun vuorovaikutus eli artscience. (Edwards 2008, 2010; Hautamäki 2010,
2011). Artscience on toimintamalli ja käytäntö, jossa tieteellinen tutkimus, taiteellinen mielikuvitus ja liiketoimintamallien rakentaminen yhdistyvät. Edwardsin
(2010) mukaan artscience -konseptissa esteettinen ajattelu sisältää epävarmuuden
ja kompleksisuuden elementit, jotka mahdollistavat intuition ja inspiraation hyödyntämisen mielikuvituksen avulla. Analyyttisen ajattelun avulla voimme yksinkertaistaa kompleksista maailmaa, vähentää ratkaistavien ongelmien haasteita ja
arvioida ratkaisujen vaikutuksia. Esteettisen prosessin tehtävänä on hypoteesien
tuottaminen ja analyyttisen prosessin tehtävänä on hypoteesien testaaminen.
Artscience -konseptissa näkökulmat sulautuvat yhteen. (Edwards 2010, 4.)
Artscience -ajattelun haasteet ja mahdollisuudet liittyvät ongelmien kompleksisuuden, monitieteisyyden ja yhdessä tuottamisen (co-creation) dilemmoihin.
Taiteen, muotoilun ja tieteen paradigmat, tutkimusmenetelmät, kieli ja käytännöt
eroavat lähtökohdiltaan. Kuitenkin ymmärrys maailmasta ja ihmisen käyttäytymisestä edellyttää kokonaisvaltaista ja moniarvoista tutkimustapaa (vrt. tulevaisuuksientutkimuksen systeemimetodologia). Taiteellinen ja tieteellinen lähestymistapa
kurottautuu ratkaisemaan samoja ongelmia, mutta eri näkökulmista ja eri menetelmillä. Molemmat hyödyntävät induktiivista ja deduktiivista tutkimusotetta, jota
voisi kuvata abduktiiviseksi päättelyksi pragmaattisessa tutkimustraditiossa. Abduktiivisen päättelyn avulla päästään todennäköisiin ja ongelman kannalta rationaalisiin tuloksiin. Keskeistä on oppiminen yhdessä luomisen ja tuottamisen avulla.
Kompleksinen maailma tarvitsee intuitiota ja analyyttisyyttä samoin kuin ongelmien tuomista esiin ja niiden ratkaisemista. (Edwards 2010; Hautamäki 2010; SoiniSalomaa 2013a.)
Tieteellisen ja taiteellisen tiedon kohtaaminen on artscience -ajattelun ydintä –
on uskaltauduttava tieteenalojen rajapinnoille. Tämä tarkoittaa myös riskinottokykyä ja mahdollisuutta jopa epäonnistua. Kuten David Pye (1978) korostaa klassisessa teoksessaan The Nature and Art of Workmanship, uuden luominen syntyy
ottamalla riskejä. Käsityöläinen oppii eniten tekemistään virheistä (Pye 1978, 29).
Nimenomaan taiteen, muotoilun ja käsityön tutkimuksessa tekijän tieto, hiljainen
tieto ja tunneäly ovat merkityksellisessä asemassa tieteellisessä tiedonmuodostuksessa. Anttila (2009) käyttää laajennetun tiedon käsitettä (expanded concept of
knowledge), joka mahdollistaa ymmärryksen erilaisista tietämisen tavoista kuten
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omakohtaisesta ja kokemuksellisesta tiedosta ja taidosta. Taiteeseen, käsityöhön
ja muotoiluun liittyvä tieto ei ole pelkästään ilmaistavissa sanoin vaan tieto, taito
ja osaaminen ilmaistaan tekemällä, jolloin esimerkiksi visuaaliset, auditiiviset, haptiset ja kinesteettiset kokemukset välittävät tietoa (Anttila 2009, 15). Laajennettu
tietokäsitys saa tukea Platonin ajattelusta, jossa maailma kostuu kolmesta tilasta
(avaruudesta): kognitiivisesta, esteettisestä ja eettisestä. Kognitiivinen tila muodostuu järjestä ja tiedosta, esteettinen tila suhteesta luontoon, kulttuuriin ja rakennettuun ympäristöön ja eettinen tila pyrkimyksestä ihmisyyteen ja kykyyn ottaa toiset huomioon. (Baumann 1993, 145–185.)
Muotoilun laajennettuihin rooleihin palveluinnovaatioprosesseissa kytkeytyy
vahvasti holistinen kyky ajatella yhteiskunnallisia ongelmia eri näkökulmista. Muotoilun haaste globaalissa toimintaympäristössä kytkeytyy sen kykyyn uudistaa, ei
enää vain tuotteiden tai palvelujen, vaan tuottamisen tapojen ja prosessien kokonaisuuksia tavoilla, jotka kytkeytyvät alueellisiin ja paikallisiin vahvuuksiin. Tällä
toiminnalla on potentiaalisesti laajat vaikutukset kulutukseen ja markkinoiden
kehitykseen, mutta myös kokonaan uusien markkinoiden syntyyn.
Kulttuurialan toimijoiden ja muotoilijoiden tehtävänä on ottaa vahvempi rooli
alueellisessa kehittämistyössä ja innovaatioverkostoissa. Muotoilun uudet laajennetut roolit tarkoittavat konkreettisen muutosagenttitehtävän ottamista yhteiskunnallisessa ja poliittisessa päätöksenteossa. Tony Fry (2011) peräänkuuluttaa
muotoilulle vahvaa uudenlaista yhteiskunnallista vastuunottamista suurten globaalien haasteiden edessä, tulevaisuuden vaihtoehdot näyttävät huolestuttavan
heikoilta mikäli kehityksen suuntaa ei saada kestävämmälle pohjalle. (ks. Fry
2011a, 2011b)
Kun uudet innovaatiot syntyvät enemmin mikrotaloudessa kuin makrotaloudessa, paikallisuuden, alueellisuuden ja luottamuksellisten suhteiden voima tulee
hyödyntää yhdessä tehden: osallistumalla, osallistamalla ja oppimalla. Verkoston
rakentajina tutkijat ja muotoilijat voivat ottaa yhteiskunnallinen muutosagenttitehtävän eli käynnistää alueellisia palveluinnovaatiotehtäviä. Yhtenä tärkeänä
tehtävänä on ottaa vastuu oman toimialansa tulevaisuuden suunnittelusta ja tekemisestä kuten luovien alojen ja kulttuurialan ammattiosaamisen laajennuksista.
Muotoilijoiden ja taiteilijoiden osaamisen hyödyntämiseksi hyvinvointi- ja matkailupalveluissa on paljon tehtävää – kulttuuri nähdään edelleenkin irrallisena osana
tai lisukkeena yritysten liiketoimintamalleissa.
Kulttuuriin ja luovaan toimintaan pohjautuva hyvinvointipalveluiden tuotteistaminen on palvelumuotoilun uusi haaste. Lupaavia kokeiluja on tehty esimerkiksi
taidelähtöisten menetelmien käytöstä työhyvinvoinnin edistämisessä ja johtamistyössä. Ammatillisen osaamisen laajennus edellyttää uusia avauksia myös ammatil-
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liseen koulutukseen. Moniammatillisuus ja osaaminen voivat liittyä taiteen, muotoilun, hyvinvoinnin, hoivan, terapian tai matkailupalveluiden uudenlaisiin yhdistelmiin. Uudet palveluinnovaatiot ja toimintamallit edellyttävät rohkeutta ajatella
ammatillista osaamista uudella tavalla ja kykyä heittäytyä yhteistyöhön oman
osaamisalueen ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Ammattikorkeakoulujen ja toisen
asteen kulttuurialan koulutuksen rooli on tärkeä. Tulevaisuuden kulttuuriosaajat
tehdään tänään ja perusta ammattiosaamiselle ja ammatti-identiteetin kehittymiselle luodaan sekä formaalissa koulutusjärjestelmässä sekä sen ulkopuolella.
Tulevaisuuskasvatus ja tulevaisuustyöskentely tulisi viedä osaksi kulttuurialan
koulutusta kaikilla ammatillisen koulutuksen tasoilla. Useiden tutkimusten perusteella opettajat ja kouluttajat eivät ole kovinkaan tietoisia nuorten tulevaisuudenkuvien merkityksestä motivaation ja ammatillisen kasvun perustana (Rubin & Linturi 2001; Hietanen & Rubin 2004; Rubin 2006, 2013b; Soini-Salomaa & SeitamaaHakkarainen 2013). Hybridinen ja alati muuttuva toimintaympäristö aiheuttaa
hämmennystä ja epävarmuutta. Näyttää myös siltä, että opettajat ja kouluttajat
kokevat muuttuvan toimintaympäristön samalla tavalla ja välittävät nuorille tulevaisuudenkuvia, joissa kehitys etenee samalla tavalla kuin ennen. Tulevaisuus otetaan annettuna ja sitä tai siihen vaikuttavia kehityspolkuja ei kyseenalaisteta vakavasti. Opettajat välittävät vahvasti siis olemassa olevia käsityksiä ja ideaaleja teollisen yhteiskunnan rakenteista ja traditionaalisista toimintamalleista (Rubin 2013b,
42).
Orientoitumista ammatilliseen tulevaisuuteen opintojen jälkeen voidaan vahvistaa ammatillisiin opintoihin sisällytettävällä tulevaisuuskasvatuksella ja yksilöllisellä urasuunnittelulla. Mm. Bridgstock (2010) on tutkinut yksilöllisen urasuunnittelun ja ammatillisen identiteetin merkitystä luovilla aloilla. Yksilölliset uran hallintataidot ja työllistymistaidot (individual career management competence, employability skills) ennustivat hyvin opintojen jälkeistä työllistymistä ja uran alkuvaiheen menestymistä luovilla aloilla (Bridgstock 2010, 21–22).
Tulevaisuustyöskentely ja urasuunnittelu vahvistavat ammatillisen identiteetin
rakennustyötä о uudet innovatiiviset työpolut ja liiketoimintamallit avautuvat yhdessä tekemisen kautta. Ammatilliset identiteetit ovat usein pitkän tradition kasaumia, joista voi olla vaikea päästää irti. Esimerkiksi taiteilijuuden tai käsityöläisyyden yhteisölliset arvot ovat voimakkaita, ammatilliset yhteisöt odottavat tietynlaista käyttäytymistä ja yhteisöjen hierarkiset rakenteet ylläpitävät roolikäyttäytymistä. Usein kyseessä on toimeentulo ja rahoitus, jonka koordinointi on yleensä
samojen ammatillisten yhteisöjen käsissä. Tarvitaan uutta ajattelua ja uusia rohkeita näkökulmia, jotta kulttuurialalle löydetään innovatiivisia ammatillisia laajennuksia ja jopa irtiottoja.
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Tulevaisuustyöskentelyn tulisi olla luonteva osa tuotekehitystä ja palvelumuotoilua. Peruslähtökohtana tulevaisuusajattelu on tulevaisuuden tekemistä – luodaan yhdessä edellytykset toivottaville tulevaisuuden vaihtoehdoille. Evans (2011,
247о248) korostaa tulevaisuusajattelun merkitystä muotoiluprosesseissa yhtenä
keskeisenä lähtökohtana. Muotoilun pitäisi luonnostaan olla tulevaisuusorientoitunutta toimintaa. Muotoilijoiden aktiivisen toiminnan tulisi rakentaa tulevaisuutta
ja muotoilijoiden tulisi tunnistaa tulevaisuuden vaihtoehtoisia tiloja – uhkia sekä
mahdollisuuksia. Muotoilijoiden tehtävänä on myös tehdä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia näkyväksi hyödyntämällä ammatillista erityisosaamistaan kuten kykyään
visualisoida asioita.
Tulevaisuustyöskentelyyn on kehitetty lukuisia menetelmiä ja työkaluja, joista
muutamia käytettiin tässä tutkimuksessa. Tulevaisuudenkuva tai skenaario on
kuitenkin aina kuvitelma mahdollisesta tulevaisuudentilasta. Toivottavalla tulevaisuudenkuvalla on yleensä tai pitäisi olla ohjaava merkitys – tulevaisuus on tämän
päivän aikomuksina eli sen perusta luodaan nykyhetkessä. (mm. Rubin & Linturi
2001.)
Uudet yhteisöllisemmät ammatilliset toimintamallit haastavat ammattityön
taustalla vaikuttavien arvojen ja tavoitteiden pohtimiseen sekä oman osaamisen
uudelleen määrittelyyn. Voidaankin kysyä, onko tulevaisuuden muotoilijoilla, käsityöläisillä ja kulttuurituottajilla asiakasta lainkaan – suunnitteluprosessien roolit
ovat kietoutuneet yhteen, asiakkaista ja toimeksiantajista on tullut keskeisiä asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita. Kulttuuriin ja postmaterialistisiin tarpeisiin
keskittyvän muotoilun tavoitteena tulisi olla yhteiskunnallisen arvokeskustelun
käynnistäminen ja ylläpitäminen tarjoamalla tyypillisiä ajatusmalleja haastavaa
ajattelua ja toimintaa (Puolakka & Sutela 2012, 34).
Käsi- ja taideteollisuusalan toivottavan tulevaisuuden tulisi tämän tutkimuksen
perusteella näyttäytyä laajentuneena ammattiosaamisena, uudenlaisina verkostoina ja vahvistuneina monialaisina ammatti-identiteetteinä. Uuden ajan ammattilaisten tulee yhdessä uusintaa toimialansa arvot, päämäärät ja toimintamallit –
työhön tarvitaan muutosagentteja, kulttuurinvälittäjiä ja uuden tiedontuottajia.
Jatkotutkimusta tarvitaan uudenlaisesta luovien alojen ja muiden toimialojen
yhteisöllisestä tiedonmuodostuksesta ja toimintamalleista. Tutkimuskohteita ovat
toisaalta yhteisölliset innovaatioprosessit, joissa hyödynnetään luovien alojen ja
kulttuurialan osaajien tiedontuottamisen tapoja kuten käsityöhön, taiteeseen ja
luoviin menetelmiin perustuvia työtapoja. Toisaalta käyttäjälähtöistä tutkimusta
tarvitaan uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden synnyttämiseksi. Kulttuuriosaajilla
on paljon tarjottavaa hyvinvointi- ja matkailualoille. Myös organisaatioiden ja yh-
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teisöjen johtamiseen ja työhyvinvointiin muotoilijat, taiteilijat ja käsityöläiset voisivat tuoda uusia näkökulmia, jotka vapauttavat fragmentoituja ajatusmalleja.
Maker Economy, DIY ja Makers käsitteet ovat viime aikoina olleet vahvasti keskusteluissa, puhutaan jopa uudesta teollisesta vallankumouksesta (mm. Anderson
2012). Andersonin (2012, 67) mukaan kyse on koko tuotteiden suunnittelu- ja valmistusideologian ja käytäntöjen muutoksesta. Räätälöity valmistaminen, joka hyödyntää käsityömäisiä työtapoja ja uutta teknologiaa, tulee mullistamaan massatuotannon periaatteet lähitulevaisuudessa.
Myös kestävän kehityksen välttämättömyys, uudet nousevat teknologiat ja uusi tuottamisen logiikka muokkaavat väistämättä muotoilijan ja käsityöläisen ammatti-identiteettejä. Ammatti-identiteettien muutokseen liittyvä tutkimus olisikin
ajankohtaista. Vahvasti nouseva uusi tekijyyden aalto haastaa vallitsevat käsitykset
työn tekemisestä ja sen mielekkyydestä. Käsityöläisyyteen liittyvät arvot ja työn
tekemisen tavat ovat nousseet laajempaan keskusteluun. Elämmekö uuden teollisen vallankumouksen alkua, jossa käsityöläisaatteella (Art and Crafts Movement)
olisi jälleen kerran yhteiskunnallisia toimintamalleja uusintava tehtävä?
Tulevaisuuksiin katsoen päätän Mathias Crawfordin (2012, 69) pohdintaan tekemisen merkityksestä ihmisyyden rakentajana:
Pyrkimys tehdä selkoa käytännön taidoista ei edellytä yhtään vähempää kuin oman
ihmisyytemme pohtimista. Näin joudutaan miettimään, mitä käsillä tehtävä työ paljastaa ihmisille ominaisesta olemisen tavasta. Tarvitaan uudenlaista ihmistutkimusta
kuvamaan täsmällisesti toimintakyvyn kokemusta. Kuvaus voisi valaista käytännöllisen työn houkuttelevuutta tavalla, joka ei ole romanttinen tai nostalginen, vaan joka
yksinkertaisesti käsittää rakentamisen, asioiden korjaamisen ja säännöllisen huoltamisen olevan osa täysipainoista ihmisyyttä.
(Crawford. 2012. Elämän korjaajat. Kädentaitojen ja käytännöllisen ammattityön ylistys.)
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LIITTEET
Liite 1 Luokittelurunko

