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1 JOHDANTO 

 

Ammattikeittiöt ja niiden tuottamat erilaiset ruokapalvelut vaikuttavat merkittävällä 

tavalla jokapäiväiseen elämäämme ja hyvinvointiimme. Suomen 22 000 ammattikeit-

tiöitä tarjosi vuonna 2006 noin 780 miljoonaa ateriaa. Keskimäärin joka kolmas suo-

malainen käyttää päivittäin erilaisia ateriapalveluja (AC Nielsen 2006), ja ne kuuluvat 

suomalaisten arkeen lapsesta vanhuuteen. Mutta ammattikeittiötoiminta ei pysy vuo-

desta toiseen samanlaisena, vaan toimintaympäristöön vaikuttavat poliittiset, ekologi-

set, sosiaaliset, taloudelliset ja teknologiset tekijät muokkaavat toimintaa, palveluja ja 

tuotteita. Myös asiakkaiden muuttuvat tarpeet, toiveet ja vaatimukset ohjaavat voi-

makkaasti palvelu- ja tuotetarjontaa. Muutoksen huomaa ehkä parhaiten, kun katselee 

menneisyyteen. Asiakkaana meillä jokaisella on muistikuvia esimerkiksi lapsuuden 

kouluruokailusta ja ammattilaisina vuosien kuluessa tapahtuneista toimintatapojen ja 

tarjottavien ruokien muutoksista. Moni varmasti muistaa esimerkiksi sekoittavan pa-

dan tuoman muutoksen keittiötyöhön, tillilihan katoamisen ruokalistoilta tai ensim-

mäisten atk-pohjaisten ohjelmistojen käyttöönoton.  

 

Tulevaisuutta voidaan tutkia, mutta tutkimukseen liittyy myös tulevaisuuden tekemis-

tä. Voimme muodostaa käsityksiä esimerkiksi toivottavista, todennäköisistä tai uh-

kaavista tulevaisuuden näkymistä, ja voimme vaikuttaa niiden toteutumiseen suoraan 

omilla valinnoillamme ja teoillamme tai epäsuorasti herättämällä keskustelua, haasta-

malla vallitsevia tulevaisuusnäkymiä ja luomalla pohjaa päätöksenteolle (Rubin 

2007d.) Tulevaisuuden ennakointi ja tulevaisuuden muutoksiin varautuminen ovat osa 

järkevää liiketoimintaa. Muutosten taustalla olevia tekijöitä, trendejä, megatrendejä ja 

heikkoja signaaleja etsitään järjestelmällisesti. Niiden pohjalle rakennetaan strategioi-

ta, joiden avulla voidaan säilyttää ja parantaa omaa kilpailuasemaa alati muuttuvassa 

toimintaympäristössä.  

 

Opinnäytetyö on osa Mikkelin ammattikorkeakoulun ”Modulaarinen ammattikeittiöi-

den tietomalli” -hanketta. Hankkeen aikana mallinnettiin ammattikeittiöiden ruokatuo-

tantoprosessia, tutkittiin ammattikeittiöhenkilöstön suhtautumista teknologiaan ja kar-

toitettiin asiantuntijoiden käsityksiä ammattikeittiöiden tulevaisuudesta. Tässä opin-

näytetyössä esitellään tulevaisuuden tutkimuksen tuloksia.  Kaksivuotista (2005 – 

2007) Modu-hanketta rahoitti Tekes, ja siinä oli mukana neljä teknologia-alan yritys-
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tä: Nordic ID Oy, Metos Oy Ab, Tampereen Kassajärjestelmät Oy ja WM data Oy. 

Tulevaisuuden tutkimuksen tuloksista on julkaistu raportti ” Ammattikeittiöt Suomes-

sa 2015 –vaihtoehtoisia tulevaisuuden näkymiä” Mikkelin ammattikorkeakoulun jul-

kaisusarjassa A:22.  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa ammattikeittiöiden vaihtoehtoisia tulevaisuu-

den näkymiä, selvittää asiantuntijoiden käsityksiä eri vaihtoehtoihin johtavista kehi-

tyspoluista ja arvioida niiden toteutumisen todennäköisyyttä ja toivottavuutta. Suoma-

laisten ammattikeittiöiden tulevaisuutta lähestyttiin kuuden teeman avulla: toimialan 

kehittyminen, raaka-aineiden käyttö, työvoiman osaaminen ja riittävyys, työmenetel-

mät, ruokatuotannon turvallisuus ja ruokapalvelujen merkitys asiakkaille. Tutkimus-

menetelmäksi valittiin tulevaisuuden tutkimuksen menetelmistä argumentoiva delfoi, 

joka soveltuu asiantuntijoiden käsitysten kartoittamiseen. Delfoi-menetelmään yhdis-

tettiin skenaariotyöskentelyä ja teemahaastatteluja. Tutkimuskyselyt toteutettiin käyt-

täen internet-pohjaista verkko-ohjelmistoa eDelfoita (2007), joka mahdollisti asian-

tuntijoiden välisen mielipiteidenvaihdon ja keskustelun sekä tutkimuskyselyjen nope-

an etenemisen. Tutkimusmenetelmän käyttöä ja tutkimuksen etenemistä ohjasi johtaja, 

tulevaisuustutkija Hannu Linturi, Metodix Oy.  Asiantuntijoina tutkimuksessa oli 47 

henkilön paneeli, jossa oli edustettuna ammattilaisia niin erilaisista ammattikeittiöistä, 

koulutuksesta, tutkimuksesta kuin viranomaistoiminnasta, laite- ja ohjelmistovalmista-

jista ja elintarviketeollisuudesta. Tutkimustulosten pohdinnassa keskitytään teknologi-

an rooliin ammattikeittiöissä. 

 

Asiantuntijapaneeli, jonka käsityksiin tulokset perustuvat, tarkasteli asioita useasta 

näkökulmasta ja kykeni vahvaan argumentointiin. Tässä raportissa on mukana vain 

hyvin pieni osa panelistien kommenteista ja perusteluista, mutta uskon niiden välittä-

vän lukijalle vahvan tunteen alan ammattilaisten halusta ja kyvystä ammattikeittiöalan 

kehittämiseen. Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta sitä voi ennakoida. Erilaiset ske-

naariot voivat toimia osana yrityksen tai organisaation strategista työskentelyä ja tule-

vaisuuteen varautumista. Raportissa esitetyt tulevaisuuden skenaariot tuskin sellaise-

naan toteutuvat, mutta ehkä ne haastavat käsityksiä tulevaisuudesta, herättävät keskus-

telua, synnyttävät uusia ajatuksia ja vaikuttavat sitä kautta päätöksentekoon ja toimin-

taan. Tulevaisuus ei ole – se tehdään.  
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2 TULEVAISUUDEN TUTKIMUS  

 

Tulevaisuuden tutkiminen ei ole pelkkää perustutkimusta, se on myös tulevaisuuden 

tekemistä. Mielikuvat tulevaisuuden tutkimuksesta liittyvät ennustamiseen, tieteiskir-

jallisuuteen tai tulevaisuuden tekijöihin. Tulevaisuuden tutkiminen ei ole ennustamista 

vaan ennakointia. Se ei myöskään ole mielikuvitukseen pohjautuvaa tieteiskirjallisuut-

ta, vaan perustuu tosiasioihin nykyisyydestä ja menneisyydessä. Tulevaisuuden tutki-

muksen asiantuntijat haluavat auttaa ja vaikuttaa tulevaisuuden valintoja koskevaan 

päätöksentekoon. (Kamppinen ym. 2002, 19 - 54.)  

 

Tulevaisuuden ennakointi on läsnä arkipäivän elämässä. Kodeissa varaudutaan seu-

raavan viikon ajankäyttöön liittyviin ongelmiin tai suunnitellaan lomamatkan ohjel-

maa. Halu päästä terveenä eläkkeelle saa meidät ennakoimaan ja tekemään valintoja 

ruokailun ja liikunnan suhteen. Median, tiedotteiden, suosittelujen, tuttavapiirin ja 

omien tulevaisuuskuvien pohjalta muodostetaan käsityksiä, joiden avulla tulevaisuu-

teen vaikuttavia valintoja perustellaan: sijoitusrahasto vai määräaikaistili, lukio vai 

ammatillinen koulutus, asuntolaina vai vuokra-asunto. Kuitenkin helposti epäilemme 

muiden kykyä ennakoida systemaattisesti tulevaisuutta. (Kamppinen ym. 2002, 19 -

54; Local Goverment Assosiation 2002, 2 - 5.)  

 

Tulevaisuuden tutkimus on tiedonala, ei tieteenala, mutta siihen sovelletaan yleisiä 

tieteellisyyden kriteereitä. Monitieteellisyys ja eri tieteenaloja koskettavat tutkimus-

ongelmat ovat tyypillisiä tulevaisuuden tutkimuksessa, ja tarkastelunäkökulma on 

usein tieteidenvälinen tai monitieteellinen. Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät, 

kuten esimerkiksi skenaariomenetelmä, tukevat monitieteellistä lähestymistapaa sekä 

kuvailevat ja tuovat esille erilaisia vaihtoehtoja. (Kamppinen ym. 2002, 19- 54; Man-

nermaa 1999, 25 – 42; Rubin 2007d.)  

 

Tulevaisuuden tutkimuksen lähtökohtina voidaan pitää seuraavia asioita:  

1. Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta voimme muodostaa käsityksiä vaihtoeh-

toisista tulevaisuudenkuvista. 

2. Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty, mutta voimme pohtia, mikä tai mitkä tu-

levaisuuden kuvista ovat todennäköisimpiä. 
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3. Tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa omilla valinnoilla ja teoilla, joiden pohjaksi 

on hyvä miettiä, mikä on mahdollista, todennäköistä ja toivottavaa. 

(Meristö 1991, 22; Rubin 2007d.) 

 

Tulevaisuuden tutkimus on systemaattinen lähestymistapa, jonka avulla selvitetään 

vaihtoehtoisia tulevaisuuden maailmoja ja kartoitetaan kehityspolkuja, jotka johtavat 

erilaisiin tulevaisuudentiloihin tai estävät niiden saavuttamisen. Tulevaisuudentilojen 

saavuttaminen vaatii valintojen tekemistä, joten tulevaisuuden tutkimuksessa on kyse 

myös arvoista ja arvovalinnoista. Totuus tulevaisuudesta ei ole tutkimuksen kohde 

eikä sen onnistumisen mitta. (Mannermaa 1999, 25 - 42; Niiniluoto 2003, 322 - 327; 

Kamppinen ym. 2002, 19 - 54.)  

 

Tulevaisuuden tutkimuksen on täytettävä samat kriteerit kuin muidenkin tutkimusten. 

Tutkimuksen on oltava tieteellisesti merkityksellistä (relevanttia), johdonmukaista 

(koherenttia), uskottavaa sekä merkityksellistä ja avointa. Tarkastelunäkökulma on 

usein tieteidenvälinen tai monitieteellinen, ja tutkimusongelmat koskettavat usein eri 

tieteenaloja. (Kamppinen ym. 2002, 19 - 54; Mannermaa 1999, 25 - 42; Rubin 2007d.) 

Tulevaisuudentutkimuksen empiirinen aineisto kerätään tilastoista, aikasarjoista, asi-

antuntija-aineistoista, kyselyistä ja haastatteluista. Aineistona käytetään myös teorioita 

mm. talouden, teknologian ja yhteiskunnan kehityksestä. (Mannermaa 1999, 25 - 42.) 

 

Tulevaisuuden tutkimus perustuu hyvään tietoon nykyhetkestä ja menneisyydestä, ja 

sen avulla tutkitaan tosiasioita ja ilmiöitä, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen. Tutkimuk-

sen avulla halutaan luoda teorioita, joiden avulla voimme huomata ja ymmärtää mihin 

ilmiöihin tai trendeihin voimme vaikuttaa ja miten. (Bell 2006, 111 - 112.) Tulevai-

suuden tutkimuksen tavoitteena on tuottaa perusteltuja näkymiä tulevaisuudesta, tar-

kastella tärkeimpiä tulevaisuuden kehityssuuntia, haastaa vallitsevat näkymät tulevai-

suudesta, luoda pohjaa päätöksenteolle ja toiminnalle sekä vaikuttaa jollain tavalla 

tulevaisuuteen. (Aaltonen & Wilenius 2002, 9; Bell 2006, 75 - 111; Rubin 2007d.) 

Tulevaisuuden tutkimuksen yhdeksän perustehtävää ovat Bellin (2006, 75 - 111) mu-

kaan: 
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1. mahdollisten tulevaisuuksien tutkiminen 

2. todennäköisten tulevaisuuksien tutkiminen 

3. tulevaisuudenkuvien tutkiminen 

4. tulevaisuuden tutkimuksen tiedollisen perustan tutkimus 

5. tulevaisuuden tutkimuksen eettisen perustan tutkimus 

6. menneisyyden ja nykyisyyden tutkimus tulevaisuuden näkökulmasta 

7. tiedon ja arvojen yhdistäminen sosiaalisen toiminnan suunnittelun tueksi 

8. demokraattisen osallistumisen vahvistaminen tulevaisuuden hahmottamisessa 

ja suunnittelussa 

9. tietystä tulevaisuudenkuvasta ja sen valinnasta tiedottaminen ja sen toteuttami-

sen  edistäminen.  