1.
1.1

1.2.

1.3.

TUTKIMUSKYSYMYS
PÄÄLUOKKA
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Millaisessa työympäristössä käsityöalan ammattilainen toimii tulevaisuudessa (2020)?
Millaisissa verkostoissa käsityöalan
ammattilainen toimii ja millaista
yhteistyötä tehdään?
Miltä Suomi näyttää ammattialan
näkökulmasta vuonna 2020?

1.4.

Mitä muutoksia on tapahtunut
kymmenen vuoden aikana käsityöalan ammattilaisen globaalissa
ja lokaalissa toimintaympäristössä?

1.5.

Millaisia muutoksia arvoissa ja
arvostuksissa on tapahtunut kymmenen vuoden aikana käsi-työalan
ammattilaisen toimintaympäristössä?
Millaisia kulutukseen liittyviä muutoksia on tapahtunut kymmenen
vuoden aikana vuoteen 2020 mennessä?
Millaisia poliittisia muutoksia on
tapahtunut kymmenen vuoden
aikana vuoteen 2020 mennessä?
TOIMINTAMALLI
Millaisiin tuotteisiin ja palveluihin
käsityöalan yritystoiminta voi perustua tulevaisuudessa?

1.6.

1.7.

2.
2.1.

YLÄLUOKKA
TY, VE, TOTA, TOMU, AR, KU, POMU, TOVA, TOHE
TY Työympäristö
Kommentit, jotka liittyvät yrittäjän tai ammatinharjoittajan fyysiseen työympäristöön
VE Verkostot
Kommentit, jotka liittyvät yrittäjän tai ammatinharjoittajan fyysiseen työympäristöön.
TOTA Toimintatapojen, yrittäjyyden muutokset
Kommentit, jotka liittyvät käsityö- ja muotoilualan
sisäisiin muutoksiin ja tekijöihin, jotka vaikuttavat alaa
vahvistavasti tai heikentävästi.
TOMU Toimintaympäristömuutokset
Kommentit, jotka liittyvät yrittäjän ja ammatinharjoittajan toimintaympäristössä tapahtuviin yleisiin
muutoksiin kuten yhteiskunnalliset muutokset, väestömuutokset, globalisaation aiheuttamat muutokset.
AR Arvot, arvomuutokset
Arvostuksiin ja arvoihin liittyvät kommentit, kommentti saattaa liittyä yleensä toimintaympäristössä
ilmeneviin arvoihin, yrittäjän tai ammatinharjoittajan
arvoihin sekä asiakkaiden arvoihin.
KU Kuluttajakäyttäytyminen
Kommentit, jotka kertovat asiakkaiden ja kuluttajien
arvostuksista ja suuntautumisesta kuluttamiseen ja
tuotteiden ja palveluiden hankintaan
POMU Poliittiset muutokset
Kommentit, jotka liittyvät politiikkaan ja lainsäädäntöön
TUPA, AS, TYTE, MA
TUPA Tuotteet ja palvelut
Kommentit, jotka liittyvät yrittäjän tai ammatinharjoittajan tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin

2.2.

Millaisia asiakkuuksia käsityöalan
toimijoilla voi olla?

AS Asiakkaat
Kommentit, jotka liittyvät kohderyhmään, asiakkuuksiin ja asiakkaisiin

2.3.

Mistä tehtävistä käsityöalan ammattilaisen työ koostuu tulevaisuudessa?
Millaisia markkinointi- ja myyntitapoja käsityöalan toimijoilla voi
olla?

TYTE Työtehtävät
Kommentit, jotka liittyvät yrittäjän tai ammatinharjoittajan työtehtäviin ja työn sisältöön.
MA Markkinointi
Kommentit, jotka liittyvät markkinointitapoihin ja
markkinointi- ja jakelukanaviin

2.4.
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3.
3.1.

3.2.

4.

4.2.

4.3.

AMMATILLINEN OSAAMINEN
Mitä on muotoilu- ja käsityöalan
ammattiosaaminen tulevaisuudessa?
Mitä on käsityöalan liiketoimintaosaaminen tulevaisuudessa?
AMMATILLINEN IDENTITEETTI
Millaisia ammattinimikkeitä on
käsityöalalla tulevaisuudessa?
Mitkä henkilökohtaiset ominaisuudet ovat tärkeitä tulevaisuuden
käsityöyrittäjyydessä ja käsityöammateissa 2020?
Mitkä tekijät ovat tulevaisuudessa
työn kannalta merkityksellisiä?

4.4.

Mitkä muut elämään liittyvät tekijät ovat merkityksellisiä?

4.5.

Millaisia työhön liittyviä unelmia
tulevilla alan ammattilaisilla on?
Millaisia muuhun elämään liittyviä
unelmia tulevilla alan ammattilaisilla on?

4.6.

AT, LTO
AT Ammattitaito
Kommentit, jotka liittyvät ammattitaitoa ja ydinosaamista kuvaaviin asioihin
LTO Liiketoimintaosaaminen
Kommentit, jotka liittyvät yrityksen hoitamiseen ja
liiketoiminnan hallintaan
AM, HEO, TYO, ET, UNE, UNT
AM Ammattinimike
Aineistosta löytyneet ammattia kuvaavat nimikkeet
HEO Henkilökohtaiset ominaisuudet
Kommentit, jotka kertovat henkilökohtaisten ominaisuuksien merkityksestä työssä ja yrittäjyydessä
TYO Työorientaatio
Kommentit, jotka liittyvät yrittäjän tai ammatinharjoittajan työorientaatioihin, työhön suhtautumiseen,
työn ja elämän yhteensovittamiseen
ET Elämäntapa
Kommentit, jotka liittyvät elämäntapaan ja muihin
elämässä olevien asioiden merkityksiin (selkeästi
työhön liittyvät on koodattu TYO Työorientaatio kategorian alle)
UNT Unelmat työ
Kommentit, jotka liittyvät unelmiin työssä ja työuralla
UNE Unelmat elämä
Kommentit, jotka liittyvät unelmiin elämässä
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Liite 2 Tulevaisuustarinakyselyn etusivu ja lomake

Kädentaitojen tulevaisuus 2020
TAUSTATIEDOT
Täytäthän kaikki taustatietokysymykset, lomakeohjelma kokoaa yhteenvedon vastaajien taustatiedoista ja pyytää tietoja uudelleen, jos olet unohtanut täyttää jonkun kohdan ennen LÄHETÄ painiketta.
Kysymykset 5.1, 6.1 ja 6.2 ja 7.1 ovat vapaaehtoisia ja täytetään, mikäli vastaat kysymyksiin liittyviin valintoihin myöntävästi.
Ikä
alle 19 vuotta, 19о29 vuotta, 30о39 vuotta, 40о49 vuotta, 50о59 vuotta, yli
60 vuotta (alasvetovalikko)
Sukupuoli
mies, nainen (alasvetovalikko)
Kotipaikka
Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa,
Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, PohjoisKarjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa,
Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi, Ahvenanmaa (alasvetovalikko)
Asuinympäristö
kaupunki, taajama, maaseutu (alasvetovalikko)
Koulutus ja opinnot Millaisia opintoja sinulla on ennen nykyistä tulevaa tutkintoasi? (Voit valita
usean vaihtoehdon) peruskoulu, lukio, ammatillinen toinen aste, ammatillinen opistoaste, ammattikorkeakoulu, korkeakoulu tai yliopisto, muut opinnot (rastituslista)
Muut opinnot
Jos sinulla on muita opintoja kuin kohdassa 5 mainitset, kerro millaisia ja miltä alalta
(tekstikenttä)
Nykyinen oppilaitos