 

Tulevaisuudentutkimuksen perusolettamukset liittyvät tarkasteltaviin kohteisiin, ihmi-

sen rationaaliseen ajattelukykyyn, ihmisen tekojen vaikutuksiin ja tutkijoiden velvolli-

suuteen ennakoida tulevaa ja vaikuttaa sen kehitykseen. Tutkimuskohteet ovat usein 

monimutkaisia, eikä voida olettaa, että tulevaisuuden kehitykselle on vain yksi vaihto-

ehto, joten suunnittelussa ja päätöksenteossa on otettava vaihtoehtoiset mallit huomi-

oon. Ihmisellä on kyky rationaaliseen ajatteluun, vaikka aikaväliä pidennetään, ja eri 

vaihtoehtojen pohtiminen on mahdollista. (Mannermaa 1999, 24 - 52.)  

 

Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmien avulla voidaan pyrkiä käytännön ratkaisui-

hin. Tutkimusmetodeita voidaan käyttää normatiivisesti, jolloin etsitään tietoa halutta-

vasta ja mahdollisesta tulevaisuuden tilasta tai osallistuvasti, jolloin tutkimukseen 

liittyy toimintaa, tulevaisuuden tekemistä. (Linturi, 2006, 3.) Rubin (2007d) jaottelee 

tulevaisuuden tutkimuksen neljään lähestymistapaan: 1) ennakoivaan, 2) kulttuuri-

seen, 3) kriittiseen ja 4) analyyttiseen tulevaisuuden tutkimukseen. Ennakoivaa lähes-

tymistapaa käytetään lähitulevaisuuden ilmiöihin ja ilmiöön vaikuttavien muuttujien 

määrä on rajallinen. Tutkimusmenetelminä käytetään aikasarjoja ja matemaattista 

mallintamista. Tavoitteena on laatia yksi mahdollisimman selkeä ja tarkoituksenmu-

kainen ennuste, jota voidaan käyttää strategisen suunnittelun ja päätöksenteon tukena. 

Kulttuurisessa lähestymistavassa oletetaan, että tulevaisuus muodostuu erilaisista 

vaihtoehdoista. Nämä vaihtoehdot rakennetaan niin, että kaikkien osapuolten arvot ja 

kulttuuriset käytännöt otetaan mahdollisimman tasapuolisesti huomioon. Tutkimus-
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menetelmien avulla selvitetään esimerkiksi päämäärän asettamista tai kulttuuristen tai 

sosiaalisten tekijöiden vaikutusta päätöksentekoon. (Rubin 2007d.) 

 

Kriittinen lähestymistapa puolestaan kyseenalaistaa ja tutkii oletuksia ja alkuasetel-

mia, joiden pohjalle tulevaisuutta hahmotetaan. Tärkeintä on ihmisten aktivointi sosi-

aaliseen toimintaan ja ihmisten osallistuminen. Analyyttisen lähestymistavan taustalla 

on normatiivinen näkökulma ja välineellinen ajattelu. Tutkimuksen avulla pyritään 

selvittämään mahdollisia, todennäköisiä, toivottavia ja pelottavia tulevaisuudenkuvia 

ja kehittämään työkaluja, joiden avulla voidaan suunnata omaa toimintaa ja muokata 

tulevaisuutta. Suurin osa suomalaisesta tulevaisuuden tutkimuksesta kuuluu analyytti-

sen tutkimuksen piiriin. (Rubin 2007d.) 

 

Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät voidaan jakaa laskennallisiin menetelmiin ja 

asiantuntijamenetelmiin (taulukko 1). Menetelmät ovat usein perinteisten tieteenalojen 

kehittämiä, kuten kyselytutkimukset, aikasarja-analyysi ja lineaariset ja epälineaariset 

aikasarjamallit. Varsinaisesti tulevaisuuden tutkimuksen perinteisiin kehitettyjä mene-

telmiä ja tunnetuimpia tieteellisiä menetelmiä ovat delfoi-menetelmä, skenaariotyös-

kentely ja pehmeä systeemimetodologia. (Mannermaa 1999, 25 - 42; Tva 2005.)  

 

TAULUKKO 1. Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä.   

Taulukko on muotoiltu Tva 2005 -mallin pohjalta.  

 

Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät 
Laskennalliset menetelmät Asiantuntijamenetelmät 
Trendianalyysi ja extrapolointi Delfoi 
  trendiextrapolaatio Environmental scanning 
  aikasarjojen estimointi   megatrendit 
  regressioanalyysi   heikot signaalit 
  s-käyrä analyysi   early warning 
  patentteja koskeva trendianalyysi   villit kortit 
  jne.   PESTE-analyysi 
Ristivaikutusanalyysi   Top Ten -listat 
Simulaatiot   jne.  
Mallinnus Skenaariotyöskentely 
      tulevaisuustaulukko 
      tulevaisuusverstaat 
    Pehmeä systeemimenetelmä  
    Teknologian ennakointi 
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2.1 Delfoi-menetelmä 

 

Linstone ja Turoff (2002, 3 - 5) sanovat delfoi-menetelmän suunnittelun ja käytön 

olevan enemmän taidetta kuin tiedettä. Menetelmän avulla rakennetaan ohjattu kom-

munikointiprosessi, jossa ryhmän jäsenet ottavat kantaa usein monimutkaisiin ongel-

miin ja voivat verrata omia käsityksiään koko ryhmän kannanottoihin. Delfoi-

menetelmän käyttömahdollisuudet ovat moninaiset. Se sopii tulevaisuuden ennakoin-

tiin, syy-seuraussuhteiden selvittämiseen tai vaihtoehtoisten suunnitelmien tutkimi-

seen. Menetelmän avulla voidaan myös löytää, erotella ja kirkastaa ihmisten todellisia 

motivaatioita ja paljastaa henkilökohtaisiin arvoihin liittyviä prioriteetteja. (Linstone  

& Turoff 2002, 3 -5.) Delfoi-menetelmää voidaan käyttää, kun halutaan kartoittaa:  

 

1. ennusteita jonkin tulevaisuuden kehityksen toteutumisen ajankohdasta 

2. arvioita jonkin tulevaisuuden tilan haluttavuudesta tai 

3. keinoja, joiden avulla haluttu tulevaisuuden tila voidaan saavuttaa. (Gordon 

2003, 5 - 7.) 

 

Delfoi-menetelmän juuret ulottuvat historiallisesti kauas. Delfoin oraakkelit antoivat 

antiikin Kreikassa mystisiä ja hämäriä vastauksia, jotka voitiin tulkita ainakin kahdel-

la tavalla. Nykyaikainen delfoi-menetelmä kehitettiin 1960-luvlla Amerikassa sotate-

ollisuuden apuvälineeksi. RAND -yhtiön vetämän ”Project Delphin” tavoitteena oli 

saavuttaa luotettava konsensus asiantuntijaryhmässä ilman persoonallisten ja valta-

asemaan liittyvien tekijöiden vaikutusta. Siksi menetelmään liitettiin nimettömyys ja 

useat systemaattisesti etenevät kyselykierrokset. Projektiin osallistuneet tutkijat jat-

koivat menetelmän kehittämistä, ja Gordonin ja Helmerin 1964 julkaisemaa teosta 

”Report on a Long Range Forecasting Studies” pidetään edelleen yhtenä menetelmän 

perusteoksista. Amerikasta menetelmä on levinnyt Länsi- ja Itä-Eurooppaan sekä 

Kauko-Itään. Sotilaallisista tarkoitusperistä menetelmä on siirtynyt etenkin teknolo-

gia-, koulutus- ja terveysaloille sekä strategiseen suunniteluun useilla elämän eri alu-

eilla. (Gordon 2003, 3 - 4; Linstone & Turoff 2003, 3 - 5; Linturi 2006, 4 - 7; Loo 

2002, 762 - 764.)   

 

Delfoi soveltuu tutkimusmenetelmäksi hyvin, jos tutkittava ongelmaa ei voida selvit-

tää tilastollisten menetelmien avulla tai alan asiantuntijat ovat hajallaan, eikä heillä 
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ole yhteistä keskustelufoorumia. Mikäli tutkittavaan ilmiöön liittyy voimakkaita mie-

lipide-eroja tai aihe on esimerkiksi poliittisesti arkaluontoinen tai erityisen monimut-

kainen voi olla perusteltua käyttää tätä anonyymia ja iteratiivista menetelmää. (Lins-

tone & Turoff 2002, 5.)  

 

Tähän opinnäytetyöhön delfoi-menetelmä valittiin tutkimusmenetelmäksi, koska se 

tarjosi eri alan asiantuntijoille neutraalin alustan mielipiteiden ja käsitysten vaihtoon. 

Menetelmän uskottiin myös tekevän näkyväksi alan ammattilaisten käsitykset ja us-

komukset, joista eri yhteyksissä keskustellaan ja soveltuvan sen vuoksi vaihtoehtois-

ten tulevaisuuden näkyminen kartoittamiseen.  

 

2.1.1 Delfoi-menetelmän sovellukset ja ominaispiirteet  

 

Delfoi-menetelmän sovelluksia ovat konsensus- politiikka-, trendi-, survey- ja yhdis-

telmädelfoit, jotka poikkeavat tavoitteeltaan ja toteutukseltaan toisistaan huomattavas-

ti (taulukko 2). 

 

TAULUKKO 2. Delfoi-menetelmän eri sovellusten tavoitteet.  

Taulukko on muokattu Linturin 2006, 9 - 12 tekstin pohjalta.  

 

Sovellus tavoite 
Konsensus 
(concencus delphi) 

yksimielisyyteen pyrkiminen, valintojen ja päätösten 
tekeminen 

Politiikka 
(policy delphi) 

tuottaa mahdollisimman paljon erilaisia väitteitä ja ar-
gumentteja, joista käydään dialogia 

Trendi yksittäisen trendin kehitykseen vaikuttavien tekijöiden 
ja trendin kehityskulun arviointi 

Survey kvantitatiivisten teknologia ennusteiden tuottaminen  
Yhdistelmä delfoita käytetään täydentämään ja rikastamaan muiden 

tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä (mm. skenaa-
riot, heikkojen signaalien arviointi)  

 

Delfoi-menetelmän ominaispiirteitä, jotka pysyvät samoina kaikissa menetelmän eri 

sovelluksissa, ovat: 

 

1) monipuolinen asiantuntijapaneeli  

2) vastaajien anonymiteetti 
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3) useat tutkimusta jäsentävät kyselykierrokset  

4) vastausten kommentointi  

5) managerin eli tutkimuksen vetäjän keskeinen rooli (Kuusi 2002, 204 - 

216; Linturi 2006, 9; Loo 2002, 764 - 767).  

 

Asiantuntijapaneelin onnistunut valinta on ensiarvoisen tärkeää. Hyvällä asiantuntijal-

la oletetaan olevan tutkittavan ongelmaan liittyvää merkityksellistä tietoa. Hän on 

oman tiedonalansa kärjessä, kiinnostunut eri tieteenaloista, näkee yhteyksiä kansalli-

sen ja kansainvälisen, nykyisen ja tulevan kehityksen välillä, kykenee tarkastelemaan 

ilmiöitä tavanomaisesta poikkeavalla tavalla ja on kiinnostunut tekemään jotain uutta. 

(Kuusi 2002, 216 - 227; Linturi 2006, 18 - 22.) Asiantuntemuksen määrää tai syvyyttä 

voi arvioida kokemuksen ja ammatillisen osaamisen, ennustamiskyvyn, mielikuvituk-

sen ja luovuuden perusteella. Myös muiden asiantuntijoiden mielipiteet kyseisestä 

henkilöstä ja asiantuntijan kyky osallistua dialogiin ovat merkittäviä valintaperusteita. 

(Gordon 2003, 7 - 8; Kuusi 2002, 213 - 219; Linturi 2006, 182 - 22.) Panelistit voivat 

myös arvioida itse oman asiantuntemuksensa laatua ja syvyyttä kuvaamalla esimer-

kiksi miten usein he ovat tekemisessä tutkittavan ongelman kanssa, miten asiantunte-

mus on saavutettu tai arvioimalla asteikolla oman asiantuntemuksensa määrää. Gor-

don 2003, 7 - 8; Mullen 2003, 41.) Paneelissa on hyvä olla erilaisia asiantuntijoita ja 

erilaista asiantuntijuutta, jotta erilaiset näkökulmat ja ihmiset herättävät lisää keskus-

telua. Paneeliin valittujen asiantuntijoiden on kyettävä tarkastelemaan tutkimuskoh-

detta monipuolisesti niin yksikön kuin yhteisön kannalta. Delfoi-menetelmän arvo 

onkin yksimielisyyttä ja erimielisyyttä herättävissä ajatuksissa. (Gordon & Pease 

2005, 332; Kuusi 2002, 217 - 218.) 

 

Asiantuntijapaneelin koko on määriteltävä jokaiselle tutkimukselle yksilöllisesti. Del-

foi on kvalitatiivinen tutkimus, jossa vastausten laatu on niiden määrää oleellisempi 

tekijä. Tutkittavan ongelman luonne ja käytettävä delfoi-sovellus vaikuttavat paneelin 

kokoon. Paneelin on kuitenkin pystyttävä tutkimuksen aikana käymään keskustelua, 

olipa kyseessä perinteiseen tai argumentointiin painottuva delfoi. Usein sopivaksi pa-

neelin kooksi esitetään 15 – 30 henkilöä. (Gordon 2003, 7 - 10; Kuusi 2002, 213 -219; 

Linturi 2006, 21; Loo 2002, 765.) Delfoi-tekniikan avulla on toteutettu myös teknolo-

gian ennustetutkimuksia Keski-Euroopassa ja Japanissa, ja niihin on osallistunut tu-
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hansia vastaajia. Vuoropuhelun sijaan näissä tutkimuksissa on tehty kvantitatiivisia 

asiantuntijakartoituksia. (Linturi 2006, 21.)  