Missä oppilaitoksessa opiskelet? (tekstikenttä)
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Tuleva tutkintosi
Mihin tutkintoon valmistut nykyisestä oppilaitoksestasi? (tekstikenttä)
Työkokemus
Onko sinulla aiempaa työkokemusta nykyiseltä koulutusalaltasi (muotoilu,
käsi- ja taideteollisuus, käsityön ohjaus ja opetus)? ei työkokemusta, alle 2
vuotta, 2о5 vuotta, 5о10 vuotta, yli 10 vuotta (alasvetovalikko)
Oman koulutusalan työkokemus
Jos sinulla on oman koulutusalasi työkokemusta (muotoilu, käsi- ja taideteollisuus, käsityön ohjaus
ja opetus), kerro millaista? (tekstikenttä)
Muun alan työkokemus
Jos sinulla on muun alan työkokemusta, kerro millaista? (tekstikenttä)
Yrittäjäkokemus
Onko sinulla aiempaa yrittäjäkokemusta? ei työkokemusta, alle 2 vuotta,
2о5 vuotta, 5о10 vuotta, yli 10 vuotta (alasvetovalikko)
Yrittäjäkokemus
Jos sinulla on yrittäjäkokemusta, kerro lyhyesti millaista? (mm. oletko toiminut ammatinharjoittajana, tai onko sinulla ollut tai on tällä hetkellä oma yritys) (tekstikenttä)
TULEVAISUUSTARINASI
Tulevaisuuteni ammattialallani / käsi- ja taideteollisuusalalla 2020
Kirjoita omaa tulevaisuustarinaasi alla olevien kysymysten saattelemina. Kysymykset ohjaavat sinua
tarinan kerronnassa. Ole rohkea ja anna mielikuvituksesi lentää!
On syyskuun alku vuonna 2020. Heräät aamulla ja mietit tulevaa päivää ja sitä mitä se tuo tullessaan. Mitä päivän suunnitelmiisi kuuluu? Millainen työpäivä on tulossa?
(tekstikenttä)
Mietit aikaa 10 vuotta sitten ja aikaa nyt. Mikä on erilaista? Miltä Suomi näyttää ammattialasi näkökulmasta? Mitä muutoksia on tapahtunut työ- ja elinympäristössäsi 10 vuoden aikana? Mitkä asiat
ovat vahvistaneet ja mitkä heikentäneet omaa työtilannettasi?
(tekstikenttä)
Miten oma ammattiosaamisesi näkyy työssäsi tai yrityksessäsi? Mitä taitoja ja tietoja olet todella
tarvinnut työssäsi? Keiden kanssa teet yhteistyötä? (tekstikenttä)
Sinulla on ehkä oma yritys, toimit freelancerina tai toisen yrityksessä, kerro siitä lisää. Kuvaile tuotteita ja palveluita, joita suunnittelet, valmistat tai markkinoit asiakkaillesi? Ketkä ovat asiakkaitasi?
Miten markkinoit osaamistasi, tuotteitasi ja palvelujasi?
(tekstikenttä)
Istahdat illalla vielä sohvalle. Millainen oli työpäiväsi? Mieleesi palautuvat päivän tapaamiset, työtehtävät ja muut asiat, joita olet hoitanut. Mistä niistä haluaisit luopua ja mitkä ovat sinulle tärkeitä
ja mitkä haluaisit säilyttää? Millä henkilökohtaisilla ominaisuuksillasi on mielestäsi ollut tärkeä merkitys urasi kannalta? (tekstikenttä)
Aina on tilaa unelmille. Olet vuonna 2020 10 vuotta vanhempi ja kokeneempi kuin tällä hetkellä,
mietit tulevaisuuttasi eteenpäin. Minkä omaan työuraasi ja elämääsi liittyvän unelman haluaisit
vielä toteuttaa, kenen kanssa ja miksi? (tekstikenttä)
Tallenna

277

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Pekka Krook, toiminnanjohtaja, Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges
Outi Hägg, koulutuspäällikkö, Pienyrityskeskus, Aalto
yliopisto
Taina Saha, yrityskouluttaja, muotoilija Design Office
Saha Oy, Dafecor Oy
Hannele Yrjö-Koskinen, toiminnanjohtaja, Wetterhoff Oy
Helena Vaari, tekstiilitaiteilija
Petra Karjalainen, toiminnanjohtaja, Taito PohjoisKarjala
Tuula Nieminen, yritysneuvoja, Taito Uusimaa
Tuulevi Ashan, voimavaravalmentaja, Onnen oma
Kaisa Hyrsky, käsityötieteen tutkija, Helsingin yliopisto
Henna Pyyhtiä, opiskelija, tekstiilitaide Aalto yliopisto
Tiina Pyyhtiä, artesaani, virike- ja ohjaustoiminta,
Kankaanpään opisto
Aija Lundahl, opettaja, Hamk muotoilun koulutusohjelma
Merja Virta, opettaja, lasi- ja koruala, Ikaalisten käsija taideteollisuusoppilaitos
Marketta Mustonen, opettaja, Koulutuskeskus Salpaus, sisustustekstiili
Miia Collanus, yliopistolehtori, Käsityötieteen koulutus Helsingin yliopisto
Katja Huhmarkangas, yrittäjä,Vario-design, Taitoyritysneuvoja
Jaana Moona, projektipäällikkö, Rovaniemen kehitys
Oy
Hanna Ketonen, opetusneuvos, Opetushallitus
Pirita Seitamaa-Hakkarainen, käsityötieteen professori Helsingin yliopisto
Mirja Kälviäinen, koulutus- ja kehittämispäällikkö,
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Maria Ampuja, toiminnanjohtaja, Helsingin Käsityöja Teollisuusyhdistys
Pia Kolho, yrittäjä, Papiina Oy
Ari Kiuru, muotoilija ja graafinen suunnittelija Ari
Kiuru Design
Kirsi Pasanen, taideteollinen muotoilija, Muotoilutoimisto Muoto2
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43

Petra Tarjanne, ylitarkastaja, Työ- ja elinkeinoministeriö
Anne Talvitie, asiamies, Suomen Tuotekehitysyhdistys
Katriina Siivonen, erikoistutkija, Tulevaisuudentutkimuskeskus
Anna Kouhia, projektivastaava, taiteen maisteri,
Taito Häme
Riikka Salokannel, muotoilun kehitysjohtaja, Lahden
tiede- ja yrityspuisto
Anna Vesen, tuottaja, läänintaiteilija, Hämeen taidetoimikunta
Kirsti Kesälä-Lundahl, kehittämispäällikkö, Taito ry
Marketta Luutonen, toiminnanjohtaja, Taito ry
Taina Tervonen, verkkotoimittaja, Taito ry
Ari Lepoluoto, audiovisual konsultti, Akukon
Esa Luukkainen, laulaja, kulttuurituottaja, tutkija
Musiikkiteatteri Apollo
Heikki Nuutinen, graafinen suunnittelija, tutkimussihteeri, Aalto yliopisto, Median laitos
Aira Rusanen, sisällöntuotannon asiantuntija, Visuelli
Oy
Tarja Toikka, tuottaja, konseptisuunnittelija, opettaja, Aalto yliopisto
Eija Vähälä, kehittämispäällikkö, Kuopion Muotoiluakatemia
Ana Nuutinen, tuotesuunnittelun yliopistolehtori,
Helsingin yliopisto
Kaiju Kangas, tutkija, Helsingin yliopisto
Ulla Kettunen, taloussuunnittelija, Otavan opisto
Jenni Linturi, kirjailija, tutkija, Turun yliopisto
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Liite 4 Delfoi-kysely 1: toimintaympäristö ja toimintamallit (alkup. eDelphi.fi)
ELÄMME VUOTTA 2025. MITEN TODENNÄKÖISINÄ JA TOIVOTTAVINA PIDÄT SEURAAVIA TULEVAISUUSVÄITTEITÄ?
Ota kantaa väitteiden todennäköisyyteen ja toivottavuuteen. Väitteisiin liittyy myös argumentointi.
Mielipiteesi ja perustelusi antavat arvokasta taustatietoa vastausten tueksi ja rikastavat seuraavan
kierroksen kommentointia (tekstikenttä väitteen alla).
TOIMINTAYMPÄRISTÖT JA TOIMINTAMALLIT
Miten tulevaisuuden toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin tulisi käsi- ja taideteollisuusalan
toimijoiden vastata? Toimialan pienyrittäjien ja ammattilaisten haasteena on elää muutoksessa mukana ja löytää toimintamalleja, joiden avulla he työllistävät itsensä tulevaisuudessa.
1. Vuonna 2025 kierrätys on tärkein käsi- ja taideteollisuusalan yrittäjyyttä ohjaava voima.
Globe Hope on edelläkävijä ekologisten designyritysten joukossa. Ajatus Globe Hopesta syntyi vuonna 2001, kun 13 vuotta tekstiilialan yrittäjänä tekoturkistakkeja suunnitellut ja valmistanut Seija
Lukkala turhautui omalla alallaan sekä koko yhteiskunnassa vallinneeseen kerskakulttuuriin ja tuotteiden kertakäyttöisyyteen.
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
2. Vuonna 2025 tarvitaan paljon mittatilaus-, huolto- ja korjauspalveluita, käsityöammattien renessanssi on koittanut.
”Puuseppää aina tarvitaan, jos elää, kuolla aiotaan” laulua on laulettu vuodesta 1928. Se oli pitkään
Askon huonekalutehtaan tunnussävelenä. Nykypäivän mittatilauspuusepät ja käsityöalan ammattilaiset toimivat pääosin pienyrittäjinä. Käsi- ja taideteollisuusalan koulutusjärjestelmä kouluttaa yli 20
erilaiseen ammattitutkintoon käsityöalalla.
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
3. Vuoteen 2025 mennessä yksilöllisten vaatteiden suunnittelu on siirtynyt nettiin, netissä kuluttaja voi räätälöidä itselleen sopivan asun, sovittaa sitä virtuaalisessa sovituskopissa ja tilata tuotteen
suoraan kotiin.
Yliopistot käyttävät designtutkimuksessa kehoskanneria ja virtuaalisovitusohjelmistoa, jonka avulla
kehitetään virtuaalisia mittaus-, suunnittelu-, kaavoitus- ja sovitusprosesseja. Vaatteen voi suunnitella mittatilaustyönä virtuaalisesti valmiiksi ja vaatteen voi valmistaa itse räätälöityjen kaavojen mukaan tai tilata sen kotiin valmiina.
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
4. 3D printterit ovat mullistaneet käsi- ja taideteollisuusalan tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen.
Vuoden 2007 nuori muotoilija Janne Kyttänen uskoo, että 3D teknologia mahdollistaa tulevaisuudessa uudenlaisen tavan suunnitella ja valmistaa tuotteita. Asiakas voi valita tai jopa suunnitella tuotteen
internetissä ja tulostaa sen kotona 3D tulostimella. Internetistä voit ostaa jo tällä hetkellä 3D tulostusteknologialla valmistettuja tuotteita.
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
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5. Tulevaisuuden muotoilu- ja käsityöpalvelut tuotetaan yritysverkostoissa tai osuuskuntamuotoisissa yrityksissä.
Suomessa on toiminut pitkään muutama menestynyt käsityö- ja designalan osuuskunta. Tunnetuin
sijaitsee Fiskarsissa. Onoma osuuskunnassa on tällä hetkellä 119 jäsentä lähes kaikilta muotoilun ja
taiteen osa-alueelta. Viime vuosina on syntynyt useita luovien alojen osuuskuntia Suomeen.
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
6. Vuonna 2025 perheyrittäjyys on arvostettua ja nuoret arvostavat edellisten sukupolvien traditioita ja heidän viitoittamaa ammatillista tulevaisuutta.
Lapuan Kankurit Oy perheyritystä johtaa neljännessä polvessa Esko Hjelt yhdessä vaimonsa kanssa.
Esko Hjeltin isoisoisän vuonna 1917 perustamassa Lankilankosken villa- ja huopa-tossutehtaassa
valmistettiin tekstiilejä suomen kylmiin oloihin. Eskon isän vuonna 1973 aloittama Lapuan Kankurit
Oy on tänä päivänä nykyaikainen Jacquard-pellavakutomo, jonka tuotesuunnittelusta vastaavat suomalaiset muotoilijat.
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
7. Kädentaitojen ohjauksesta erilaisille kansalaisryhmille (eläkeläiset, työuupuneet, mielenterveyskuntoutujat, harrastusryhmät jne.) on muodostunut vuonna 2025 tärkein käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisen toimeentulolähteistä.
Käsityön merkitys hyvinvoinnin lähteenä on todistettu monessa tutkimuksessa. Etelä-Savossa Moision sairaalassa tarjotaan käsityöterapiaa sairaalan potilaille ja avohoitokuntoutujille. Tavoitteena on
mm. itsetunnon kohottaminen, omatoimisuus, sairaudenaikana unohtuneen käsityöharrastuksen
uudelleen löytäminen, pitkäjänteisyyden lisääminen, onnistumisen ilon kokeminen ja uusien virikkeiden saaminen.
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
8. Suomeen on syntynyt vuoteen 2025 mennessä kymmenen uutta luovien alojen keskusta, joissa
kävijämäärä ylittää 150 000 kävijää vuodessa.
Luovien alojen keskuksia on suunnitteilla ympäri Suomea. Taito Pohjois-Karjala ry on perustanut
Taitokorttelin Joensuuhun. Taitokortteli on ympäri vuoden toimiva kulttuurikortteli, josta on kehittynyt Joensuun keskustaan merkittävä matkailukohde. Taitokortteli avattiin toukokuussa 2006. Vuonna
2007 korttelissa vieraili n. 70 000 kävijää ja vuonna 2008 n. 85 000 kävijää.
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa

Kiitos vastauksistasi!
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Liite 5 Delfoi-kysely 2: asiakastarpeet ja kuluttaminen (alkup. eDelphi.fi)
ELÄMME VUOTTA 2025. MITEN TODENNÄKÖISINÄ JA TOIVOTTAVINA PIDÄT SEURAAVIA TULEVAISUUSVÄITTEITÄ?
Ota kantaa väitteiden todennäköisyyteen ja toivottavuuteen. Väitteisiin liittyy myös argumentointi.
Mielipiteesi ja perustelusi antavat arvokasta taustatietoa vastausten tueksi ja rikastavat seuraavan
kierroksen kommentointia (tekstikenttä väitteen alla).
ASIAKASTARPEIDEN JA KULUTTAMISEN MUUTOKSET
Tarvitaanko käsintehtyjä yksilöllisiä tuotteita tulevaisuudessa? Käsi- ja taideteollisuusalan tuotteiden
suunnittelu ja valmistus ovat olleet vahvasti kytköksissä valmistusmateriaaleihin ja osaamiseen.
Miten asiakkaiden tarpeet ja kuluttajakäyttäytyminen muuttuu?
1. Luonnonmateriaalien hinnat ovat nousseet tähtitiellisiin summiin ja vuonna 2025 luonnonmateriaaleista valmistetut käsityö- ja designtuotteet ovat arvokkaita luksustuotteita.
Forum for the Future järjestön yhdessä muotiteollisuuden tulevaisuusskenaariossa 2025 ennustetaan, että luonnonmateriaaleista valmistettuja luksustuotteita voivat ostaa tulevaisuudessa vain
varakkaat ihmiset. Niitä myydään myös pimeillä markkinoilla.
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
2. Luonnonmateriaalit on korvattu huipputeknisillä materiaaleilla kuten nanokuidulla ja biomimicry (jäljittely) -teknologiaan perustuvilla materiaaleilla.
Economist-lehden markkinatutkimuksen mukaan älytekstiilien maailmanmarkkinat ovat vuonna 2010
lähes 900 miljoonaa euroa. Älyvaatteet ovat kuitenkin vielä alkutaipaleellaan. Konkreettisia kuluttajatuotteita ei ole vielä paljon. Vaateyritykset eivät ole nähneet kalliita älyvaatteita vielä toteuttamisen
arvoisina. Useat tutkimuslaitokset kehittävät uusia nano- ja älymateriaaleja.
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
3. Suomessa viljellään laajasti hamppua, jota käytetään monipuolisesti raaka-aineena mm. kodintekstii-lien ja vaatteiden valmistuksessa, rakennusaineena ja elintarvikkeena.
Monien ilmastomuutosta koskevien skenaarioiden mukaan luonnonmateriaalien kuten puuvillan
viljelyn kohtaa suuria vaikeuksia vesipulan ja kuivuuden johdosta. Yksi toimintastrategia on varustautua omavaraiseen energia- ja materiaalituotantoon. Hamppua on helppoa, nopeaa ja turvallista
kasvattaa eikä se tarvitse kasvinsuojeluaineita., pohjoinen ilmasto sopii hyvin hampun viljelyyn.
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
4. Vuonna 2025 suurin osa ihmisistä ostaa vaatteensa, kodintekstiilinsä ja kodinsisustustuotteensa
kierrätyskeskuksista ja second hand shopeista.
Suomeen on syntynyt viimevuosien aikana valtava määrä kirpputoreja ja kierrätyskeskuksia. Kierrätyskeskuksista on tullut monipuolisia tavaroiden ja materiaalien hankintapaikkoja sekä neuvontapisteitä. Valtakunnallisia ja alueellisia kierrätyskeskusketjuja on syntynyt lukuisia.
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
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5. Vuonna 2025 asiakkaat haluavat hankkia tuotteensa ja palvelunsa paikallisista verstaista ja
lähituotantoverkostoista.
Globalisaation on todettu vahvistavan lokalisaatiota. Monet erityisesti luomutuotantoon painottuvat
ruokapiirit ja lähiruokatorit ovat toimineet jo monta vuotta. Niiden tuotevalikoimaan on tullut myös
paikallinen käsityö.
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
6. Vuonna 2025 suurin osa käsityö- ja designtuotteista myydään verkkokaupoissa.
Verkkokauppa Etsy.com on laajentunut valtaisaksi globaaliksi käsityöläisten ja designerien markkinointipaikaksi. Verkkokaupassa on myynnissä satoja tuhansia tuotteita ympäri maailmaa ja 433 suomalaista käsityötuotetta.
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
7. Designin ja käsi- ja taideteollisuuden asiakkaat ovat vuonna 2025 Aasiassa, suomalainen suunnittelu ja design ovat suuntautuneet Aasian markkinoille.
Useissa tulevaisuuden ennakointiraporteissa globaalin talouden painopiste siirtyy väistämättä Aasiaan. Puhutaan Chindia -ilmiöstä, jossa Kiinan ja Intian väestön keskiluokkaistuminen kaksinkertaistaa
globaalin kulutuksen. On arvioitu, että uusi vauras Kiina rakennetaan 12 vuodessa.
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa

Kiitos vastauksistasi!
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Liite 6 Delfoi-kysely 3: avaintaidot ja oppiminen (alkup. eDelphi.fi)
ELÄMME VUOTTA 2025. MITEN TODENNÄKÖISINÄ JA TOIVOTTAVINA PIDÄT SEURAAVIA TULEVAISUUSVÄITTEITÄ?
Ota kantaa väitteiden todennäköisyyteen ja toivottavuuteen. Väitteisiin liittyy myös argumentointi.
Mielipiteesi ja perustelusi antavat arvokasta taustatietoa vastausten tueksi ja rikastavat seuraavan
kierroksen kommentointia (tekstikenttä väitteen alla).
AVAINTAIDOT JA OSAAMINEN
Käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisen koulutuksen haaste on kouluttaa tulevaisuuden osaajia. Mitä
taitoja muotoilija ja käsityöyrittäjä tulevaisuudessa tarvitsevat? Miten suomalainen koulutusjärjestelmä vastaa luovien alojen haasteisiin?
1. Suomalaiset käsi- ja taideteollisuusalan huippuosaajien kansainvälinen menestyminen perustuu
ennen kaikkea perinteiseen käsityötekniseen erikoisosaamiseen.
Viulunrakentaja Marko Pennanen voitti kansainvälisen arvostetun Antonio Stradivari viulunrakennuskilpailun ensimmäisenä suomalaisena. Turkulaisen käsityöläisen tilauskanta on vuosien mittainen,
asiakkaat ovat pääosin ulkomailla. Käsintehdyn viulun rakentamiseen kuluu viisi viikkoa, tärkeintä on
tehdä maailman parhaita soittimia parhaille soittajille.
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
2. Vuonna 2025 käsi- ja taideteollisuusalan koulutus sisältää insinööritason verkko- ja materiaaliteknologian opintoja.
Uusien teknisten älymateriaalien käyttö ja nanoteknologia lisääntyy tuotekehityksessä. Suomalaiset
eturivin muotoilijat lanseerasivat 2008 nanoteknologisiin innovaatioihin perustuvan korumalliston.
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
3. Käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisen yksi keskeisimmistä ammatillisista avaintaidoista on
arvo- ja kulttuuriosaaminen.
Monikulttuurisuus on kansainvälisen yhteiskunnallisen keskustelun keskiössä. Tulevaisuusskenaarioissa ennustetaan laajoja kansainvaelluksia ilmastomuutoksen aikaansaamana, myös työpaikkojen
globaali uusjako on käynnissä. Osa työstä on siirtynyt globaaleihin verkkoympäristöihin. Eri arvostukset, uskonnot, perinteet ja tavat ilmenevät erilaisina asiakastarpeina.
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
4. Käsi- ja taideteollisuusalan ammatillinen koulutus on siirtynyt verkko-oppimisympäristöihin ja
työ opitaan simulaatiokoneilla ja laitteilla. Työsaleja koneineen ja laitteineen ei enää tarvita.
Henna Lahden käsityötieteen väitöstutkimuksessa kehitetään käsityön suunnittelua sekä opiskelijoiden, opettajien ja asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta virtuaalisessa oppimisympäristössä. Henna
Lahti murtaa tutkimuksessaan käsityönopetuksen perinteisiä, itsenäiseen studio-opetukseen pohjautuneita toimintatapoja ja pyrkii löytämään sellaisia suunnittelutehtäviä, joiden ratkaiseminen edellyttää useiden eri toimijoiden tiivistä yhteistyötä.
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
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5. Vuonna 2025 käsityö- ja muotoilualan ammatin oppiminen perustuu ammattikiltoihin, oppipojat
lähtevät globaaliin kisällinvaellukseen.
Keskiajalla käsityöläiskiltojen synty oli ratkaiseva vaihe taiteilijoiden ja taitajien ammatillisessa kehittymisessä. Kehittymisen painopiste ei ollut yksilöllisen lahjakkuuden korostamisessa kuten renessanssin aikaan vaan vahvassa tahdossa kehittyä kollektiivisesti yhdessä. Vahva ammatillinen identiteetti
rakentui ammattikiltojen oppipoikien, kisällien ja mestareiden yhteisöllisessä työympäristössä.
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
6. Käsi- ja taideteollisuusalasta tulee eläkkeelle jääneiden harrastustoimintaa, käsityöammatit
eivät kiinnosta nuoria.
Arvioiden mukaan Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa on parinkymmenen vuoden kuluttua noin 194
000 yli 65-vuotiasta. Siis 86 000 eläkeläistä nykyistä enemmän. Ihmiset elävät yhä pidempään yhä
terveempinä, puhutaan aktiivisista go-go eläkeläistä, joille palvelut on räätälöitävä eri elämäntyyleihin ja -vaiheisiin sopiviksi.
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
7. Käsityöläisyys elämäntapana vahvistuu, vuonna 2025 on syntynyt useita käsityöläiskommuuneja
maaseudulle.
Monilla internetin keskustelupalstoilla keskustellaan hyvän elämän edellytyksistä. Eräs keskustelija
heittää ilmaan kysymyksen:
”Olisiko käsityöläispariskunnilla tai perheillä kiinnostusta perustaa ns. yhteisö, jossa voisi toteuttaa
itseään ja toimia yhdessä esim. osuuskuntamalliin jossakin maaseudulla vaikkapa samassa pihapiirissä? Olen itse sekä hoitoalan ammattilainen että käsityöläinen ja mieheni on puuseppä. Meillä olisi
kiinnostusta lähteä mukaan käsityöläisyhteisöön tai vastaavaan, jossa voisi saada elantonsa omasta
työstään ja toimia samalla yhteisössä maaseudulla tai pikkukylässä. Onko tietoa kenelläkään jo vastaavista yhteisöistä/ toiminnasta?”
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
8. Tulevaisuuden käsi- ja taideteollisuusalan ammattilainen on ennen kaikkea kulttuurituottaja,
joka kykenee joustavasti kokoamaan ympärilleen suunnittelu- ja tuotantotiimejä.
Kulttuurituottajat toimivat kulttuurikentän muuttuvassa, monikerroksisessa toimintaympäristössä.
Ammattitaidon perustan muodostavat kulttuurin toimintaympäristön tuntemus, tuottamisprosessin
hallinta ja liiketaloudellinen osaaminen. Keskeisiä sisältöjä kulttuurin ja taiteen tuntemuksen lisäksi
ovat tuotantosuunnittelu, projektijohtaminen, talous ja rahoitus, yrittäjyys, viestintä ja markkinointi.
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
9. Tulevaisuuden lasten ja nuorten käsityökoulut ovat siirtyneet Second Life -tyyppiseen virtuaaliympäristöön.
Käsityön taiteen perusopetus on laajaa Suomessa, opetusta on lapsille, nuorille sekä aikuisille. Käsityön opetusta järjestää valtakunnallinen käsi- ja taideteollisuusjärjestö sekä vapaan sivistystyön
oppilaitokset. Nykypäivän lapset ja nuoret ovat tottuneita liikkumaan sujuvasti verkkoympäristöissä.
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
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10. Kädentaitojen opetus on koulussa kokonaan valinnaista: puolet oppilaista ei opiskele käsityötä
ollenkaan, toinen puoli moninkertaisen määrän nykyiseen nähden.
Hallitusohjelman tavoitteena oli taito- ja taideaineiden vähimmäistuntimäärän ja valinnaisuuden
vahvistaminen. Meneillään olevassa peruskoulun tuntijakoesityksessä valinnaisuus voi kuitenkin
merkitä lasten ja nuorten käsityötaidon heikkenemistä. Valinnaisuuden lisääminen jo alaluokilla sekä
valinnaisten oppiaineiden piiriin ehdotetut uudet oppiaineet asettavat käsityötaidon oppimisen
jatkumon haasteelliseen asemaan.
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
11. Tulevaisuuden käsityö tehdään virtuaalisilla käsillä.
Internetissä on ladattavissa Virtual Hand Studio ohjelmia, joissa hyödynnetään käden kosketusaistiin
perustuvia ja motorisia ominaisuuksia tuotesuunnittelussa.
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa

Kiitos vastauksistasi!
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Liite 7 Vastausjakaumat: kyselyt 1, 2 ja 3
Toimintaympäristö ja toimintamallit
1. Vuonna 2025 kierrätys on tärkein käsi- ja taideteollisuusalan yrittäjyyttä ohjaava voima.
Globe Hope on edelläkävijä ekologisten designyritysten joukossa. Ajatus Globe Hopesta syntyi vuonna 2001, kun 13 vuotta tekstiilialan yrittäjänä tekoturkistakkeja suunnitellut ja valmistanut Seija
Lukkala turhautui omalla alallaan sekä koko yhteiskunnassa vallinneeseen kerskakulttuuriin ja tuotteiden kertakäyttöisyyteen.
Todennäköisyys (N=45)
Toivottavuus (N=44)

2. Vuonna 2025 tarvitaan paljon mittatilaus-, huolto- ja korjauspalveluita, käsityöammattien renessanssi on koittanut.
”Puuseppää aina tarvitaan, jos elää, kuolla aiotaan” laulua on laulettu vuodesta 1928. Se oli pitkään
Askon huonekalutehtaan tunnussävelenä. Nykypäivän mittatilauspuusepät ja käsityöalan ammattilaiset toimivat pääosin pienyrittäjinä. Käsi- ja taideteollisuusalan koulutusjärjestelmä kouluttaa yli 20
erilaiseen ammattitutkintoon käsityöalalla.
Todennäköisyys (N=45)

Toivottavuus (N=43)

3. Vuoteen 2025 mennessä yksilöllisten vaatteiden suunnittelu on siirtynyt nettiin, netissä kuluttaja voi räätälöidä itselleen sopivan asun, sovittaa sitä virtuaalisessa sovituskopissa ja tilata tuotteen
suoraan kotiin.
Yliopistot käyttävät designtutkimuksessa kehoskanneria ja virtuaalisovitusohjelmistoa, jonka avulla
kehitetään virtuaalisia mittaus-, suunnittelu-, kaavoitus- ja sovitusprosesseja. Vaatteen voi suunnitella mittatilaustyönä virtuaalisesti valmiiksi ja vaatteen voi valmistaa itse räätälöityjen kaavojen mukaan tai tilata sen kotiin valmiina.
Todennäköisyys (N=45)
Toivottavuus (N=44)
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4. 3D printterit ovat mullistaneet käsi- ja taideteollisuusalan tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen.
Vuoden 2007 nuori muotoilija Janne Kyttänen uskoo, että 3D teknologia mahdollistaa tulevaisuudessa uudenlaisen tavan suunnitella ja valmistaa tuotteita. Asiakas voi valita tai jopa suunnitella tuotteen internetissä ja tulostaa sen kotona 3D tulostimella. Internetistä voit ostaa jo tällä hetkellä 3D
tulostusteknologialla valmistettuja tuotteita.
Todennäköisyys (N=44)

Toivottavuus (N=43)

5. Tulevaisuuden muotoilu- ja käsityöpalvelut tuotetaan yritysverkostoissa tai osuuskuntamuotoisissa yrityksissä.
Suomessa on toiminut pitkään muutama menestynyt käsityö- ja designalan osuuskunta. Tunnetuin
sijaitsee Fiskarsissa. Onoma osuuskunnassa on tällä hetkellä 119 jäsentä lähes kaikilta muotoilun ja
taiteen osa-alueelta. Viime vuosina on syntynyt useita luovien alojen osuuskuntia Suomeen.
Todennäköisyys (N=44)

Toivottavuus (N=43)

6. Vuonna 2025 perheyrittäjyys on arvostettua ja nuoret arvostavat edellisten sukupolvien traditioita ja heidän viitoittamaa ammatillista tulevaisuutta.
Lapuan Kankurit Oy perheyritystä johtaa neljännessä polvessa Esko Hjelt yhdessä vaimonsa kanssa.
Esko Hjeltin isoisoisän vuonna 1917 perustamassa Lankilankosken villa- ja huopatossutehtaassa
valmistettiin tekstiilejä suomen kylmiin oloihin. Eskon isän vuonna 1973 aloittama Lapuan Kankurit
Oy on tänä päivänä nykyaikainen Jacquard-pellavakutomo, jonka tuotesuunnittelusta vastaavat
suomalaiset muotoilijat.
Todennäköisyys (N=44)
Toivottavuus (N=43)
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7. Kädentaitojen ohjauksesta erilaisille kansalaisryhmille (eläkeläiset, työuupuneet, mielenterveyskuntoutujat, harrastusryhmät jne.) on muodostunut vuonna 2025 tärkein käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisen toimeentulolähteistä.
Käsityön merkitys hyvinvoinnin lähteenä on todistettu monessa tutkimuksessa. Etelä-Savossa Moision sairaalassa tarjotaan käsityöterapiaa sairaalan potilaille ja avohoitokuntoutujille. Tavoitteena on
mm. itsetunnon kohottaminen, omatoimisuus, sairaudenaikana unohtuneen käsityöharrastuksen
uudelleen löytäminen, pitkäjänteisyyden lisääminen, onnistumisen ilon kokeminen ja uusien virikkeiden saaminen.
Todennäköisyys (N=44)

Toivottavuus (N=43)

8. Suomeen on syntynyt vuoteen 2025 mennessä kymmenen uutta luovien alojen keskusta, joissa
kävijämäärä ylittää 150 000 kävijää vuodessa.
Luovien alojen keskuksia on suunnitteilla ympäri Suomea. Taito Pohjois-Karjala ry on perustanut
Taitokorttelin Joensuuhun. Taitokortteli on ympäri vuoden toimiva kulttuurikortteli, josta on kehittynyt Joensuun keskustaan merkittävä matkailukohde. Taitokortteli avattiin toukokuussa 2006. Vuonna
2007 korttelissa vieraili n. 70 000 kävijää ja vuonna 2008 n. 85 000 kävijää.
Todennäköisyys (N=43)

Toivottavuus (N=42)

Asiakastarpeet ja kuluttamisen muutokset
1. Luonnonmateriaalien hinnat ovat nousseet tähtitiellisiin summiin ja vuonna 2025 luonnonmateriaaleista valmistetut käsityö- ja designtuotteet ovat arvokkaita luksustuotteita.
Forum for the Future järjestön yhdessä muotiteollisuuden tulevaisuusskenaariossa 2025 ennustetaan,
että luonnonmateriaaleista valmistettuja luksustuotteita voivat ostaa tulevaisuudessa vain varakkaat
ihmiset. Niitä myydään myös pimeillä markkinoilla.
Todennäköisyys (N=42)

Toivottavuus (N=42)
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2. Luonnonmateriaalit on korvattu huipputeknisillä materiaaleilla kuten nanokuidulla ja biomimicry
(jäljittely) -teknologiaan perustuvilla materiaaleilla.
Economist-lehden markkinatutkimuksen mukaan älytekstiilien maailmanmarkkinat ovat vuonna 2010
lähes 900 miljoonaa euroa. Älyvaatteet ovat kuitenkin vielä alkutaipaleellaan. Konkreettisia kuluttajatuotteita ei ole vielä paljon. Vaateyritykset eivät ole nähneet kalliita älyvaatteita vielä toteuttamisen
arvoisina. Useat tutkimuslaitokset kehittävät uusia nano- ja älymateriaaleja.
Todennäköisyys (N=42)

Toivottavuus (N=42)

3. Suomessa viljellään laajasti hamppua, jota käytetään monipuolisesti raaka-aineena mm. kodintekstiilien ja vaatteiden valmistuksessa, rakennusaineena ja elintarvikkeena.
Monien ilmastomuutosta koskevien skenaarioiden mukaan luonnonmateriaalien kuten puuvillan
viljelyn kohtaa suuria vaikeuksia vesipulan ja kuivuuden johdosta. Yksi toimintastrategia on varustautua omavaraiseen energia- ja materiaalituotantoon. Hamppua on helppoa, nopeaa ja turvallista kasvattaa eikä se tarvitse kasvinsuojeluaineita, pohjoinen ilmasto sopii hyvin hampun viljelyyn.
Todennäköisyys (N=42)

Toivottavuus (N=42)

4. Vuonna 2025 suurin osa ihmisistä ostaa vaatteensa, kodintekstiilinsä ja kodinsisustustuotteensa
kierrätyskeskuksista ja second hand shopeista.
Suomeen on syntynyt viimevuosien aikana valtava määrä kirpputoreja ja kierrätyskeskuksia. Kierrätyskeskuksista on tullut monipuolisia tavaroiden ja materiaalien hankintapaikkoja sekä neuvontapisteitä. Valtakunnallisia ja alueellisia kierrätyskeskusketjuja on syntynyt lukuisia.
Todennäköisyys (N=42)
Toivottavuus (N=42)

290

5. Vuonna 2025 asiakkaat haluavat hankkia tuotteensa ja palvelunsa paikallisista verstaista ja lähituotantoverkostoista.
Globalisaation on todettu vahvistavan lokalisaatiota. Monet erityisesti luomutuotantoon painottuvat
ruokapiirit ja lähiruokatorit ovat toimineet jo monta vuotta. Niiden tuotevalikoimaan on tullut myös
paikallinen käsityö.
Todennäköisyys (N=42)

Toivottavuus (N=42)

6. Vuonna 2025 suurin osa käsityö- ja designtuotteista myydään verkkokaupoissa.
Verkkokauppa Etsy.com on laajentunut valtaisaksi globaaliksi käsityöläisten ja designerien markkinointipaikaksi. Verkkokaupassa on myynnissä satoja tuhansia tuotteita ympäri maailmaa ja 433 suomalaista käsityötuotetta.
Todennäköisyys (N=42)

Toivottavuus (N=42)

7. Designin ja käsi- ja taideteollisuuden asiakkaat ovat vuonna 2025 Aasiassa, suomalainen suunnittelu ja design ovat suuntautuneet Aasian markkinoille.
Useissa tulevaisuuden ennakointiraporteissa globaalin talouden painopiste siirtyy väistämättä Aasiaan. Puhutaan Chindia -ilmiöstä, jossa Kiinan ja Intian väestön keskiluokkaistuminen kaksinkertaistaa
globaalin kulutuksen. On arvioitu, että uusi vauras Kiina rakennetaan 12 vuodessa.
Todennäköisyys (N=42)
Toivottavuus (N=42)
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Avaintaidot ja osaaminen
1. Suomalaisten käsi- ja taideteollisuusalan huippuosaajien kansainvälinen menestyminen perustuu ennen kaikkea perinteiseen käsityötekniseen erikoisosaamiseen.
Viulunrakentaja Marko Pennanen voitti kansainvälisen arvostetun Antonio Stradivari viulunrakennuskilpailun ensimmäisenä suomalaisena. Turkulaisen käsityöläisen tilauskanta on vuosien mittainen, asiakkaat ovat pääosin ulkomailla. Käsintehdyn viulun rakentamiseen kuluu viisi viikkoa, tärkeintä on tehdä maailman parhaita soittimia parhaille soittajille.
Todennäköisyys (N=43)
Toivottavuus (N=42)