 

Argumenttien nimettömyys antaa jokaiselle panelistille mahdollisuuden esittää mieli-

piteitään ja käsityksiään vapaasti. Se estää vahvojen persoonien, mielipidejohtajien, 

valtaa pitävien auktoriteettien tai ryhmäpaineen vaikutuksen mielipiteiden muodosta-

miseen. Argumenttien nimettömyydellä tarkoitetaan nimenomaan vastausten ja vas-

taajien pitämistä erillään. Tutkimukseen osallistuvien panelistien nimet voivat olla 

kaikkien tiedossa. Tieto siitä, millaisessa asiantuntijajoukossa työskentelee, saattaa 

jopa lisätä panelistien motivoitumista. (Linturi 2006, 20; Mullen 2003, 37 - 52.) Ni-

mettömyydellä voi olla myös kääntöpuolensa. Mullen (2003, 47) huomauttaa, että 

nimettömänä esiintyvät asiantuntijat eivät ole tilintekovelvollisia vastauksistaan ja 

saattavat joissain tapauksissa vastata kysymyksiin harkitsematta.   

 

2.1.2 Delfoi-prosessin eteneminen 

 

Delfoissa on oltava vähintään kaksi kyselykierrosta, jotta menetelmälle ominainen 

palautteen saaminen toteutuu. Kierrosten määrä voi olla jopa viisi, mutta yleensä kah-

desta kolmeen kierrosta on riittävä määrä (Mullen 2003, 46). Kierroksia on turha jat-

kaa, jos ne eivät tuo enää uutta tietoa tutkimukseen (Loo 2002, 766). Argumentoivan 

delfoi-prosessin (taulukko 3) ensimmäisellä kierroksella tutkittava ongelma avataan 

keskustelulle, jolloin jokainen panelisti tuo tarpeelliseksi katsomaansa lisätietoa aihe-

piiriin. Tutkimuskysymykset voivat olla sekä väitteitä että avoimia kysymyksiä tai 

esimerkiksi skenaarioita. Toisella kierroksella vastausten jakaumat ja annetut peruste-

lut, joko sellaisenaan tai synteesinä, näytetään kaikille panelisteille. Tällöin panelis-

teille muodostuu kuva siitä, miten ryhmä tarkastelee tutkittavaa ilmiötä. Vastausten 

jakauman ääripäitä edustavia panelisteja voidaan pyytää perustelemaan vastauksiaan 

tai kommentointi voi olla avoimena kaikille vastaajille. Kolmannelle kierrokselle ote-

taan mukaan suurta erimielisyyttä herättäneet asiat, joiden taustalla olevat, mielipide- 

ja käsityseroja selittävät tekijät pyritään avaamaan. Neljännellä kierroksella kaikki 

analysoitu materiaali lähetään panelisteille palautekierrokselle. (Gordon 2003, 5- 10; 

Linturi 2006, 15 - 17.) 
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TAULUKKO 3. Argumentoivan delfoi-prosessin kulku 

 

 

 

Mutta, koska ”delfoi on enemmän taidetta kuin tiedettä” (Linstone &Turoff, 2003, 3 - 

12), voidaan kyselykierrosten etenemistä muokata, kyselykierroksia yhdistää tai lisätä 

delfoihin muita tutkimusmenetelmiä, kuten skenaariotyöskentelyä (Linturi 2006, 16.) 

Tärkeää on, että valitulla tavoilla saadaan tutkimusongelmaan vastauksia. Delfoin 

prosessimallin liian orjallinen noudattaminen ja menetelmän muunneltavuuden unoh-

taminen voi johtaa jopa tutkimuksen epäonnistumiseen (Linstone & Turoff 2003, 3 - 

12). Moderniin delfoihin on liitetty myös syvähaastatteluja ja asiantuntijoiden ryhmä-

tapaamisia (Gordon 2003, 6 - 7). Kuusi (2002, 213) ehdottaakin, että ensimmäisen 

kierroksen kysely voidaan korvata kokonaan haastatteluin, mutta tutkimuksen tavoit-

teet, resurssit ja asetelmat ratkaisevat miten prosessi kannattaa ja on mahdollista to-

teuttaa (Linturi 2006, 15).  

 

2.1.3 Kyselykierrosten suunnittelu  

 

Ennen delfoi-kierrosten aloittamista on tunnistettava ja määriteltävä tutkimusongelma. 

Delfoi sopii lähitulevaisuuden kiistakysymyksiin, joiden ratkaisemiksi on olemassa 

useita vaihtoehtoja. Tutkimusongelman määrittely on delfoissa yhtä tärkeää kuin 

muissakin tutkimuksissa. Taustaselvitysten tekeminen kannattaa, jotta ei selvitetä sel-

laista mikä jo tiedetään. Tilastolliset aikasarjojen, kirjallisuuden, esitutkimusten ja 

Argumentoiva delfoi- prosessi 

Ensimmäinen 
kierros 

aiheen, teemojen ja kiistakysymyksen avaaminen keskustelul-
le, lisätiedon saaminen tutkittavasta aihepiiristä, 
panelistien orientointi 

Toinen kierros vastausjakaumien ja niiden perustelujen näyttäminen panelis-
teille synteesinä tai kokonaisuudessaan  
   -> panelisteille muodostuu ryhmän käsitys  
lisäargumenttien tuottaminen 
mahdollisuus omien 1. kierroksen vastausten muuttamiseen 

Kolmas kierros erimielisyyttä herättäneiden asioiden jatkokäsittely, fokusointi 
ja syventäminen 
kommenttien kommentointi 

Neljäs kierros palautteen saaminen tutkimuksen tuloksesta, raportointi 
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avainhenkilöiden haastattelujen avulla voidaan selvittää olemassa oleva varma tieto 

tutkittavasta aihepiiristä. Hyvä tutkimusaihe on rajattu, kiinnostava, ajankohtainen ja 

siihen liittyy selkeä tutkimustavoite ja tutkimusongelma. (Linturi 2006, 18; Loo 2002, 

764 - 767).  

 

Ensimmäisellä delfoi-kyselyllä on kaksi tavoitetta: tiedonkerääminen ja panelistien 

orientointi tutkimusaiheeseen. (Linturi 2006, 12.) Tutkimuksen tavoitteen kirkkaus, 

hyvin muotoillut ja oleelliset kysymykset luovat ensimmäiselle kierrokselle vahvan 

alun, joka motivoi panelisteja osallistumaan aktiivisesti jatkossa (Loo 2002, 764 - 

767). Delfoin kysymykset voidaan jaotella kolmeen päätyyppiin: 1) kiistakysymys eli 

tutkimusaihe, 2) teemat eli tutkimuksen alaosiot ja 3) yksittäisiin väitteisiin. Tätä ja-

koa voidaan käyttää kyselylomakkeen runkona. (Linturi 2006, 22.)  

 

Ensimmäisissä delfoi-menetelmällä toteutetuissa tulevaisuuden tutkimuksissa panelis-

teja pyydettiin esimerkiksi arvioimaan minä vuonna jokin tulevaisuuden tapahtuma 

toteutuu tai arvioimaan näiden tapahtumien vaikutuksia (Mullen 2003, 45). Sen jäl-

keen delfoi-kysymykset ovat laajentuneet ja niillä selvitetään tapahtuman tai ilmiön 

arvoa, merkitystä, tärkeyttä, haluttavuutta, realistisuutta, kelposuutta tai menestymisen 

mahdollisuuksia. Asteikkoväittämät ovat yleisimmin käytettyjä kysymystyyppejä. 

Asteikoksi sopii esimerkiksi viisiportainen Likertin –asteikko. Jos tulosten analysoin-

nissa halutaan käyttää klusterianalyysia, asteikon on oltava seitsemän tai mieluummin 

yhdeksänportainen. Asteikkoväittämissä vastaaja pyydetään ottamaan väitteeseen kan-

taa esimerkiksi täysin samaa mieltä – täysin eri mieltä –asteikolla. Asteikkoväiteky-

symysten lisäksi tyypillisiä ovat vuosiennustekysymykset ja kommenttikysymykset. 

Kysymysten apuargumentteina voidaan käyttää väitteen arviointia suhteessa sen halut-

tavuuteen, saavutettavuuteen, tärkeyteen tai kelpoisuuteen. Kysymys voidaan kohden-

taa myös kahteen aikajänteeseen, esimerkiksi vuosiin 2020 ja 2030 (Linturi 2006, 24 - 

25). Avoimia kysymyksiä voidaan käyttää asteikkokysymysten täydentäjänä. Niiden 

avulla saadaan tietoa, joka muutoin jäisi piiloon. (Loo 2002, 764 - 767.)   

 

Hyvien kysymysten muotoilu on aina haasteellista. Yleisin virhe lienee kaksi asiaa 

samassa väitteessä. Kysymykset on hyvä testata etukäteen pienellä vastaajajoukolla. 

(Gordon 2003, 7 – 10.) Kysymykset voivat olla monitulkintaisia tai epätäsmällisiä tai 

annetut vastausvaihtoehdot epäolennaisia. Kysymykset voivat sisältää myös vahvoja 
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oletuksia todennäköisten tai toivottavan kehityksen suunnasta. Työn tavoite ja tutki-

musaineiston käsittely ja analysointi vaikuttavat kysymysten muotoiluun. Erilaiset 

tavoitteet (opinnäytetyö, päätöksenteon pohjustaminen tai keskustelun herättäminen) 

johtavat erilaiseen kysymyksenasetteluun. Aina on hyvä muistaa myös tutkimustyön 

perusteet. Aikataulut kannattaa määritellä vastaajille, kyselylomakkeen on oltava so-

pivan pituinen ja mahdolliset tekniset ongelmat kannattaa ennakoida mahdollisimman 

hyvin. Koska panelistien vastaamiseen käyttämä aika on aina rajallinen, kannattaa 

kysymyksissä keskittyä olennaiseen. (Tapio 2007.) 

 

2.1.4 Tutkimusmenetelmän kritiikki 

 

Delfoi-menetelmää on kritisoitu mm. hyväksyttyjen tieteellisten käytäntöjen puuttees-

ta, asiantuntijapaneelin korostuneesta merkityksestä ja pienestä koosta sekä tutkimuk-

sen luotettavuuden ja validoinnin puutteesta. Kaikissa tutkimusmenetelmissä, joissa 

käytetään asiantuntijoita, on samanlainen riski epäonnistua asiantuntijoiden valinnas-

sa. Tutkimusryhmän tai tutkimuksen tekijän rehellisyys on tutkimuksen luotettavuu-

den tae kaikissa tutkimusmenetelmissä. Delfoi-tutkimuksen luotettavuutta voidaan 

varmistaa käyttämällä triangulaatiomenetelmää, hakemalla esimerkiksi kyselyllä sa-

mansuuntaisia vastauksia. Delfoi-tutkimukselle aiemmin tyypillisestä konsensus –

vaatimuksesta ollaan nykyisin luovuttu. (Linstone & Turoff 2002, 6 - 7; Loo 2002, 

767 - 768; Mullen 2003, 35 - 42.)  

 

Tutkimuksen epäonnistuminen voi Linstonen (2002, 559 - 579) mukaan johtua tutki-

muksen vetäjän, managerin, vahvasta näkymästä, jolloin muiden näkymät eivät pääse 

mukaan tutkimusongelman asetteluun. Menetelmän pitäminen ylivertaisena voi so-

keuttaa sen toteutuksen puutteille tai täydentävien menetelmien käytölle. Tutkimus-

tekniset ongelmat, väärät vastausasteikot, huonot kysymykset, tulosten analysoinnin ja 

esittämisen puutteet voivat pilata minkä tahansa tutkimuksen. Myös esille nousseiden 

erimielisyyksien huomiotta jättäminen heikentää tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen 

onnistumisen edellytyksestä hyvin valitusta asiantuntijapaneelista, ei ole hyötyä, mi-

käli panelisteja ei kohdella tutkimuksen aikana kunnioittavasti ja he jättävät tutkimuk-

seen osallistumisen kesken. (Linstone 2002, 559 - 579.) 
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2.2 Skenaariomenetelmä 

 

Termi skenaario tarkoitti alun perin näytelmän toiminnallista käsikirjoitusta, joka si-

sälsi vuorosanojen lisäksi ohjeita mm. toiminnasta ja valaistuksesta ohjaajalle, näytte-

lijöille, kuvaajille ja lavastajille. Skenaariossa kuvattiin yleisellä tasolla myös näytteli-

jöiden liikkeitä ja paikkoja näyttämöllä, kulisseja ja asusteita. (Rubin 2007a.)  

 

Skenaarioista voidaan erottaa ulkoiset ja sisäiset skenaariot. Ulkoisella skenaariolla 

kuvataan ympäristömme mahdollisia tulevaisuuksia ja tulevaisuuden kehityskulkuja. 

Siihen mitä niissä tapahtuu, emme voi henkilökohtaisesti vaikuttaa. Sisäisillä skenaa-

rioilla kuvataan puolestaan yksilön omia aavistuksia tulevaisuuden kehityksestä. Si-

säinen skenaario on usein lineaarinen syy-seurasuhteita kuvaava polku, joka arvottaa 

tehtyjen valintoja ja päämäärän saavuttamista valintojen avulla. Yritysten strategissa 

työssä on syytä pitäytyä ulkoisissa, arvovapaissa skenaarioissa. (Heijden 1998, 5 - 6.)  