2. Vuonna 2025 käsi- ja taideteollisuusalan koulutus sisältää insinööritason verkko- ja materiaaliteknologian opintoja.
Uusien teknisten älymateriaalien käyttö ja nanoteknologia lisääntyy tuotekehityksessä. Suomalaiset
eturivin muotoilijat lanseerasivat 2008 nanoteknologisiin innovaatioihin perustuvan korumalliston.
Todennäköisyys (N=43)

Toivottavuus (N=42)

3. Käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisen yksi keskeisimmistä ammatillisista avaintaidoista on
arvo- ja kulttuuriosaaminen.
Monikulttuurisuus on kansainvälisen yhteiskunnallisen keskustelun keskiössä. Tulevaisuusskenaarioissa ennustetaan laajoja kansainvaelluksia ilmastomuutoksen aikaansaamana, myös työpaikkojen
globaali uusjako on käynnissä. Osa työstä on siirtynyt globaaleihin verkkoympäristöihin. Eri arvostukset, uskonnot, perinteet ja tavat ilmenevät erilaisina asiakastarpeina.
Todennäköisyys (N=43)

Toivottavuus (N=42)
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4. Käsi- ja taideteollisuusalan ammatillinen koulutus on siirtynyt verkko-oppimisympäristöihin ja
työ opitaan simulaatiokoneilla ja -laitteilla. Työsaleja koneineen ja laitteineen ei enää tarvita.
Henna Lahden käsityötieteen väitöstutkimuksessa kehitetään käsityön suunnittelua sekä opiskelijoiden, opettajien ja asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta virtuaalisessa oppimisympäristössä.
Henna Lahti murtaa tutkimuksessaan käsityönopetuksen perinteisiä, itsenäiseen studio-opetukseen
pohjautuneita toimintatapoja ja pyrkii löytämään sellaisia suunnittelutehtäviä, joiden ratkaiseminen
edellyttää useiden eri toimijoiden tiivistä yhteistyötä.
Todennäköisyys (N=43)
Toivottavuus (N=42)

5. Vuonna 2025 käsityö- ja muotoilualan ammatin oppiminen perustuu ammattikiltoihin, oppipojat lähtevät globaaliin kisällinvaellukseen.
Keskiajalla käsityöläiskiltojen synty oli ratkaiseva vaihe taiteilijoiden ja taitajien ammatillisessa
kehittymisessä. Kehittymisen painopiste ei ollut yksilöllisen lahjakkuuden korostamisessa kuten
renessanssin aikaan vaan vahvassa tahdossa kehittyä kollektiivisesti yhdessä. Vahva ammatillinen
identiteetti rakentui ammattikiltojen oppipoikien, kisällien ja mestareiden yhteisöllisessä työympäristössä.
Todennäköisyys (N=43)
Toivottavuus (N=42)

6. Käsi- ja taideteollisuusalasta tulee eläkkeelle jääneiden harrastustoimintaa, käsityöammatit
eivät kiinnosta nuoria.
Arvioiden mukaan Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa on parinkymmenen vuoden kuluttua noin 194
000 yli 65-vuotiasta, siis 86 000 eläkeläistä nykyistä enemmän. Ihmiset elävät yhä pidempään yhä
terveempinä, puhutaan aktiivisista go-go eläkeläistä, joille palvelut on räätälöitävä eri elämäntyyleihin ja -vaiheisiin sopiviksi.
Todennäköisyys (N=43)
Toivottavuus (N=42)
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7. Käsityöläisyys elämäntapana vahvistuu, vuonna 2025 on syntynyt useita käsityöläiskommuuneja maaseudulle.
Monilla internetin keskustelupalstoilla keskustellaan hyvän elämän edellytyksistä. Eräs keskustelija
heittää ilmaan kysymyksen: ”Olisiko käsityöläispariskunnilla tai perheillä kiinnostusta perustaa ns.
yhteisö, jossa voisi toteuttaa itseään ja toimia yhdessä esim. osuuskuntamalliin jossakin maaseudulla vaikkapa samassa pihapiirissä? Olen itse sekä hoitoalan ammattilainen että käsityöläinen ja mieheni on puuseppä. Meillä olisi kiinnostusta lähteä mukaan käsityöläisyhteisöön tai vastaavaan, jossa
voisi saada elantonsa omasta työstään ja toimia samalla yhteisössä maaseudulla tai pikkukylässä.
Onko tietoa kenelläkään jo vastaavista yhteisöistä/ toiminnasta?”
Todennäköisyys (N=43)
Toivottavuus (N=42)

8. Tulevaisuuden käsi- ja taideteollisuusalan ammattilainen on ennen kaikkea kulttuurituottaja,
joka kykenee joustavasti kokoamaan ympärilleen suunnittelu- ja tuotantotiimejä.
Kulttuurituottajat toimivat kulttuurikentän muuttuvassa, monikerroksisessa toimintaympäristössä.
Ammattitaidon perustan muodostavat kulttuurin toimintaympäristön tuntemus, tuottamisprosessin
hallinta ja liiketaloudellinen osaaminen. Keskeisiä sisältöjä kulttuurin ja taiteen tuntemuksen lisäksi
ovat tuotantosuunnittelu, projektijohtaminen, talous ja rahoitus, yrittäjyys, viestintä ja markkinointi.
Todennäköisyys (N=43)

Toivottavuus (N=42)
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9. Tulevaisuuden lasten ja nuorten käsityökoulut ovat siirtyneet Second Life -tyyppiseen virtuaaliympäristöön.
Käsityön taiteen perusopetus on laajaa Suomessa, opetusta on lapsille, nuorille sekä aikuisille.
Käsityön opetusta järjestää valtakunnallinen käsi- ja taideteollisuusjärjestö sekä vapaan sivistystyön
oppilaitokset. Nykypäivän lapset ja nuoret ovat tottuneita liikkumaan sujuvasti verkkoympäristöissä.
Todennäköisyys (N=42)

Toivottavuus (N=43)

10. Kädentaitojen opetus on koulussa kokonaan valinnaista: puolet oppilaista ei opiskele käsityötä ollenkaan, toinen puoli moninkertaisen määrän nykyiseen nähden.
Hallitusohjelman tavoitteena oli taito- ja taideaineiden vähimmäistuntimäärän ja valinnaisuuden
vahvistaminen. Meneillään olevassa peruskoulun tuntijakoesityksessä valinnaisuus voi kuitenkin
merkitä lasten ja nuorten käsityötaidon heikkenemistä. Valinnaisuuden lisääminen jo alaluokilla
sekä valinnaisten oppiaineiden piiriin ehdotetut uudet oppiaineet asettavat käsityötaidon oppimisen jatkumon haasteelliseen asemaan.
Todennäköisyys (N=42)
Toivottavuus (N=43)

11. Tulevaisuuden käsityö tehdään virtuaalisilla käsillä.
Internetissä on ladattavissa Virtual Hand Studio ohjelmia, joissa hyödynnetään käden kosketusaistiin perustuvia ja motorisia ominaisuuksia tuotesuunnittelussa.
Todennäköisyys (N=43)

Toivottavuus (N=42)
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Liite 10 Delfoi-paneelin TOP 10 väitteet II kierros
Käsi- ja taideteollisuusalan tulevaisuus 2025
TOP 10 TULEVAISUUSTEESIT
Ensimmäisen kierroksen tuloksista on koottu kymmenen kiinnostavinta käsi- ja taideteollisuusalan
tulevaisuuteen liittyvää tulevaisuusväitettä. Tulevaisuusväitteet ovat asiantuntijapanelistien argumentoinnista nousseita kysymyksiä. Väitteissä ja taustoituksissa on hyödynnetty suoria lainauksia
asiantuntijoiden mielipiteistä. Suorat lainaukset ovat sinisellä.
ARVIOI TULEVAISUUSVÄITTEIDEN TODENNÄKÖISYYTTÄ, MERKITTÄVYYTTÄ TAI TOIVOTTAVUUTTA.
Perustele kantasi ja kirjoita argumentti. Kaikki kommentit ovat arvokkaita, argumentointi tuottaa
uusia mielenkiintoisia näkökulmia keskusteluun (kuten ensimmäisellä kierroksella). (tekstikenttä
väitteen alla)
1. Vuoteen 2025 mennessä on siirrytty kohtuutalouteen: kun ostetaan vähemmän ja harvemmin,
on varaa ja halua satsata yksilöllisiin, pitkäikäisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin.
Asiantuntijoiden mielestä selvä arvokeskustelu on käynnissä, uusiokäyttö ja kohtuullinen kuluttaminen vahvistuvat väistämättä.
”Arvokeskusteluja käydään ja uusiokäyttö sekä harventaminen vahvistuvat väistämättä. Harventaminen merkitsee turhasta luopumista, vanhan huoltamista ja korjaamista. Tämä puolestaan luo monenlaisia mahdollisuuksia käsi- ja taideteollisuusalan yrittäjille. Nimenomaan palvelusta löytyy tulevaisuuden työmahdollisuudet.”
”En tiedä varsinaisesta renessanssista, mutta uskoisin, että kuluttajat siirtyvät taas hankkimaan laadukkaampia tuotteita, joiden käyttöikää halutaan myös jatkaa.”
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
2. Muotoilijat ovat panostaneet kierrätyskeskustoiminnan palvelukonseptien suunnitteluun, ja
niistä on muodostunut laadukkaita ja innovatiivisia ostoskeskuksia.
Suomeen on syntynyt viimevuosien aikana valtava määrä kirpputoreja ja kierrätyskeskuksia. Asiantuntijoiden mielipiteet hajosivat melkoisesti kierrätyskeskusten tulevaisuuden suhteen. Kierrätyskeskukset jakelukanavina nähtiin kuitenkin melko toivottavina, jos kierrätysideologiaan saadaan laatua
ja designia.
”Uudenlaisia palvelukonsepteja, erikoistumista, laatuajattelua kierrätykseen, niin visio toteutuu.”
”Toivon sen sijaan, että design pystyy hyödyntämään aikaisempien sukupolvien esineistöä entistä
enemmän. Lisäksi toivon, että kierrätystä ja eettistä kuluttamista suosiva linja tarjoaa myös käsityöyrittäjille uusia mahdollisuuksia erilaisten palvelukonseptien suunnitteluun ja entisöinnin uudelle
nousulle.”
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
merkityksetöntä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
merkityksellistä
3. Vuonna 2025 Suomessa on toimiva luovien alojen managerointijärjestelmä, jossa tuotteiden
sijaan myydään osaamista ja palveluita.
Finnish Designia Aasian vai China lookia koto Suomeen? Asiantuntijat vahvistivat käsityksiä siitä, että
designin markkinat ovat Kaukoidässä. Toisaalta epäiltiin suomalaisen suunnittelun mahdollisuuksia
globaaleilla markkinoilla, Kiinassa panostetaan vahvasti huippusuunnittelijoiden koulutukseen.
”Pidän todennäköisenä Aasian vaurastumista. Mutta epäilen, että Suunta on päinvastainen eli aasialainen suunnittelu ja design suuntautuvat Euroopan / Suomen markkinoille.”
”Toimintatapoja olisi pystyttävä muuttamaan itse tekemisestä yhdessä tekemiseen. Tällöin suomalaisen suunnittelun merkitys korostuu, mutta tekijyys ei välttämättä. Ovatko käsityöyrittäjät valmiita
tähän muutokseen? Uskon, että muutos on mahdollinen, mutta se edellyttää rohkeita yksilövalintoja

296

ja uudenlaista managerointijärjestelmää, jossa tuotteiden sijaan myydään osaamista ja palveluja.”
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
merkityksetöntä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
merkityksellistä
4. Vuonna 2025 Suomessa on 3D designverstaita, joissa asiakas voi suunnitella ja tulostaa itse tai
yhdessä ammattilaisen kanssa yksilöllisiä tuotteita.
Asiantuntijat pitivät hyvin todennäköisenä ja melko toivottavana designtuotteiden suunnittelun ja
valmistuksen murrosta, joka liittyy 3D teknologian kehittymiseen. Itse suunnitellun designin (asiakas
suunnittelee itse) lisääntymiseen uskottiin, mutta myös ammattilaisia tarvitaan tuotteiden räätälöinnissä asiakkaille.
”Todennäköistä on, että kaikkia kuviteltavissa olevia tuotantotapoja tulee kilpailun kiristyessä. Uskon
kuitenkin että ihmiset eivät välttämättä halua itse suunnitella itselleen vaan käyttävät palveluja jossa
joku taitavampi suunnittelija suunnittelee juuri heille.”
”Käsityöläisyyden ja ITE-taiteen uusi nousu kulkee "oikean" muotoilun rinnalla. Ehkäpä käsityö ja
muotoilu peräti fuusioituvat tästä syystä jollakin tavalla?"
”Suunnittelu 3D-teknilogialla voi olla hyvä. Tulostaminenkin voi olla hyvä, riippuen materiaalimahdollisuuksista. Kuitenkin käsin tekemisen toivoisin säilyvän sekä ammatillisessa että harrastajakäytössä.
3D-teknologia voisi korvata teollisen massatuotannon ja tuoda siihen yksilöllisyyttä. Silloin käsin
tekemiselle ei jäisi enää yksinoikeutta yksilöllisiin tuotteisiin, vaan niiden arvo olisi nimenomaan käsin
tekemisessä."
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
merkityksetöntä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
merkityksellistä
5. Vuoteen 2025 Suomeen on perustettu hyvinvointi- ja elämyskeskuksia, joissa taito- ja taidetoiminta on keskeinen toimintamalli.
Asiantuntijat vahvistivat käsityksiä käsityön mahdollisuuksista hyvinvointipalveluina ja peräänkuuluttivat tutkimusta ja markkinointia käden taitojen kuntouttavista vaikutuksista.
”Taideterapiapuolella pitäisi enemmän saada aikaan kokonaisvaltaisia palveluja kuten yhdistää liike-,
keho-, musiikki-, käsityö ja muita taidealan terapioita suuremmiksi palvelukokonaisuuksiksi.”
”Uskon, että käsityön terveysvaikutuksia on tutkittu ja sen rooli hyvinvoinnin edistäjänä on hyväksytty laajasti yhteiskunnassa. Trendi käsityötaitojen ohjauksen vahvistumiseen käsityöyrittäjienkin toiminnassa on kasvussa.”
”Tähän uskon täysillä. Käsityön tekemisellä on välinearvo. Käsityöyrittäjien tulisi rohkeasti tuotteistaa
osaamisensa kuntoutuspalveluiksi. Tarvitaan tutkimustietoa käden taitojen kuntouttavasta vaikutuksesta markkinoinnin tueksi.”
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
merkityksetöntä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
merkityksellistä
6. Vuonna 2025 Suomessa luonnonmateriaalien ja luonnonmateriaaleista valmistettujen tuotteiden tuotanto on luonut maaseudulle merkittävää liiketoimintaa.
Hampun viljelyn todennäköisyys Suomessa vuonna 2025 jakoi asiantuntijoiden mielipiteet. Kuitenkin
hampun ja muiden luonnonmateriaalien tuotanto nähtiin toivottavana sekä mahdollisuutena maaseudun työllisyyden näkökulmasta.
”Jos ei pellavanviljelykään onnistunut Suomessa, niin miten nyt hampun”
”Hampulla on myös maine, joka estää joitakin käyttäjiä”
”Olosuhteet hampun viljelyyn muuttuvat Suomessa varsin nopeasti edullisiksi”
”Hamppu antaisi mahdollisuuden maaseudun työllisyyteen. Myös hampun käsittelylaitoksia voisi
sijoittaa maaseudulle”
”Hienoa sekä käsityön, maatilayrittäjyyden ja maaseudun elävänä pitämisen näkökulmasta!”
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epätodennäköistä
ei-toivottavaa

ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ

todennäköistä
toivottavaa

7. Nettiin on syntynyt useita kansalliset rajat ylittäviä ammattikiltoja, jotka kouluttavat tulevaisuuden erikoisalojen mestarit.
Keskiajalla käsityöläiskilloissa vahva ammatillinen identiteetti rakentui ammattikiltojen oppipoikien,
kisällien ja mestareiden yhteisöllisessä työympäristössä. Kisällinvaellus työssä oppimisen menetelmänä jakoi asiantuntijoiden mielipiteitä. Toisaalta kansainvälistä verkostoitumista ja yhteisöllistä ja
tasavertaista oppimista pidettiin hyvin toivottavana.
"Todelliseksi taitajaksi kehittyminen edellyttää verkottumista muiden taitajien kanssa ja kunkin oman
osaamisen kehittämistä siten. Kukin osaaja tarvitsee tukea itselleen. Sitä saa parhaiten vertaisilta,
jotka kuitenkin ovat samalla oman työn pahimpia kilpailijoita. Tähän kehittynee jokin järjestelmä.
Kyse voi olla nettikilloista, joissa yksi osaaja voi kuulua useampaan kiltaan ja saada siten tukea toimilleen. Tällaisessa kiltaverkostossa syntyy myös kontakteja, joiden kautta kukin saa mahdollisuuksia
lähteä kaukaiseen oppiin maailmalle. Tämä edellyttää luottamusta, jonka rakentamiseen näissä
killoissa paneudutaan erityisesti netin muutoin helposti anonyymissa maailmassa."
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
merkityksetöntä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
merkityksellistä
8. Vuonna 2025 käsi- ja taideteollisuusalan ammattikorkeakouluopintojen edellytyksenä on ammatillinen perustutkinto tai näyttötutkinto, koska käsityötaidon, muototajun ja materiaalituntemuksen kehittyminen edellyttää ammattitaidon pitkäjänteistä harjoittelua.
Osa asiantuntijoista uskoi, että virtuaaliympäristöissä tapahtuva oppiminen laajenee koskemaan
myös ammatillisia sisältöjä. Kuitenkin hyvin vahvasti nähtiin, että taidon oppimista ei voi korvata
koskaan virtuaalitodellisuudella. Liikeratoja ja materiaalin hallintaa on harjoiteltava runsaiden toistojen avulla, muutoin käsin tekemisen taito ei synny.
"Uskon, että virtuaaliympäristöissä tapahtuva oppiminen laajenee koskemaan myös ammatillisia
sisältöjä, sillä osa muotoilutyöstä ei edellytä verstastyöskentelyä. Samoin ns. ammattiuraa tukevat
itsenäiset projektit on mahdollista toteuttaa yhä enenevässä määrin virtuaalistudioissa, sillä ne simultoivat todellista työtilannetta moninaisen ammattilaisjoukon kesken. Taidon oppimista ei kuitenkaan voi korvata virtuaalitodellisuudella."
"Mikään ei opeta materiaalien tuntemista kuin materiaalien käsittely. Sama asia koskee myös taitoja
käsitellä työvälineitä. Liikeratoja on harjoiteltava runsaiden toistojen avulla. muutoin käsin tekemisen
taito ei synny. Näppituntumaa ja taitojen liikeratoja voi harjoitella yksinkin osin, mutta niiden oppimiseen tarvitaan myös opettajia, jotka näyttävät ja ohjaavat toiminnassa niitä, jotka ovat asiaa opettelemassa. Konkreettinen aistiminen on tärkeää sekä opettajalle että oppijalle tässä."
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
8. Vuonna 2025 käsi- ja taideteollisuusalan ammattikorkeakouluopintojen edellytyksenä on ammatillinen perustutkinto tai näyttötutkinto, koska käsityötaidon, muototajun ja materiaalituntemuksen kehittyminen edellyttää ammattitaidon pitkäjänteistä harjoittelua.
Osa asiantuntijoista uskoi, että virtuaaliympäristöissä tapahtuva oppiminen laajenee koskemaan
myös ammatillisia sisältöjä. Kuitenkin hyvin vahvasti nähtiin, että taidon oppimista ei voi korvata
koskaan virtuaalitodellisuudella. Liikeratoja ja materiaalin hallintaa on harjoiteltava runsaiden toistojen avulla, muutoin käsin tekemisen taito ei synny.
"Uskon, että virtuaaliympäristöissä tapahtuva oppiminen laajenee koskemaan myös ammatillisia
sisältöjä, sillä osa muotoilutyöstä ei edellytä verstastyöskentelyä. Samoin ns. ammattiuraa tukevat
itsenäiset projektit on mahdollista toteuttaa yhä enenevässä määrin virtuaalistudioissa, sillä ne simultoivat todellista työtilannetta moninaisen ammattilaisjoukon kesken. Taidon oppimista ei kuiten-
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kaan voi korvata virtuaalitodellisuudella."
"Mikään ei opeta materiaalien tuntemista kuin materiaalien käsittely. Sama asia koskee myös taitoja
käsitellä työvälineitä. Liikeratoja on harjoiteltava runsaiden toistojen avulla. muutoin käsin tekemisen
taito ei synny. Näppituntumaa ja taitojen liikeratoja voi harjoitella yksinkin osin, mutta niiden oppimiseen tarvitaan myös opettajia, jotka näyttävät ja ohjaavat toiminnassa niitä, jotka ovat asiaa opettelemassa. Konkreettinen aistiminen on tärkeää sekä opettajalle että oppijalle tässä."
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa
9. Käsi- ja taideteollisuusalalle kouluttautuville nuorille ammattilaisille ei riitä vuonna 2025 enää
töitä ja asiakkaita, koska ammattiharrastajat ovat vallanneet markkinat.
Pro Amit tulevat, miten käy ammattikäsityöläisille? Ammattimainen harrastaminen tai harrastelijamainen ammattilaisuus näkyy valtavana itse tekemisen buumina ja lukemattomina harrastenettiyhteisöinä. Asiantuntijoiden mielestä on odotettavaa, että aktiiviset eläkeläiset perustavat käsityö- ja
designyrityksiä. Toivottiin vahvasti myös, että nuorten kiinnostus kädentaito ammatteihin säilyisi
tulevaisuudessa.
"Riski piilee, että aktiiviset ja hyväkuntoiset eläkeläiset valtaavat käta-alan jolloin siitä tulee "ammattimaista" harrastamista."
"Eläkeläiset eivät yksistään tee käsitöitä harrastuksekseen, vaan esim. uutena ammattinaan. Ikäihmiset voivat esim. perustaa "go-go-designyrityksen", jossa he ikääntymisen ja vaikkapa siihen liittyvän
käytettävyystarpeiden asiantuntijoina suunnittelevat ja tuottavat omaa muotiaan ja omia designtuotteitaan. Ja myyvät niitä omissa verkkokaupoissaan."
"Senioreiden osaamista ei pidä väheksyä ja sillä voi olla jossain vaiheessa tärkeä ammattitaitoa elossa
pitävä vaikutus. Pitkällä aikavälillä käsityöosaamisen pysyminen eläkeläisten keskuudessa saattaa
katkaista osaamisen perinteen."
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
merkityksetöntä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
merkityksellistä
10. Vuonna 2025 peruskoulussa on siirrytty opetussuunnitelmaan, jossa taide- ja käsityö oppiainekokonaisuuden aineet (kuvataide, musiikki, käsityö ja draama) on yhdistetty kulttuuritaitooppiaineeksi.
Asiantuntijoiden mielipiteet jakautuivat laveasti kysyttäessä valinnaisuuden vaikutuksia peruskoulun
käsityönopetuksen tulevaisuuteen. Kaikille yhteistä käsityönopetusta pidettiin tärkeänä, koska se luo
perustan perustaidoille ja muulle oppimiselle. Kaikille yhteisen käsityönopetuksen vähentymistä
pidettiin todennäköisenä, mutta ei-toivottavana. Turvataanko käsin tekemisen jatkumo – ja miten?
"Teemme kaikkemme, jotta kaikille yhteisen kädentaito-opetuksen säilyisi kohtuullisena, mutta
valinnaisuus kyllä lisääntyy koulussa. Käsityönkoulujen merkityksen tulisi vahvistua paitsi vapaa-ajan
harrastuksena, myös peruskoulun käsityönopetuksen vahvistajana tulevaisuudessa, kun aineenopettajien tulevaisuus peruskoulun käsitöissä tuskin paranee."
"Lapsi ei valitse sellaista, mikä ei kiinnosta, ja jos jotakin ei ole esitelty niin ei osaa valita. Eli voi olla,
että taito- ja taideaineet jää kaiken kaikkiaan vähemmälle. Vanhemmat tuskin antavat lasten jättää
matematiikkaa, äidinkieltä ja luonnontieteitä pois. Eli vanhemmat valitsevat lapsen puolesta, eivätkä
he varmaan anna lapsen valita taide-aineita, jos muu kärsii."
"Olisi hyvä, että käsin tekeminen olisi osin integroitu kaikkeen opetukseen. Mutta sitä tulisi olla myös
itsenäisenä oppiaineena."
epätodennäköistä
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
todennäköistä
ei-toivottavaa
ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ ӑ
toivottavaa