 

Skenaarioiden avulla tehdään yhteenvetoa tulevaisuutta koskevan tutkimuksen, tutki-

muksien tai eri tavoin kerättyjen aineistojen tuotoksista. (Rubin 2007b.). Miles (1986) 

määrittelee skenaarion "tapahtumien tai prosessien ketjuksi, jossa maailman, kansa-

kunnan tai järjestelmän nykytila kehittyy joksikin tulevaisuudentilaksi". Skenaarioi-

den avulla voidaan kiinnittää huomiota syy-seuraus prosesseihin ja päätöksentekohet-

kiin ja kuvata saman ilmiön tilaa ja kehittymistä eri ajankohtina, esimerkiksi vuosina 

2015, 2025 ja 2050. Skenaariotyöskentely voidaan liittää myös muiden tutkimusmene-

telmien yhteyteen. (Malaska & Mannermaa 1985, 29; Rubin 2007a.) 

 

Skenaariota voidaan pitää tulevaisuuden käsikirjoituksena, joissa kuvataan järjestel-

mällisesti, vaihe vaiheelta, loogista tapahtumien ketjua ja todennäköisiä tapahtumia, 

jotka johtavat tiettyyn tulevaisuuden tilanteeseen (Kaivo-oja 1996, 17; Rubin 2007a.) 

Tulevaisuuden kehityspolut voidaan kuvata nykyisyydestä tulevaisuuteen (forecas-

ting) tai tulevaisuudesta menneisyyteen (backcasting). Backcasting-menetelmän ta-

voitteena on kuvata kuinka haluttava tulevaisuus voidaan saavuttaa. Koska kykymme 

nähdä tulevaa on sidoksissa ympäristöömme, näemme usein vain todennäköisimmän 

tulevaisuuden kehityksen, joka ei aina ole edes haluttavin tulevaisuus (esimerkiksi 

kestävän kehityksen huomiointi). Backcasting –menetelmässä lähdetään liikkeelle 

tarkoin määritellystä tulevaisuuden tilanteesta tai päämääristä, joiden toteutumisen 
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käytännön mahdollisuudet ja niihin tarvittavat strategiset toimet halutaan määritellä. 

(Robinson 2003, 839 - 856.) 

 

Skenaarioajattelun mukaisesti tulevaisuudessa on useampia erilaisia vaihtoehtoisia 

toteutumismahdollisuuksia, eikä tulevaisuus ole ennalta määrätty.  Skenaarioiden 

avulla voidaan kuvata saman ilmiöön liittyviä erilaisia mahdollisia; todennäköisiä, 

tavoiteltavia tai uhkaavia tulevaisuudentilan kuvauksia. (Rubin 2007b, Skenaariotyös-

kentelyn edut 2007, MEK 2006).” Rubinin (2007a) mukaan aito tulevaisuuden ske-

naario on vapaamuotoinen ja näkemyksellinen, mutta pohjautuu vankasti nykyhetkellä 

saatavilla olevaan tietoon tulevaisuuden tilasta.  Skenaario kertoo millaisia mahdolli-

sia seuraamuksia erilaisilla päätöksillä ja valinnoilla on tapahtumien kehitykselle. Hy-

vä skenaario on ymmärrettävä ja selkeä, sosiaalisesti uskottava ja loogisesti johdon-

mukainen. Näiden kriteerien lisäksi skenaarion on oltava kiinnostava: sen on kerrotta-

va tulevaisuudesta jotain uutta ja oleellista, jonka avulla voidaan tehdä päätöksiä (tau-

lukko 5). 

 

TAULUKKO 4. Skenaarioiden ominaisuuksia.  

Taulukko on muokattu Kaivo-ojan 1996, 18 mallin pohjalta.  

 

Mitä skenaariot ovat? Mitä skenaariot eivät ole? 
Perusteltuja tarinoita tulevaisuudesta 
Selkeitä ja johdonmukaisia 
Sisäisesti loogisia 
Keskenään erilaisia 
Olennaisia asioita 
käsitteleviä 
Strategisiin peruskysymyksiin liittyviä 
Haastavia ja mielekkäitä kuvauksia tulevai-
suudesta 

Ennusteita tulevaisuudesta 
Epäselviä utopioita 
Epäloogisia kuvauksia 
Saman trendin muunnelmia 
Epäolennaisiin yksityiskohtiin 
pureutuvia 
Strategiset peruskysymykset ohittavia 
Pelkkiä ajatusleikkejä tulevaisuudesta 

 
 
Skenaariot eivät ole ennusteita tulevaisuudesta eivätkä kuvauksia lopputilasta vaikka 

tulevaisuuden kehityskulku voikin jossain määrin toteutua (Kaivo-oja 1996,18.) Ske-

naarioita voidaan luokitella tavoitteen, työskentelytavan ja sisällön mukaisesti. Ta-

voitteena voi olla tuottaa kuvailevaa tai normatiivista tietoa tulevaisuudesta. Norma-

tiivisten skenaarioiden avulla kuvataan todennäköisiä ja toivottavia tulevaisuuksia, 

kuvailevien skenaarioiden avulla mahdollisia tulevaisuuksia. Skenaariot voivat liittyä 

ilmiön, alueen tai instituutioon lyhyen tai pitkän aikavälin tulevaisuuteen ja niiden 
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avulla voidaan kuvata niin maailmanlaajuisia, kansallisia kuin paikallisiakin asioita. 

(Notten ym 2003, 429) 

 

Erityyppiset skenaariot voidaan jakaa yleisimpiin skenaariotyyppeihin (taulukko 5). 

Todennäköisessä skenaariossa kuvataan muuttumattomana jatkuvan kasvun tule-

vaisuutta (business as usual). Nykyinen kehityskulku jatkuu lineaarisesti ja muutokset 

ovat pääasiassa määrällisiä, eikä mitään merkittävää kehitystä suuntaan tai toiseen 

siirtävää muutosta tapahdu.  

 

Tavoiteltavan tulevaisuuden skenaarioissa kuvataan kehityksen kannalta positiivista 

muutosta (utooppinen tulevaisuus). Tässä tulevaisuudenkuvassa oletetaan, että kehi-

tyskulku onkin muuttunut jonkin yllättävän, sen tarkemmin määrittelemättömän asian 

tai yhteisvaikutuksen (esim. uudet teknologiset keksinnöt) vuoksi positiivisemmaksi 

kuin mitä odotettiin. (Skenaariotyypit 2007.) Muutosskenaarioita voi olla useampia 

kuin yksi, ja ne voivat korostaa jotakin ilmiötä tai trendiä, esimerkiksi elämykselli-

syyttä tai teknologista kehitystä (Linturi 2007a.)  

 

Uhkaavan tulevaisuudentilan (katastrofiskenaarion) lähtökohdaksi otetaan poliitti-

nen tai taloudellinen epäonnistuminen tai muu katastrofi, yllättävä tarkemmin määrit-

telemätön ilmiö (luonnonkatastrofi, maailmanlaajuinen taloudellinen lama, tms.), joka 

muuttaa kehitystä voimakkaasti negatiiviseen suuntaan. (Skenaariotyypit 2007.) Näi-

den kolmen tyypillisemmän skenaarion lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi myös pa-

luu menneeseen skenaariota, jonka lähtökohtana ovat entiset ajat 20 - 40 vuotta sitten. 

Tässä mallissa oletetaan, että asenteet ovat muuttuneet siten, että kasvuun perustuva 

kehitysmalli on kyseenalaistettu. Hyvä tulevaisuus löydetään jostain menneestä tilan-

teesta ja toiminnoissa ja valinnoissa pyritään palauttamaan tämä (menetetty) hyvä aika 

ja tilanne takaisin. (Skenaariotyypit 2007.)  
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TAULUKKO 5.  Yleisimpiä skenaariotyyppejä  

 

Skenaariotyyppi Lähtökohta Kuvaus 

Todennäköinen  muuttumattomana jat-
kuva kasvu 

lineaarinen kehitysjatkumo, 
muutokset määrällisiä,  
merkittäviä muutoksia ei tapahdu 

Tavoiteltava  positiivinen muutos yllättävä muutos kääntää kehityksen 
positiivisen suuntaan,  
skenaariota voi olla useita (eri näkö-
kulmat, painotukset) 

Uhkaava poliittinen tai taloudel-
linen epäonnistuminen, 
katastrofi 

kehitys muuttuu yllättävästi negatii-
viseen suuntaan 

Paluu menneisyy-
teen 

tilanne 20 – 40 vuotta 
sitten 

nykyinen kasvuun perustuva kehitys-
kulku kyseenalaistetaan, 
hyvät piirteet löytyvät menneestä 

 

 

Skenaariomenetelmälle tyypillistä on nykyhetken tutkiminen, vallitsevia virtausten ja 

heikkoja signaalien tunnistaminen ja etsiminen. Eri tieteiden tutkimustulosten, eri 

tutkimusmenetelmien ja oman näkymän ja kuvittelukyvyn pohjalta hahmotetaan tule-

vaisuudenskenaariot, joilla kuvataan mikä on tulevaisuudessa mahdollista, mikä on 

ehdollisesti mahdollista, mikä todennäköistä ja mikä toivottavaa tai kartettavaa. (Me-

ristö 1991, 19.) Skenaarioiden laatimisen lähtökohtana voivat olla siis kysymykset: 

Mikä on mahdollista? Mikä on uskottavaa? Mikä on toivottavaa? Mikä meitä uhkaa? 

(Skenaariot 2005.) Skenaarioista on karsittava pois sellaiset vaihtoehdot, jotka eivät 

käytännössä ole mahdollisia, vaikka ne olisivat toivottavia (Rubin 2007b).  

 

Usein skenaariot muotoillaan kertomuksiksi, joissa esitetään uskottavan kuuloinen ja 

looginen tapahtumaketju. Jokaisessa skenaariossa havainnollistetaan valitun muuttu-

jan tai muuttujien teemaa. Skenaarioiden on oltava ymmärrettäviä ja kattavia, mutta 

yksityiskohtien runsaus ei saa vaikeuttaa skenaarioiden sisällön ja perusperiaatteiden 

ymmärtämistä. Skenaariot ovat mahdollisen tulevaisuuden hahmotelmia, ja niiden 

pitäisi kattaa ne tapahtumat ja asiantilat, joilla on merkitystä itse tutkimusongelman 

kannalta – kaikkea ei siis tarvitse kuvata. (Skenaariotyypit 2007.) 

 

Skenaarion logiikan (kertomuksen juonen), ts. niiden aihealueiden, pääteemojen ja 

perusolettamuksien, joiden ympärille skenaariot rakennetaan, valinta on ratkaiseva. 
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Skenaarioiden lopullinen käyttötarkoitus määrittelee, minkälaista logiikkaa niiden 

muodostamisessa on hyvä käyttää. Jos on kysymyksessä päätöksentekoprosessi, tulee 

valita muutama skenaario, joiden ero on merkittävä päätöksen kannalta. Teemat jotka 

tuntuvat johtavan selkeästi erilaisiin tulevaisuuksiin ovat kaikkein käyttökelpoisim-

mat. (Skenaariotyypit 2007.) Skenaarioiden laadinnassa on käytettävä systematiikkaa. 

Skenaarioita erottelevat muuttujat kannattaa koota taulukkoon, jossa ne ristiintaulu-

koidaan skenaarioiden osalta. (Linturi 2007a.) 

 

Skenaarioita arvioidaan tutkimuksen kohteen ja rajauksen, aikajänteen ja tutkimuksen 

lähtökohdan ja tausta-aineiston käsittelyn ja käytettyjen tutkimusmenetelmien tarkoi-

tuksenmukaisuuden perusteella. Huomiota kannattaa kiinnittää myös rajoittaviin teki-

jöihin. Jos kyseessä on esimerkiksi poliittisesti arka aihe, ei kaikkia näkökantoja ole 

ehkä käsitelty samantasoisesti. Hyvät skenaariot ovat aidosti toisistaan poikkeavia, 

eivät vain samojen muuttujien eri herkkyysasteiden kuvauksia. Skenaarioita erittelevät 

piirteiden muuttujien tulisi olla toisistaan riippumattomia ja käsiteltävien asioiden 

tutkimusongelman kannalta keskeisiä. (Skenaariot 2005.) 

 

Skenaariotyöskentelyn eräänä hyvin keskeisenä etuna pidetään mahdollisuuden ky-

seenalaistaa vakiintuneet perususkomukset. Tämä kyseenalaistamisen kyky on luovan 

ongelmanratkaisukyvyn olennainen osa. (Ojanen 1996, 51 - 59.) Skenaariotyöskente-

lyn avulla voidaan avata uusia päätöksenteon suuntia ja havaita sellaisiakin mahdolli-

suuksia, jotka olisivat muuten ehkä jääneet huomaamatta. Yleensä skenaarioiden käy-

töllä pyritään avustamaan päätöksentekoa ja muokkaamaan organisaation toiminta-

strategiaa siten, että se mahdollisimman joustavasti mukautuu toimintaympäristön yhä 

nopeammin muuttuviin haasteisiin ja vaatimuksiin. (esim. Godet 1987.) 

 

 

3 RUOKAPALVELUJEN TULEVAISUUTTA KOSKEVIA TUTKIMUKSIA 

 

”Suurkeittiöiden tulevaisuus” –raportissa (Suomen kunnallisliitto ym. 1990) ruoka-

palveluiden kehittymisen edellytyksinä pidettiin entistä palvelukeskeisempää toimin-

taa, valinnan mahdollisuuksien tarjoamista asiakkaille ja ammattitaitoisen henkilöstön 

saatavuutta. Suurkeittiöiden toiminnan kehittämistoimenpiteiksi ehdotettiin atk:n käy-

tön lisäämistä, alan tutkimustoiminnan lisäämistä ja koordinointia, yhteistyön ja –
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toiminnan vahvistamista niin eri hallinnonalojen kuin elintarviketeollisuuden ja suur-

keittiölaitetoimittajien kesken sekä tarvittaessa ruokapalvelujen uudelleen organisoin-

tia. (Suomen kunnallisliitto ym. 1990, 7 - 22.) 