Kiitos vastauksistasi!
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Liite 11 Delfoi-paneelin TOP 10 teesit III kierros
Käsi- ja taideteollisuusalan tulevaisuus 2025
TOP 10 TULEVAISUUSTEESIT
TULEVAISUUSVÄITTEIDEN TODENNÄKÖISYYS, MERKITTÄVYYS JA TOIVOTTAVUUS
• Todennäköisyys, merkittävyys ja toivottavuus on kuvattu vastausjakaumina 2. kierroksen väitteen
alla. Vastaajia oli 37 (N=37).
• Suurimmasta osasta TOP 10 tulevaisuusväitteistä ja niihin liittyvästä kehityksestä kohti vuotta 2025
asiantuntijat olivat melko yksimielisiä.
• Muutamissa väitteissä vastausten hajonta oli suuri.
• Yhteenvetona jokaisesta tulevaisuusväitteestä ja siihen liittyvistä asiantuntijakommenteista on
muodostettu tulevaisuusteesi.
• TEESI kokoaa käsitykset mahdollisesta tulevaisuudentilasta vuonna 2025.
KOMMENTOI TOP 10 TULEVAISUUSTEESEJÄ JA KUITTAA LOPUKSI OSALLISTUMISESI (lukukuittaus) ja
(tekstikenttä jokaisen teesin alla).
1. Vuoteen 2025 mennessä on siirrytty kohtuutalouteen: kun ostetaan vähemmän ja harvemmin,
on varaa ja halua satsata yksilöllisiin, pitkäikäisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin.
Todennäköisyys
Toivottavuus

TEESI 1: Olemme siirtyneet vuonna 2025 kohtuutalouteen, missä kulutus suuntautuu kestäviin ja
laadukkaisiin tuotteisiin.
2. Muotoilijat ovat panostaneet kierrätyskeskustoiminnan palvelukonseptien suunnitteluun, ja
niistä on muodostunut laadukkaita ja innovatiivisia ostoskeskuksia.
Asiantuntijat pitivät kierrätysideologian, materiaalien uudelleen ajattelun ja designin liittoa suhteellisen merkityksellisenä ja melko toivottavana. Kierrätyskeskus terminologia tarvitsee uudelleen määrittelyä, tulevaisuuden ekologiset ostospaikat ovat toivottavasti uudistuneet tästä päivästä.
Merkityksellisyys
Toivottavuus
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TEESI 2: Vuonna 2025 kierrätyskeskukset ovat ekologisia, laadukkaita ja innovatiivisia palvelu- ja
ostoskeskuksia
3. Vuonna 2025 Suomessa on toimiva luovien alojen managerointijärjestelmä, jossa tuotteiden
sijaan myydään osaamista ja palveluita.
Asiantuntijat näkivät luovien alojen ja myös käsi- ja taideteollisuusalan osaamisen managerointijärjestelmän melko merkityksellisenä ja melko toivottavana. Managerointijärjestelmä vaatii kuitenkin
uudenlaisia työtapoja ja osaamista kuten verkosto- ja markkinointiosaamista.
Merkityksellisyys
Toivottavuus

TEESI 3: Kansainvälisen luovien alojen managerointijärjestelmän vuoksi ammattikoulutuksessa on
panostettu vahvasti luovien alojen liiketoiminta-, verkosto- ja markkinointiosaamiseen.
4. Vuonna 2025 Suomessa on 3D designverstaita, joissa asiakas voi suunnitella ja tulostaa itse tai
yhdessä ammattilaisen kanssa yksilöllisiä tuotteita.
Asiantuntijoiden käsitykset 3D teknologian esiinmarssista olivat melko selkeitä. 3D teknologia tulee,
mutta millä aikavälillä ja kuinka käyttäjälähtöisesti, on vielä suuri kysymys.
Todennäköisyys
Merkityksellisyys

TEESI 4: Vuoteen 2025 mennessä 3D teknologia on muuttanut paljon tuotteen suunnittelu- ja
valmistus- ja jakeluprosesseja.
5. Vuoteen 2025 Suomeen on perustettu hyvinvointi- ja elämyskeskuksia, joissa taito- ja taidetoiminta on keskeinen toimintamalli.
Asiantuntijoiden mielestä on melko todennäköistä, että Suomessa on vuonna 2025 taito- ja taidetoimintaan perustuvia hyvinvointikeskuksia. Hyvinvointiin perustuvaa käsityö, draama ja taidetoimintaa
pidettiin hyvin merkityksellisenä toimialan näkökulmasta. Haasteena on ammattikoulutuksen kyky
vastata uusiin osaamisvaatimuksiin.
Todennäköisyys
Merkityksellisyys
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TEESI 5: Vuonna 2025 Suomessa on taito- ja taidepainotteisia hyvinvointikeskuksia ja osa
muotoilukoulutuksesta on suuntautunut hyvinvointipalveluiden muotoiluun.
6. Vuonna 2025 Suomessa luonnonmateriaalien ja luonnonmateriaaleista valmistettujen
tuotteiden tuotanto on luonut maaseudulle merkittävää liiketoimintaa.
Luonnonmateriaalien viljely ja jalostus maaseudun tulevaisuuden työllistäjänä hajottivat mielipiteet
laveasti. Todennäköisyyteen laajamittaisesta liiketoiminnasta ja sen merkityksellisyydestä ei uskottu
kovin vahvasti. Nähtiin, että merkityksellinen toiminta vaatisi suuria teknologisia ja tuotannollisia
panostuksia.
Todennäköisyys
Merkityksellisyys

TEESI 6: Vuonna 2025 Suomessa on luonnonmateriaalien tuotantoon ja jatkojalostukseen
panostavia designyritysklustereita.
7. Nettiin on syntynyt useita kansalliset rajat ylittäviä ammattikiltoja, jotka kouluttavat
tulevaisuuden erikoisalojen mestarit.
Asiantuntijat uskoivat kiltamaisen toiminnan vahvistumiseen sekä nettiympäristössä että
kansainvälistymistä edistävinä verkoistoina. Ammatillisen kasvun edistämiseksi tulisi panostaa
kansainvälisten ja verkostomaisten toimintamallien kehittämiseen.
Todennäköisyys
Merkityksellisyys

TEESI 7: Vuonna 2025 kansainvälisten ammattikiltojen merkitys on tärkeä ammatillisena tukiverkostona muotoilu- ja käsi- ja taideteollisuusaloilla.
8. Vuonna 2025 käsi- ja taideteollisuusalan ammattikorkeakouluopintojen edellytyksenä on
ammatillinen perustutkinto tai näyttötutkinto, koska käsityötaidon, muototajun ja
materiaalituntemuksen kehittyminen edellyttää ammattitaidon pitkäjänteistä harjoittelua.
Asiantuntijoiden mielestä käsi- ja taideteollisuusaloilla taidon oppiminen vaatii harjaantumista ja
havaittavissa on tuotteen valmistustaitojen heikentymistä. Ammatillista näyttötutkintoa pidettiin
suhteellisen todennäköisenä osana ammatillisen kasvun polkua. Näyttötutkintoa
ammattikorkeakouluun hakeutumisen edellytyksenä pidettiin melko toivottavana.
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Todennäköisyys

Toivottavuus

TEESI 8: Erikoisammattitutkinnot ja mestaritutkinnot ovat käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisten tulevaisuuden menestystekijä.
9. Käsi- ja taideteollisuusalalle kouluttautuville nuorille ammattilaisille ei riitä vuonna 2025 enää
töitä ja asiakkaita, koska ammattiharrastajat ovat vallanneet markkinat.
Ammattiharrastajien esiinmarssi markkinoille jakoi asiantuntijoiden mielipiteet laajasti. Toisaalta
nettikäsityöläisyys on yllättänyt monet, toisaalta roolit näyttävät sekoittuvan. Samalla ollaan
tuotteen myyjiä ja ostajia. Pro Am ilmiötä ei voi sivuuttaa ja sitä pidettiin melko merkityksellisenä.
Todennäköisyys
Toivottavuus

TEESI 9: Käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisuus määrittyy uudelleen, syntyy uusi Käsityöläinen
2.0.
10. Vuonna 2025 peruskoulussa on siirrytty opetussuunnitelmaan, jossa taide- ja käsityö oppiainekokonaisuuden aineet (kuvataide, musiikki, käsityö ja draama) on yhdistetty kulttuuritaitooppiaineeksi.
Asiantuntijoiden mielipiteet yhdistetystä kulttuuritaito-oppiaineesta jakoi mielipiteet todennäköisyyden ja varsinkin toivottavuuden suhteen. Toisaalta integraatiota pidettiin hyvänä mahdollisuutena,
toisaalta pelättiin kädentaitojen hukkuvan sirpaloituvaan tarjontaan. Käsityön taiteenperusopetuksen rooli saattaa nousta, jos suuntaus on integroituviin oppiaineisiin.
Todennäköisyys
Toivottavuus

TEESI 10: Vuoteen 2025 mennessä peruskoulun käsityön opetus on integroituneempi oppiaine,
vapaan sivistystyön rooli elinikäisessä taito- ja taideaineiden opetuksessa on vahvistunut.
Tutustuin Delfoi-tutkimuksen 3. kierroksen tuloksiin (lukukuittaus)
MUISTA TALLENTAA VASTAUKSESI (myös pelkkä osallistumis-/lukukuittaus)

303



>ŝŝƚĞϭϮĞůĨŽŝͲƉĂŶĞĞůŝŶĞƚƵƐŝǀƵƚ/ũĂ//ŬŝĞƌƌŽƐ



ϯϬϰ





ϯϬϱ





>ŝŝƚĞϭϯĞůĨŽŝͲƉĂŶĞĞůŝŶĞƚƵƐŝǀƵƚ///ŬŝĞƌƌŽƐũĂƉĂŶĞĞůŝŶƉććƚƂƐƐŝǀƵ




ϯϬϲ







ϯϬϳ

Toimituskunta:
Ritva Koskennurmi-Sivonen (toimittaja ritva.koskennurmi-sivonen@helsinki.fi)
Seija Karppinen
Päivi Palojoki
Kaija Rautavirta
Päivi Fernström
31. Päivi Fernström. 2012. Damastin traditio ja innovaatio: tekstiilitaiteilija Dora Jungin
toiminta ja damastien erityisyys. (Käsityötieteen väitöskirja)
30. Kaisa Hyrsky. 2012. Kertomuksia kultaseppien yrittäjyydestä. (Käsityötieteen väitöskirja)
29. Hille Janhonen-Abruquah, Matleena Vieltojärvi & Päivi Palojoki (toim.). 2012. Ruoka,
kulttuuri ja oppiminen. Näkökulmia ruokatutkimuksen menetelmiin.
28. Liisa Haverinen. 2012. Kotitalousopettajan koulutus ”Sturella” – muistoja ja ajankuvia
vuosilta 1956–2002. (Monografia)
27. Sari Kivilehto. 2011. ”Kyl mä varmaan kohta ymmärrän.” Asunnon suunnittelu opetusohjelma oppilaiden ajattelun ja oppimisen haastajana peruskoulun kotitalousopetuksessa. (Kotitaloustieteen väitöskirja).
26. Anne Malin. 2011. Kotitalouden opetustilat osana kehittyvää oppimisympäristöä: asumistoiminnot ja opetussuunnitelma muutoksen määrittäjinä (Kasvatustieteen väitöskirja).
25. Salla Venäläinen. 2010. Interaction in the multicultural classroom: towards culturally
sensitive home economics education (Kasvatustieteen väitöskirja).
24. Hille Janhonen-Abruquah. 2010. Gone with the Wind? Immigrant Women and Transnational Everyday Life in Finland (Kotitaloustieteen väitöskirja).
23. Hille Janhonen-Abruquah & Päivi Palojoki (eds.). 2009. Food in Contemporary Society.
22. Kirsti Salo-Mattila. 2009. Ruumiin ja muodin välissä. Tutkimus vaatteen kaavoituksen
kehityksestä. (Monografia).
21. Suvi Kettula. 2009. Semanttisen webin ontologisen tekstiilikäsitteistön kehittäminen ja
liittäminen museoiden luettelointitietoihin. (Käsityötieteen väitöskirja).
20. Seija Lintukangas. 2009. Kouluruokailuhenkilöstö matkalla kasvattajaksi (Kasvatustieteen väitöskirja).

308

ISBN 978-952-10-9432-3 (nid.)
ISBN 978-952-10-9433-0 (PDF)
ISSN-L 1798-713X
ISSN 1798-713X
N-Paino Oy
Lahti 2013