 

Koppanen (2002, 75 - 79) esittää tutkimuksessaan ruokapalvelualan tulevaisuuteen 

vaikuttaviksi tärkeimmiksi tekijöiksi elintarvikkeiden ja valmistusprosessien turvalli-

suuden ja riskien merkityksen arvioinnin, asiakaslähtöisyyden ja kokonaistulokselli-

suuden. Kokonaistuloksellisuuden hallinta, eli palvelujen kustannustietoinen tuotta-

minen, on tutkimuksen mukaan alan tulevaisuuden keskeinen mahdollisuus, joka edel-

lyttää erityisesti liiketaloudellisen johtamisosaamisen lisääntymistä alan yrityksissä. 

Teknologian käytön tehostaminen, logistiikan hallinta, toimintojen ulkoistaminen ja 

verkostoituminen voivat edesauttaa kokonaistuloksellisuuden saavuttamista. Julkisia 

palveluja koskeva jäykkä päätöksentekojärjestelmä, vanhentuneet toimintatavat ja 

pula ammattitaitoista henkilöstöstä ovat tulevaisuuden uhkia.  

 

”Elintarviketalouden reunaehdot vuoteen 2030 mennessä” -raportissa tulevaisuuden 

tavoiteltavana skenaariona pidettiin oppivan ruokajärjestelmän mallia, joka korostaa 

kuluttajan mahdollisuutta vaikuttaa ruokajärjestelmään ja järjestelmän läpinäkyvyyttä 

(Puolanne & Wilenius 2002, 8 - 52).  

 

Hotelli- ja cateringalan tulevaisuuden trendejä ja niitä ohjaavia tekijöitä sekä niiden 

välisiä yhteyksiä ja keskinäistä vuorovaikutusta (liite 1) tarkasteltiin European Foun-

dation for the Improvement of Living and Working Conditions (EMCC 2005) -

raportissa. Ikääntyvä väestö, elämäntyylien ja makujen muuttuminen, informaatiotek-

nologia ja uudet tuotanto- ja keittiölaiteteknologiat, globalisaatio ja matkailun lisään-

tyminen vaikuttavat alan kehitykseen sekä ammattitaitoon, muuttoliikkeeseen ja kil-

pailutilanteeseen. (EMCC 2005, 11.)  

 

Palvelut 2020 –raportin mukaan (Elinkeinoelämän keskusliitto 2006, 35 - 41) merkit-

tävimpiä majoitus- ja ravitsemisalaan vaikuttavia toimintaympäristön muutostekijöitä 

ovat globalisaatio, teknologinen kehitys ja digitalisointi, verkostoituminen ja väestön 

ikääntyminen. Raportissa esitetään visio majoitus- ja ravitsemisalan yrityksistä vuon-

na 2020: 
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Majoitus- ja ravitsemispalvelut on kansainvälisesti kilpailukykyinen, 

verkostoitunut ja arvostettu palvelualan merkittävä työllistäjä ja työnan-

taja. Osaaminen on korkealla tasolla, ja palvelu- ja tuotantoprosessit 

edustavat viimeisintä kehitystä. Palvelut ja tuotteet täyttävät monipuoli-

sesti asiakkaiden tarpeet ja odotukset. Toiminta on kannattavaa ja vas-

tuullista. (EK 2006, 38.)  

 

Vision toteutumista uhkaa alan riippuvuus kansainvälisen ja kotimaisen matkailun 

kehityksestä, yleisestä taloudellisesta kehityksestä ja toimivista tietojärjestelmistä. 

Myös yritysten kehittämistyön lyhytjänniteisyys, työvoimapula ja kansainvälisten 

investointien suuntautuminen Suomen sijasta uusiin EU- maihin tai Pietarin ja Baltian 

alueelle ovat uhkia. (EK 2006, 35 -38.)  

 

 

4 TUTKIMUSPROSESSI 

4.1 Tutkimusongelma 

 

Tutkimusta ei rajattu koskemaan mitään erityistä ammattikeittiötyyppiä omistajan, 

toiminnan tavoitteen, tuotannon järjestämistavan tai tuotantomenetelmien mukaan. 

Koko alan käsitteleminen yhtenäisenä, sen osien erityispiirteistä huolimatta, oli tietoi-

nen valinta. Ruokapalveluja tuottavilla ammattikeittiöillä on omia etu- koulutusjärjes-

töjä eikä koko alaa yhdistävää yhteistä foorumia ole. Alalta tehdyt selvitykset, raportit 

tai tutkimukset rajataan usein koskemaan vain tiettyä toiminnan osa-aluetta. (esimer-

kiksi Koppanen 1992, EK 2006, EMCC 2005, Olli 2007). Toiminta-alueet ovat kui-

tenkin laajentuneet, keittiöiden toiminta monimuotoistunut, eikä lokerointi tietyn 

tyyppisiin keittiöihin ole enää niin selvää.  

 

Tutkimus keskittyi ruokatuotantoprosesseihin. Ruokatuotannon toteuttamiseksi tarvi-

taan tekijöitä ja osaamista, raaka-aineita ja välineitä niiden käsittelyyn. Toisaalta asi-

akkaat ohjaavat palvelujen ja tuotteiden tarjontaa. Asiakkaiden vaatimuksiin vaikutta-

vat toimintaympäristössämme tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat suoraan myös 

keittiöiden toimintaan (kuten esimerkiksi kulutustottumusten muutos, asiakassegment-

tien lisääntyminen, teknologian lisääntyminen). Turvallisuuteen liittyvät asiat ovat 
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tänä päivänä ajankohtaisia, koska erilaiset ruokaskandaalit herättävät huomiota niin 

koti kuin ulkomailla. 

 

Tutkimusongelma tai –aihetta kutsutaan delfoi-menetelmässä kiistakysymykseksi. 

Linturi (2006, 30 - 31) kuvaa ihanteellista kiistakysymystä kiinnostavaksi, julkiseksi 

ja ratkaisemattomaksi keskustelun aiheeksi, joka odottaa lähitulevaisuudessa ratkaisu-

aan. Kiistakysymyksen taustalla on, tai ainakin oletetaan olevan murros, joka voi liit-

tyä esimerkiksi teknologiaan tai sosiaaliseen murrokseen. Nämä murrokset pakottavat 

joissain vaiheessa ottamaan kantaa tutkittavaan asiaan. (Linturi 2006, 30 - 31.) Tämän 

tutkimuksen kiistakysymys voidaan muotoilla seuraavasti: 

 

”Suomalaisten ammattikeittiöiden toiminnan on muututtava ratkaisevasti 

vuoteen 2015”. 

 

Kiistakysymys jaetaan teemakohtaisiin aihealueisiin, jotka ohjaavat ja rajaavat kes-

kustelua. Teemat puolestaan koostuvat ajankohtaisista väitteistä, joista voidaan olla 

vähintään kahta mieltä. (Linturi 2006, 31.) Ammattikeittiöiden toimintaan vaikuttavat 

tekijät: toimialan kehitys, työvoiman osaaminen ja riittävyys, työmenetelmät ja –tavat,  

raaka-aineiden käyttö, ruokatuotannon turvallisuus ja ruokapalvelun merkitys valittiin 

tutkimuksen teemoiksi (kuvio 1). 

 
KUVIO 1. Ammattikeittiöiden toimintaan ja ruokatuotantoprosessiin vaikutta-

vat tekijät 

ruokatuotanto-
prosessi 

toiminta- 
ympäristö 

asiakkaiden 
vaatimuk-
set, tarpeet 

raaka-
ainetarjonta 

työmenetelmät, 
-tavat

työvoima 

tuote-
tut 
ateriat 

ruokaturvallisuus  
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Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asiantuntijoiden käsityksiä suomalaisten ammat-

tikeittiöiden tulevaisuudesta. Asiantuntijoiden haluttiin perustelevan tulevaisuuden 

erilaisten kehityssuuntien kulkua ja niiden taustalla olevien tekijöiden vaikutusta. Tut-

kimuksella ei tähdätty asiantuntijoiden yksimielisyyteen. Tutkimuksen tavoitteena oli 

löytää vaihtoehtoisia toimintatapoja ja –malleja, ei tarkkoja arvioida tulevaisuuden 

tilasta. Skenaarioiden tavoitteena on herättää keskustelua tulevaisuuden vaihtoehdois-

ta.  

 

4.2 Asiantuntijahaastattelut 

 

Moderniin delfoi-tutkimukseen liitetään usein haastatteluja ja erilaisia asiantuntijoiden 

ryhmäkeskusteluja. Avaininformanttien haastattelut jäntevöittävät ensimmäisen kier-

roksen kyselyä ja tutustuttavat tutkijaa syvemmin aiheeseen. (Kuusi 2002, 213; Lintu-

ri 2006, 16).  Kymmentä alan asiantuntijaa, joilla katsottiin olevan erityisen syvää 

näkemystä ammattikeittiöiden tai niihin keskeisesti vaikuttavien tekijöiden tulevai-

suudesta haastateltiin teemahaastatteluin. Haastattelujen tavoitteena oli tuottaa lisätie-

toa tutkittavasta aiheesta sekä tarkistaa ja varmistaa, ettei mitään olennaisia näkökoh-

tia jäänyt käsittelemättä. Haastatteluja käytettiin täydentämään skenaariotarinoita.  

 

Haastattelun teemat noudattivat tutkimuksen teemoja. Haastateltavilta kysyttiin, mil-

laisena he näkivät suomalaisten ammattikeittiöiden tulevaisuuden ja mitä asioita he 

pitivät mahdollisuuksina tai uhkina tulevaisuuden kehitykselle. Tulevaisuuden mah-

dollisuuksia tarkennettiin vielä tiedustelemalla erikseen, mitä ammattikeittiöiden toi-

mintaan vaikuttavia nousevia trendejä on nähtävissä. Haasteltavia pyydettiin kuvaa-

maan millaisen kehityspolun he näkevät toimialan, raaka-aineiden, työtapojen ja me-

netelmien kehityksessä, ja heitä pyydettiin avaamaan osaavan työvoiman riittävyyden 

tai riittämättömyyden taustalla olevia tekijöitä ja arvioimaan ruokatuotannon turvalli-

suuteen vaikuttavia tekijöitä. Lopuksi haasteltavat saivat kuvata myös ruokapalvelujen 

merkitystä ja asemaa tulevaisuuden yhteiskunnassa. Teemahaastattelun runko on liit-

teenä 2. Haastattelut nauhoitettiin ja niistä kirjoitettiin yhteenvetoraportit.  
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4.3 Asiantuntijapaneelin jäsenet 

 

Ammattikeittiöiden tulevaisuus 2015 paneelin osallistujiksi kutsuttiin henkilöitä, joilla 

katsottiin olevan asiantuntemusta ammattikeittiöiden toiminnasta ja/ tai toimintaan 

vaikuttavista tekijöistä. Asiantuntijoita haluttiin saada tutkimukseen alan sisältä ja 

rajapinnoista. Tässä opinnäytetyössä rajapinnoiksi määriteltiin elintarviketeollisuus, 

koulutus, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot, alan järjestöt, laite- ja ohjelmistoval-

mistajat, alalla toimivat konsultit ja viranomaiset. Asiantuntijat toimivat eritasoisissa 

johtotehtävissä erityyppisissä ammattikeittiöissä, olivat esimerkiksi alan järjestötoi-

minnassa, koulutuksessa ja tutkimuksessa, elintarvike-, laite- tai ohjelmistoteollisuu-

dessa, ohjasivat ammattikeittiöiden toimintaa viranomaisen roolissa tai tarjoavat apu-

aan tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin konsultin roolissa. (Kuvio 2). 
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KUVIO 2. Ammattikeittiöiden toimintaan vaikuttavat tahot 
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Panelistien asiantuntijuutta arvioitiin julkaisujen, kannanottojen tai tutkimustyön pe-

rusteella sekä muiden asiantuntijoiden suositusten pohjalta. Asiantuntijoiden valinnas-

sa käytettiin myös lumipallo-menetelmää eli mukaan pyydetty asiantuntija sai suosi-

tella seuraavaa asiantuntijaa. Tutkimukseen pyydettiin mukaan panelisteja, joilla oli 

laaja-alaista kokemusta eri toimintakentiltä sekä panelisteja, joiden asiantuntemus 

liittyi johonkin erityisalueeseen.  Ammattilehdissä (Aromi, Mestarit) esiteltiin tutki-

musta ja pyydettiin asiasta kiinnostuneita mukaan tutkimukseen. Lehtiartikkeleiden 

avulla haluttiin tavoittaa erityisesti kentällä toimivien ammattikeittiöiden edustajia.  

 

Panelisteja sitoutui mukaan tutkimukseen 51 henkilöä. Heistä neljä ilmoitti tutkimuk-

sen kuluessa, ettei heillä aikomuksestaan huolimatta ollut mahdollisuutta osallistua, 

joten panelistien määräksi jäi 47. Panelisteissa oli 34 naista ja 13 miestä, ja heidän 

toimipaikkansa sijoittuivat Etelä-, Itä- ja Länsi-Suomen alueelle. Panelistien keski-ikä 

oli noin 47 vuotta (n = 33).  

 

Mukana oli useita panelisteja, joilla oli monipuolinen ja laaja-alainen työhistoria. Pa-

nelisti oli toiminut esimerkiksi julkisessa ja yksityisessä ammattikeittiössä tai tutki-

muksessa ja elintarviketeollisuudessa tai kouluttajana, elintarvikealan yrittäjänä ja 

konsulttina. Tutkimuksen tiedontuottajatahoina pidettiin yrityksiä (julkiset ja kaupalli-

set), alan järjestöjä, koulutusta ja tutkimusta. Kompetensseja olivat ammattikeittiötyön 

osaaminen, alan ammattilaisten koulutus, elintarvikkeiden ja elintarviketuotannon 

tuntemus, kuluttajien, asiakkaiden ja kulutuskäyttäytymisen tuntemus, laite-, ohjel-

misto- ja ruokatuotantoteknologinen osaaminen, liiketaloudellinen osaaminen ja toi-

mialan kehityksen osaaminen. Panelisteja ohjattiin tutkimuksen kuluessa vastaamaan 

vain niihin kysymyksiin, jotka kuuluivat heidän asiantuntijuusalueeseensa.  

 

Tutkimus käynnistettiin orientoivalla profilointikyselyllä, jonka avulla haluttiin sy-

ventää kuvaa paneelin asiantuntemuksesta ja saada käsitys panelistien suhtautumisesta 

tulevaisuuteen. Panelisteista majoitus- ja ravitsemisalaa edusti yhteensä 16 vastaajaa, 

joista yhdeksän oli yksityiseltä ja seitsemän julkiselta sektorilta. Koulutuksen asian-

tuntijoista mukana oli kymmenen. Sekä tutkimuspalveluista että teollisuudesta oli 

mukana neljä panelistia. Kolme panelistia edusti kansallista järjestöä ja kahdeksan 

vastaajaa oli valinnut vaihtoehdon muun toimialan.  (Taulukko 6.) Jaottelun pohjana 

käytettiin tilastokeskuksen toimialaluokitusta (Toimialaluokitus 2007).  
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TAULUKKO 6. Paneelistien edustamat toimialat (n = 45) 

 

 
Toimiala (n = 45) 
 

 
Määrä, kpl 

Teollisuus 4 
Majoitus- ja ravitsemisala, julkinen 7 
Majoitus- ravitsemisala, yksityinen 9 
Koulutus 10 
Kansallinen järjestö 3 
Tutkimuspalvelut 4 
Muu 8 
 

Nykyisen toimialan lisäksi panelisteilta tiedusteltiin heidän asiantuntijuuttaan ja sen 
kehittymistä erilaisen työelämän kokemuksen, koulutuksen ja elämänkokemuksen 
myötä. Panelistien asiantuntijuus jakautui kaikille asiantuntijuuden osa-alueille. Eni-
ten asiantuntijuutta oli koulutuksen (21 panelistia), ammattikeittiötyön (18), liiketa-
loudellisen osaamisen (17), toimialan kehityksen (17) ja kuluttajien ja asiakkaiden 
tuntemuksen (16)osa-alueilla. (Kuvio 3.) Laaja asiantuntemus kertoo panelistien mo-
nipuolisesta työhistoriasta ja laaja-alaisesta kiinnostuksesta koko toimialaa kohtaan. 
Muu asiantuntijuus liittyi työskentelyyn monenlaisissa ammattikeittiöympäristöissä ja 
ammattikeittiöympäristön kokonaisvaltaiseen tuntemiseen, valmentajaosaamiseen 
(erityistyöllistetyt), koulutuspolitiikan, elintarvikelainsäädännön ja ravitsemusosaami-
seen erityisosaamiseen, johtamiseen, johtamisen kehittämiseen tai liikkeenjohdolli-
seen osaamiseen, prosessien tutkimukseen ja kehittämiseen, keittiösuunnitteluun ja 
kuluttajan ruokapalvelujen tutkimukseen. 
 

 

 
 1 = alan ammattilaisten koulutus 
 2 = ammattikeittiötyö  
 3 = elintarvikkeet, elintarviketuo- 
        tanto  
 4 = kuluttajien, asiakkaiden tunte-
mus  
 5 = laite/ ohjelmistoteknologiat  
 6 = liiketaloudellinen osaaminen  
 7 = ruokatuotannon turvallisuus  
 8 = ruokatuotantoteknologiat  
 9 = toimialan kehitys  
 10 = muu, mikä  
 

 

KUVIO 3. Panelistien asiantuntijuuden osa-alueet 
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Asiantuntijat kuvasivat mm. konsultoinnin, arjen haasteiden voittamisen, koulutuksen, 
elinikäisen oppimisen ja monipuolisen kokemuksen, vaativien tehtävien, uudistuspro-
sessien, kouluttajana toimimisen, ammattikirjallisuuden kirjoittamisen, tutkijan uran ja 
kansainvälisten tutkimushankkeiden kehittäneen heidän ammattitaitoaan ja asiantun-
temustaan. Työkokemukseen liittyvä asiantuntijuuden kehittyminen oli yleisintä, mut-
ta panelistit kuvasivat myös koulutuksen, erityisesti jatkokoulutuksen, ja henkilökoh-
taisten ominaisuuksien, kuten kiinnostus alaan ja valmius kohdata haasteita, mainittiin 
myös mahdollistaneen asiantuntijaksi kehittymisen.  Eräs panelisti näki asiantuntijuu-
teensa kehittyneen  

hyvän peruskoulutuksen, edistyksellisten työnantajien, innostavien työ-
yhteisöjen, jatkuvan täydennyskoulutuksen ja pitkään alalla olon myötä. 

 
Tulevaisuuden tutkimuksen arviointia varten liittyen selvitettiin myös panelistien tu-
levaisuusorientaatiota, jotka luokiteltiin Osmo Kuusen tyypittelyn mukaisesti sivusta-
seuraajan, tulevaisuuden tekijän, uhkiin varautujan ja mahdollisuuksiin tarttujan roo-
leihin. Sivustaseuraaja tarkkailee kehitystä pyrkien pitämään omat toiveet erossa arvi-
oista. Tällainen tarkkailija pohtii etenkin todennäköisintä tulevaisuutta tavoitellen 
mahdollisimman objektiivista kuvaustapaa. Tulevaisuuden tekijä on kiinnostunut ha-
luttavista tulevaisuuksista, joiden eteen hän on valmis tekemään kosolti töitä. Hän 
keskittää energiansa mahdolliseen ja toivottavaan. Uhkiin varautuja tutkailee tulevai-
suutta riskien näkökulmasta. Huonot vaihtoehdot tunnistava varautuja osaa todennä-
köisesti välttää pahimmat vaihtoehdot ja parhaimmillaan hän kykenee kääntämään 
uhat mahdollisuuksiksi. Mahdollisuuksiin tarttuja poimii tulevaisuudesta optioita tai 
pikemminkin futuureita, joiden riskinä on, etteivät ne toteudu. Mahdollisuuksiin tart-
tuja muotoilee tulevaisuutta rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Panelisteille kerrottiin, 
että Tulevaisuusorientaatio roolit voivat olla myös erilaisia yhdistelmiä, eikä mikään 
niistä ole ylivertainen toisiin verrattuna. (eDelfoi 2007.) 
 

Panelisteja pyydettiin kuvaamaan tulevaisuusorientaatiotaan asteikolla osuva kuvaus, 

jonkin verran osuva tai ei yhtään osuva kuvaus. Neljäkymmentä panelistia vastasi 

profilointikyselyyn. Panelistit tunsivat itselleen ominaisemmiksi tulevaisuuden tekijän 

roolin, jota 23 panelistia piti osuvana kuvauksena. Sivustaseuraajan roolia ei pidetty 

kovin osuvana, jonka kohdalla 14 panelistia oli valinnut vaihtoehdon ”ei kuvaa yh-

tään”, ja 21 panelistia vaihtoehdon ”kuvaa jonkin verran”. (Taulukko 7.) 
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TAULUKKO 7. Panelistien tulevaisuusorientaatiot  

 

Tulevaisuusrooli 
 (n = 40) 

 
1 = osuva kuvaus 

 
0 = kuvaa jonkin 
verran 

 
- 1 = ei kuvaa-
yhtään 

Sivustaseuraaja 5 21 14 
Tulevaisuuden tekijä 23 15 2 
Uhkiin varautuja 10 28 2 
Mahdollisuuksiin tarttuja 14 22 4 
 

 

Panelistien vastausten pohjalta tehtiin myös klusterianalyysi, jonka pohjalta panelistit 

voitiin ryhmitellä kolmeen ryhmään. Ensimmäistä ryhmää voisi nimittää vaikka tren-

dikkäiksi muutostietoisiksi. Tähän ryhmään kuului melkein puolet vastanneista (46% 

= 10 vastaajaa). Heille on ominaista vahva myöntyvyystaipumus useimpien kyselyssä 

esitettyjen muutosväitteiden suhteen. Toiseen ryhmään kuuluvat henkilöt olivat hie-

man skeptisiä pragmaatikkoja (37 %, 15 henkilöä), jotka epäilevät terveysasioiden ja 

ympäristökysymysten nousua merkittäviksi. He arvioivat myös teknologiset kuten 

muutkin mullistukset vähäisiksi. Ruoka on heidän mielestään aika käytännöllinen asia, 

jossa valinnat tehdään käytännöllisin perustein. Kolmas ja pienin ryhmä (17 % ja 7 

henkilöä) koostuu myönteisistä konservatiiveista, joilla on vahva ja myönteinen am-

matti-identiteetti. He eivät usko työn tekemiseen tai tekijöihin liittyviin muutoksiin, 

vaikka tietävät ja hyväksyvät monet teknologiset ja sosiaaliset toimintaympäristön 

muutokset. (Linturi 2007b.) 

 

4.4 Tutkimuskyselyt 

 

Rekisteröityminen tutkimusympäristöön käynnisti tutkimuksen. Panelistit saivat säh-

köpostitse linkin tutkimusryhmän ”A-keittiö” –rekisteröitymissivulle. Kirjautuminen 

tutkimussivustolle ei onnistunut kaikkien kohdalta ensimmäisellä kerralla, vaan käyt-

täjätunnuksia ja salasanoja jouduttiin tarkistamaan ja uusimaan. Rekisteröintiin varat-

tu 1 ½  viikon aika oli liian lyhyt. Panelistien kannalta helpompi tapa olisi ollut rekis-

teröidä heidät valmiiksi tutkimusryhmään. Tutkimussivustolla oli taustamateriaalina 

joitakin keskeisiä ammattikeittiöiden tulevaisuutta käsitteleviä selvityksiä, tutkimuk-

sia ja tai niiden osia. Tutkimuksen alkuperäistä aikataulua (17.1 – 4.4.2007) jatkettiin 
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kolmannen kierroksen osalta. Kolmas kyselykierros suljettiin 16.5.2007. Kyselyihin 

vastaamiselle haluttiin jättää enemmän aikaa kuin alkuperäisessä suunnitelmassa oli 

arvioitu tarpeelliseksi. Viimeiselle kierrokselle avattu keskusteluareena ei toiminut 

kaikille panelisteille samanlaisena, joten kyselyihin vastaamisen ja vastustaen kom-

mentoinnin aikaa oli hyvä jatkaa senkin takia. Tutkimuksen eteneminen ja aikataulu ja 

eteneminen on kuvattu kuviossa 4.  

 

 
 

KUVIO 4. Tutkimusprosessin eteneminen ja aikataulu 

 

Opinnäytetyöhön sisältyi profilointikyselyn lisäksi kolme varsinaista kyselykierrosta. 

Ensimmäisellä kyselykierroksella esitettiin väitteitä suomalaisten ammattikeittiöiden 

tulevaisuudesta. Väitteet pohjautuivat aiempiin tutkimuksiin tai selvityksiin (mm. 

Elinkeinoelämän keskusliitto 2006; EMCC 2005; Koppanen 2002; Suomen kunnallis-

liitto 1990), ja panelisteja pyydettiin ottamaan kantaa teemoittain esitettyihin väittei-

siin seitsenportaisella asteikolla ja perustelemaan vastauksiaan teemoittain. Väitteet 

oli ryhmitelty tutkimuksen teemojen mukaisesti, ja ne valittiin niin, että niillä voi olet-

taa olevan merkitystä suomalaisten ammattikeittiöiden toiminnassa. Kaikki väitteet 

muotoiltiin merkitykseltään positiivisiksi, että sekaannuksia vastausten jakauman 

käyttämisen kanssa ei syntyisi. Väitteet muokattiin ilmiön ääripäitä kuvaaviksi, käy-
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tettiin ilmaisuja, joilla kuvattiin voimakasta lisääntymistä tai syvenemistä (kuten 

´yleistyneet voimakkaasti´ tai ´ ei menesty ilman´). Väittämät olivat kärjistettyjä ja 

osin keskenään ristiriitaisia. Väitteet pyrittiin tarkistamaan niin, että ne sisälsivät vain 

yhden asian, johon panelistien piti ottaa kantaa. Vastausasteikkona käytettiin Likertin 

seitsenportaista asteikkoa, jossa 1= täysin samaa mieltä ja 7 = täysin eri mieltä.  

 

Toiselle kyselykierroksella vastausten jakaumat, panelistien kirjoittamat kommentit ja 

lyhyt yhteenveto vastauksista olivat kaikkien panelistien nähtävillä. Panelisteja pyy-

dettiin tutustumaan kommentteihin ja ottamaan niihin kantaa. Panelistit näkivät en-

simmäisellä kierroksella antamansa vastaukset ja heidän oli mahdollista muuttaa omia 

vastauksiaan. Kolmannella kierroksella panelistien arvioitavana oli kahden ensimmäi-

sen kyselykierroksen ja haastatteluaineiston pohjalta kirjoitetut skenaariot. Panelistien 

tehtävänä oli ottaa kantaa eri skenaarioiden toteutumisen todennäköisyyteen vuonna 

2015 ja 2020 sekä arvioimaan miten suuri osa skenaarioista todennäköisesti toteutuu. 

Panelisteilta toivottiin myös vapaamuotoisia kommentteja skenaarioista. Vastausten 

jakaumat ja annetut perustelut näytettiin kaikille panelisteille ja panelisteilla oli mah-

dollisuus kommentointien kommentointiin. Viimeisen kierroksen aikana jätettiin kes-

kustelualueelle kaksi ammattikeittiöiden toimintaa tarkentavaa kysymystä loppukes-

kustelun avaukseksi.  (Taulukko 8.) 

 
 
 
TAULUKKO 8. Delfoi-prosessin kuvaus panelistin näkökulmasta 

 

 

 

Suomalaisten ammattikeittiöiden tulevaisuus  -  
panelistin delfoi-prosessin kuvaus  

 
1. kierros 

Esitettyjen väitteiden todennäköisyyden arviointi vuoteen 2015 
Omien näkemysten perustelu ja kommentointi teemoittain 

 
2. kierros 

Tutustuminen vastausjakaumiin ja niiden perusteluihin  
Esitettyjen perustelujen kommentointi keskustelualueella   
Mahdollisuus omien 1. kierroksen vastausten muuttamiseen  

 
 
 
3. kierros  

Neljän eri skenaarion arviointi: todennäköisyys ja toivottavuus vuo-
teen 2015 ja vuoteen 2020 
Vastausjakaumien ja perustelujen kommentointi  
Osallistuminen keskustelualueella käytyyn keskusteluun 
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5 ENSIMMÄISEN JA TOISEN KYSELYKIERROKSEN TULOKSET 

5.1  Toimialan kehitys  

 

Toimialan kehitykseen liittyvät väittämät käsittelivät kuntien osuutta ruokapalvelujen 

tuottajana, kumppanuussuhteiden syntymistä ja ammattikeittiöiden toiminnan sertifi-

ointia. Väitteet käsittelivät myös maahanmuuttajataustaisen työvoiman määrää tule-

vaisuudessa sekä ammattikeittiöiden tulevaisuuden toimintalinjoja. Väitteet olivat: 

 

Vuoteen 2015: 

 

 Kuntien tuottamat omat ruokapalvelut ovat kadonneet. 

 Ammattikeittiöt ovat muodostaneet vahvoja kumppanuussuhteita elintarvikealan 

eri toimijoiden kanssa. 

 Laatujärjestelmät, kansalliset ja kansainväliset sertifikaatit ja standardit ovat yleis-

tyneet voimakkaasti. 

 Maahanmuuttajataustaisen pienyrittäjyyden ja työvoiman määrä on lisääntynyt 

huomattavasti. 

 Yhden ”toimintalinjan” keittiöt (ravintola, sairaalaruokailu) eivät enää menesty. 

Suuret, ketjuuntuneet ruokapalvelujen moniosaajat ovat vallanneet markkinat ko-

konaan. 

 

Kahdeksan vuoden aikana ei kuntien ruokapalvelujen uskottu katoavan kokonaan. 

Kuntien ruokapalvelujen säilymisen puolesta puhuivat niiden strateginen merkitys 

(erityisesti sairaalat ja armeijan muonituskeskukset) ja monimuotoisuuden säilyttämi-

nen. Kuntien uskottiin myös pystyvän tehostamaan toimintaansa omin voimin, liike-

laitostuvan ja hakevan mallia yksityiseltä sektorilta ja kehittävän erityisesti entistä 

tiiviimpää yhteistyötä sekä kuntaliittymien että pienimuotoisen verkostoitumisen kaut-

ta. Yhteistyön ja verkostoitumisen avulla uskottiin nykyisen kunnallisten ruokapalve-

lujen ulkoistamiskehityksen mahdollisesti jopa hidastuvan. Joka tapauksessa kuntien 

hoidettavaksi uskottiin kuitenkin jäävän pienet ja kaupallisesti kannattamattomat ruo-

kapalvelut, kuten eräs vastaaja kuvasi: 
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Toimintaympäristössä tapahtuu raju muutos: ihmiset pakkautuvat kau-
punkeihin ja isoihin kirkonkyliin ja peräkylät autioituvat vähitellen. 
Kuntien ruokapalveluissa pienten koulujen ruokailu ja kylillä asuvan 
vanhusväestön ruokahuollon turvaaminen on iso haaste. Asutuskeskus-
ten julkisia ruokapalveluja kaupalliset ketjut tavoittelevat voimakkaasti, 
haja-asutusalueen kunnat saavat hoitaa itse… (panelisti 1 kierros).  

 

Kuntien omana toimintanaan järjestämien ruokapalvelujen häviämistä perusteltiin 

voimavarojen vähäisyydellä. Kuntien on tulevaisuudessa keskityttävä ydintoiminto-

jensa tuottamiseen, joihin ruokapalvelujen tuottaminen ei kuulu. (Kuvio 5.) 

 

 

 

 

 

 

 

täysin samaa 

mieltä 

 

 

 

 

 

 

täysin eri  

mieltä 

 
KUVIO 5. Vastausten jakaumat väitteeseen: ”Kuntien tuottamat ruokapalvelut 
ovat kadonneet.” Delfoi 1. kierros, n = 41 
 

 

Toisella kierroksella käydyssä keskustelussa (liite 3) julkiset ruokapalvelut mainittiin 

yhteiskunnan kulmakiveksi. Ne 

 
ovat syvälle juurtunut osa suomalaisen yhteiskunnan infrastruktuuria ja 
toimivuutta (panelisti, 2. kierros).  
 

Palvelun volyymit, tarjottavat palvelut ja tuotteet muuttuvat asiakkaiden tarpeiden ja 

väestön ikääntymisen myötä. Panelistit tuntuivat edelleen uskovan kunnallisten ruo-

kapalvelujen säilymiseen, vaikkakin poliittinen päätöksenteko ja rakenneuudistukset 

vaikuttavat tulevaisuuden kehitykseen voimakkaasti. Kunnallisten toimintojen tehos-

tamisesta ja kilpailuttamisesta on tullut itseisarvo toiminnan tasapuolisen arvioinnin 

sijaan. Kuntien tuottamien palvelujen, kuten sosiaali- ja terveyspalvelujen, kilpailut-

taminen ja ulkoistaminen voi johtaa myös niiden sisällä olevien ruokapalvelujen ul-

koistamiseen. Kunnallisten ruokapalvelujen säilymistä voivat uhata niiden pitäminen 
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itsestään selvinä ja yleinen alan arvostuksen puute. Yhteistyö kuntien sisällä tai välillä 

ja riittävän suuret asiakaspohjat voivat johtaa kehitykseen, joka tuo markkinoinnin, 

tuotekehityksen sekä asiakaspalvelun ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät suuruuden 

edut entistä paremmin myös kunnallisten ruokapalvelujen ulottuville. Kunnallisten 

ruokapalvelujen rahoituspohjan muuttuminen enemmän asiakkaan suuntaan takaisi 

asiakkaalle paremmat mahdollisuudet vaikuttaa myös ostamansa palvelun hintaan ja 

laatuun. Palvelun tuottajien ja toisaalta myös asiakassegmenttien erilaistuminen ja 

erikoistuminen, voivat johtaa kehitykseen, jossa kunnat, yksityiset yritykset ja cate-

ring-ketjut toimivat julkisten ruokapalvelujen tuottajina omilla sektoreillaan. Kuten 

eräs panelisti kuvaa:  

 

… Julkisten ruokapalvelujen tuottajana voi tulevaisuudessa olla kunta 
itse, kaupallinen catering-ketju, yksittäinen yrittäjä (erityisesti hoiva-
ruokailu), hoivapalveluyritys jne. Tuottaja moni-ilmeistyy, erikoistuukin 
tiettyyn asiakassegmenttiin. Koulu- ja sairaalaruokailu sopii parhaiten 
isoille ketjuille, hoivaruokailu pienemmille yrittäjille… (panelisti, 2. 
kierros.) 

 

Ammattikeittiöiden ja elintarvikealan vahvoihin kumppanuussuhteisiin uskottiin vah-
vasti. Yhteistyön ja kumppanuussuhteiden uskottiin lisääntyvän ja monimuotoistuvan, 
koska kaikkea ei kannata tehdä itse. Laatujärjestelmien, kansallisten ja kansainvälisten 
sertifikaattien ja standardien voimakkaasta yleistymistä vuoteen 2015 mennessä pane-
listit olivat samaa mieltä. Laatujärjestelmistä ja standardeista voi kuitenkin tulla vain 
paperi ja rutiini, jolla ei ole aitoa vaikutusta laatuun: 

…Asiakkaita eivät kiinnosta laatujärjestelmään vetoaminen vaan se, mi-
ten hän itse subjektiivisesti kokee ja aistii laadun… (panelisti 1. kierros.)  

 
Laatujärjestelmien tekemisen raskaus voi hillitä niiden yleistymistä, mutta niiden 
määrän uskotaan lisääntyvän. Kunnallisella puolella tehdään kevyempiä laatujärjes-
telmiä, koska kuntien mahdollisuudet tehdä tuotannon ohjaus- ja laatujärjestelmiä ovat 
heikommat.  

 

Maahanmuuttajataustaisen pienyrittäjyyden ja työvoiman määrän huomattavaa lisään-

tymistä koskevassa väitteessä oli rinnastettu kaksi keskenään samansuuntaista asiaa, 

mikä voi vaikuttaa vastausten jakauman luotettavuuteen. Maahanmuuttajataustaisen 

työvoiman lisääntymiseen uskottiin. Perusteluissa mainittiin, että mahanmuuttajat 

toimivat omilla pienillä sektoreillaan, usein ravintola-alalla, tai heidän avullaan voi-
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daan paikata alan työvoima-aukkoa erityisesti kuntasektorilla. Panelistien mielestä on 

kyseenalaista, riittääkö maahanmuuttajien määrä vastaamaan tulevaisuuden työvoi-

mapulaan. Maahanmuuttajien lisääntyminen luo kysyntää kansainvälisille, etnisille 

ruokapalveluille, jotka tuovat lisäeloa suurten asutuskeskusten tuote- ja palvelutarjon-

taan. Kuten eräs panelisti kuvasi:  

 
Maahanmuuttajat paikkaavat alan työvoimaukon. Etniset ravintolat li-
sääntyvät, mutta myös ammattikeittiöiden ulkoistamissa tukipalveluissa 
työskentelee paljon maahanmuuttajataustaista henkilöstöä. Keittiö hoi-
taa itse ydinosaamisen ja sen jälkeen tulee tiskari- ja siivousjengi, joka 
hoitaa homman. (panelisti 1. kierros). 

 

Ammattikeittiöiden siirtyminen yhden ”toimintalinjan” keittiöihin ja suurten, ketjuun-

tuneiden ruokapalvelujen moniosaajien markkinavaltaus jakoi panelistien mielipiteitä 

(kuvio 6).  

 
 

 

 

 

 

 

 

täysin samaa 

mieltä 

 

 

 

 

 

 

täysin eri 

mieltä 

 
KUVIO 6. Vastausten jakauma väitteeseen: ”Maahanmuuttajataustaisen pien-

yrittäjyyden ja työvoiman määrä on lisääntynyt huomattavasti.” Delfoi 1. kier-

ros, n = 41 

 

Panelistit uskoivat, että ketjuuntuminen leviää myös kuntatoimijoiden keskuuteen. 

Toimiala saattaa jakautua voimakkaasti kahtia, jopa polarisoitua. Toisessa ääripäässä 

ovat muutamat tehokkaat ketjut, mutta pienille, yksilöllistä palvelua tarjoaville ko-

dinomaisille palveluille sekä räätälöidyille palveluille on tarvetta. Toisaalta panelistit 

nostivat esille myös toimintakonseptien ja toimintakentän erilaistumisen, jossa kehitys 

pirstaloituu eikä kulje vain yhteen suuntaan. 

 



 37

Jokainen kehityskulku saa aikaan vastavirran – siispä yksikkökoon kas-
vu tuo tilaa pienille yrityksille ja palvelujen erilaistumiselle (panelisti, 1. 
kierros). 
 

Vastuuta tulevaisuuden kehityskulusta annettiin myös tämän päivän päättäjille:  

 

Toisaalta ikäihmisiä on paljon – heillä on rahaa ja vaikutusvaltaa, jota 
he ovat tottuneet myös käyttämään. He eivät suostu ruokailemaan lai-
tosmaisissa oloissa vaan haluavat yksilöllistä ravintolamaista palvelua 
myös hoivakodeissa. He haluavat myös ruokaa, joka on terveellistä ja 
tuotettu alusta lähtien paikan päällä. He ovat olleet ajamassa alaa suu-
riin tehokkaisiin tuotantoyksiköihin, mutta haluavat itse yksilöllistä pal-
velua. Paradoksaalista. (panelisti, 1. kierros.) 

 
Toisella kierroksella käyty keskustelu keskittyi lähes kokonaan kunnallisten ruokapal-

velujen tulevaisuuden näkymiin ja niiden järjestämisen tapoihin. Eräs panelisti kuvasi 

kuitenkin suurempaa muutosta, jossa  

 
Tuotantoketju muuttuu myös niin, että ruoanvalmistajat ja logistikot 
(kuljetus, palvelu, astiahuolto) erikoistuvat omaan ketjun osaansa (pane-
listi, 2. kierros). 
 

Muiden panelistien perustelujen ja vastausten jakaumien näyttäminen toisella kierrok-

sella vaikutti vähän panelistien mielipiteen muodostumiseen. Usko kuntien tuottamien 

ruokapalvelujen säilymiseen vahvistui vähän, ja laatujärjestelmien, standardien ja ser-

tifikaatien merkityksen lisääntymiseen uskottiin hieman vahvemmin. Suurten kan-

sainvälisten moniosaajien merkitys suomalaisten ruokapalvelujen tuottajina väheni 

hieman toisella kierroksella. 

 

5.2 Työvoiman kehitys 

 

Ammattikeittiöiden työvoimaa koskevat väitteet käsittelivät ammattikeittiötyön kiin-

nostavuutta tulevaisuudessa, työvoiman polarisoitumista, työntekijöiden ammattiylpe-

yttä ja työntekijöiden ja esimiesten tulevaisuudessa tarvitseman ammattitaidon ja 

osaamisen luonnetta. Väitteet olivat: 
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Vuoteen 2015: 

 

 Alalle hakeutuvan työvoiman määrä on romahtanut. 

 Työvoima on polarisoitunut ammattitaitoiseen ja ammattitaidottomaan. 

 Alalla on pääasiassa ammatistaan ylpeitä ja hyvän palveluasenteen omaavia työn-

tekijöitä. 

 Esimiesten osaamisessa ei käytännön taidolla ole enää merkitystä. Osaamista tar-

vitaan prosessien tunnistamisessa ja organisoinnissa. 

 Alalla tarvitaan uusia taitoja, perinteisten taitojen tarve vähenee. 

 

Panelistien mielestä työvoiman väheneminen koskettaa kaikkia aloja, myös ammatti-

keittiöalaa, vaikka palvelutyöpaikkojen merkitys ja kiinnostavuus tulevaisuudessa 

kasvaakin. Työvoimapula on todellisuutta, ja työhön omistautuvaa ja sitoutunutta 

ammattikuntaa on vaikea enää löytää. Erityisesti työvoimapula koskettaa perinteisiä, 

julkisia suurkeittiöitä ja Etelä-Suomen asutuskeskuksia. Alan houkuttelevuutta vähen-

tävät epämukavat työtilat ja -ajat, ”työn epäterveellisyys” ja huonot etenemismahdol-

lisuudet. Kuten eräs panelisti kuvaa:  

 
Nykynuoret eivät lähde uraputkeen: '10 vuotta astiahuollossa, sitten pa-
kasteiden lämmitykseen` (panelisti, 1. kierros). 
 

Keinoina selvitä tulevaisuuden työvoimapulasta pidettiin ulkomaalaisten työntekijöi-

den työpanosta joko työntekijöinä tai ostopalveluna.  Työvoimapulaa voi hillitä myös 

toimintojen keskittyminen entistä suurempiin yksiköihin. Myös palvelutuotannon siir-

tyminen  

 
kaupallisten yritysten ja ammatillisuuden suuntaan hallintolähtöisestä ja 
nuorten vieroksumasta kuntien ruokapalvelusta (panelisti, 1. kierros). 

 

voi lisätä alan kiinnostavuutta ja alalle hakeutumista. Panelistien mielipiteet alalle 

hakeutuvan työvoiman määrän romahtamisesta jakautuivat koko arviointiskaalalle 

ensimmäisellä kierroksella (kuvio 7), eikä toinen kyselykierros tuonut merkittäviä 

muutoksia vastausten jakaumaan.   

 



 39
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mieltä 

 
KUVIO 7. Vastausten jakauma väitteeseen: ”Alalle hakeutuvan työvoiman mää-
rä on romahtanut.” Delfoi 1. kierros, n = 41 
 
 
Työvoiman polarisoitumista ammattitaitoiseen ja ammattitaidottomaan pidettiin hyvin 

mahdollisena. Nykyistä kehitystä kuvattiin malliksi, jossa  

 

tehokkuusajattelu ja puolivalmisteiden käyttö ”massaruokailussa” syö 
luovuutta ja vie ammattitaitoa- ja osaamista alaspäin” (panelisti, 1. 
kierros) tai  
 
… mitään ei tarvitse enää osata tehdä, kun teollisuus on tehnyt kaiken 
puolestamme. (panelisti, 1. kierros).  
 

Rutiinityö leimaa tulevaisuuden ammattikeittiötyötä, ja ammattitaitoisen henkilökun-

nan löytäminen on hankalaa, etenkin, jos palkkaus ja alan arvostus eivät kohene. 

Työnantajat joutuvat kouluttamaan työvoimaa itse turvatakseen ammattitaitoisen työ-

voiman saannin. Toisaalta tulevaisuudessa tarvitaan erilaista osaamista erikokoisiin ja 

eri tavoitteilla toimiviin keittiöihin, ja ammattitaitovaatimukset eriytyvät esimerkiksi 

tuotantoon tai palveluun keskittyneissä keittiöissä.  

 
Väitteessä ”Alalla on pääasiassa ammatistaan ylpeitä ja hyvän palveluasenteen omaa-

via työntekijöitä” oli rinnastettu kaksi keskenään samansuuntaista asiaa, jotka eivät 

välttämättä ole toisistaan riippuvaisia. Kuten eräs panelisti osuvasti kuvasi  

 

Asiakaspalvelun tulee korostumaan alalla …alalla tulee olemaan monen 
tasoista ammattitaitoa ja täysin ammattitaidottomia hyvän asenteen ja 
palveluajatuksen omaavia osaajia (panelisti, 1. kierros).  
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Ammattitaitoisen perusjoukon lisäksi alalla on ammattitaidottomien pakkotyöllistetty-

jen joukko, joka  

 
ei ole ammatistaan ylpeä eikä omaa tarvittavaa palveluasennetta (pane-
listi, 1. kierros). 

 
Tulevaisuudessa käytännön taitojen tarve säilyy, mutta niiden rinnalle tarvitaan pro-

sessi- ja organisointiosaamista. Myös valmistusmenetelmien muuttuminen, teknologi-

an hyödyntäminen ja uudentyyppiset elintarvikkeet uudistavat osaamistarpeita. Erityi-

sesti kyky oppia uusia taitoja ja asioita korostuu. (Kuvio 8.) 

 

 
 
 
 
 
 

täysin samaa  
mieltä 
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KUVIO 8. Vastausten jakauma väitteeseen: ”Alalla tarvitaan uusia taitoja, pe-
rinteisten taitojen tarve vähenee.” Delfoi 1. kierros, n = 41 
 

Toinen kyselykierros ei tuonut juuri muutoksia vastausten jakaumiin. Toisen kierrok-

sen keskustelussa otettiin erityisesti kantaa koulutukseen ja tulevaisuuden työelämän 

haasteisiin.. Panelistit totesivat, että alan ammattilaisten koulutuksella on pitkät perin-

teet, ja koulutuksen korkea taso on taannut alan edistyksellisyyden. Keskiasteen kou-

lutusuudistus, jako ammattikorkeakouluihin ja toisen asteen koulutukseen ja samanai-

kainen julkisten ruokapalvelujen muutos on tuonut toimialalle suuria haasteita. Koulu-

tuksen sisällöllinen työnjako ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen välillä ei ole aina 

selkeä. Ammattikorkeakouluja, joissa annetaan alan esimieskoulutusta, on liikaa. Se 

voi aiheuttaa epätervettä kilpailua oppilaitosten välille ja opetuksen tason laskua, josta 

koko toimiala kärsii. Muutostarpeita nykyiselle koulutusmuodolle aiheuttavat myös 

esimiesten osaamistarpeiden erilaistumiset. Tulevaisuudessa tarvitaan isoissa ammat-

tikeittiöissä yleis- ja asiantuntijuusjohtajuutta, mutta pienissä yksiköissä moniosaajien 

tarve korostuu.  
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Esimiesten prosessiosaamisen taitojen välttämättömyys ja käytännön taitojen merki-

tyksen väheneminen  jakoi panelistien mielipiteitä voimakkaasti. Panelistit toivat esil-

le, että esimiehet tarvitsevat vahvasti myös ihmisten johtamiseen ja henkilöstöosaami-

seen liittyviä taitoja, ja että esimiesten rooli suurissa ja pienissä organisaatioissa on 

erilainen. Prosessiosaamisen (prosessien tunnistaminen ja mittaaminen) taidot koros-

tuvat isoissa toimipaikoissa. Prosessien kehittäminen vaatii käytännön työn sisältöjen 

tuntemusta, ymmärtämistä ja hallitsemista. Osaamisen eri tasoille tarvitaan koulutusta, 

eikä eteneminen käytännön työn kautta esimieheksi ole enää ehkä mahdollista. (Kuvio 

9.) 

 

 
 
 
 
 
 

täysin samaa 
mieltä  
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KUVIO 9. Vastausten jakauma väitteeseen: ”Esimiesten osaamisessa ei käytän-
nön taidolla ole enää merkitystä. Osaamista tarvitaan prosessien tunnistamisessa 
ja organisoinnissa.” Delfoi 1. kierros, n = 41 
 
 

5.3 Raaka-aineet 

 

Raaka-aineiden käyttöön liittyvät väitteet käsittelivät tulevaisuuden ammattikeittiöissä 

käytettävien raaka-aineiden kotimaisuutta, jalostusastetta, alkuperää ja käytettävän 

raaka-ainevalikoiman määrää. Väitteet olivat: 
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Vuoteen 2015: 

 

 Raaka-aineita ja puolivalmisteita tuodaan entistä enemmän ulkomailta ja tuoteva-

likoimat yhtenäistyvät kansainvälisellä tasolla. 

 Ruokatuotannossa käytetään vain pitkälle jalostettuja raaka-aineita, puolivalmis-

teita tai komponentteja. 

 Kotimaisia raaka-aineita arvostetaan aiempaa enemmän. 

 Tuotteiden alkuperän ja turvallisuuden varmistaminen korostuvat hankintakritee-

reinä. 

 Ruoanvalmistuksessa käytetään määrällisesti vähän erilaisia raaka-aineita. 

 

 

Väitteet, jotka käsittelivät raaka-aineiden alkuperää, jalostusastetta, kotimaisuutta ja 

hankintakriteereitä, eivät aiheuttaneet vastausjakaumissa hajontaa. Panelistit pitivät 

väitteitä tulevaisuutta kuvaavina, joskin useat panelistit kommentoivat, että ilmiöille 

syntyy vastatrendi ja ilmiöiden molemmat ääripäät todennäköisesti tulevaisuudessa 

korostuvat.  

 

Elintarviketeollisuuden tuottamia komponetteja ja puolivalmisteita käytetään tulevai-
suudessa, koska kaikkea ei kannata tehdä itse. Vastatrendinä teollisten tuotteiden käyt-
tämiselle syntyy kotimaisuuden ja käsintehdyn ruoan arvostus, joka liittyy erityisesti 
juhlaan. Vaikka kotimaisen ruoan arvostuksen lisääntymiseen uskottiin, ei sen käytön 
uskottu lisääntyvän samassa mittakaavassa. Erilaiset raaka-aineisiin liittyvät skandaa-
lit ja asiakkaiden aito kiinnostus kotimaisia raaka-aineita kohtaan voivat lisätä koti-
maisten raaka-aineiden käyttöä. Onko kotimaisella raaka-aineella laatuun liittyvää 
etulyöntiasemaa? Vai käykö niin, kuten eräs panelisti kirjoittaa:  
 

Kotimaisuus ei ole arvossaan, koska laatu on sama kaikkialla (panelisti, 
1. kierros).  
 

Kotimaisten raaka-aineiden käyttöä voi vähentää myös EU- maiden tuotteiden tulemi-
nen tunnetuiksi, jolloin tuoteturvallisuus kasvaa ja luottamus niitä kohtaan lisääntyy. 
Panelistit uskoivat myös, että globalisoituminen lisää asiakkaiden haluja syödä eri 
maiden makuja:  
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Raaka-aineen etnisyys lisääntyy. Alkuperän aitous korostuu: tiikeriravut 
Thaimaasta, muikut Savosta (panelisti, 1. kierros).  

 

Hajontaa mielipiteissä aiheutti väite ruoanvalmistuksessa käyttävien erilaisten raaka-
aineiden pienestä määrästä (kuvio 10).  
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KUVIO 10. Vastausten jakauma väitteeseen: ”Ruoanvalmistuksessa käytetään 
määrällisesti vähän erilaisia raaka-aineita.” Delfoi 1. kierros, n = 44 
  

Toisen kierroksen keskustelussa otettiin kantaa raaka-aineiden, ja erityisesti lähiruoan, 

käyttöön. Keittiöiden mahdollisuudet käyttää lähiruokaa nähtiin rajallisina. Tarjontaa 

ei ole, tai hankintalaki rajoittaa ostamisen mahdollisuuksia, ja lähi- tai luomuruoan 

hankkiminen vaatii osaamista ja viitseliäisyyttä. Tulevaisuudessa lähiruoan ja luomu-

tuotteiden tarjonta voi keskittyä niihin erikoistuneille ravintoloille, koska markkina-

alue Suomessa on niin pieni.  

 

 

5.4 Työmenetelmät ja –tavat 

 

Työmenetelmien ja –tapojen muuttumisella haluttiin kartoittaa teknologian, myös in-

formaatioteknologian, vaikutusta työ- ja toimintaprosesseihin. Väittämät olivat: 
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Vuoteen 2015: 

 Uudet keittiöteknologiat ovat tuoneet merkittävän parannuksen ruokatuotantopro-

sesseihin. 

 Laitteiden vähäinen energiankulutus on tärkein ostoperuste. 

 Uusien tuotantomenetelmien avulla pystytään tuotantoa ohjaamaan joustavasti. 

 Sähköisten asiakastietojen avulla tehdään asiakaslähtöisiä ja yksilöllisiä ruokapal-

veluja. 

 Asiakkaat tilaavat aterioita kotiin sähköisten tilausjärjestelmien avulla. 

 Ruokapalveluissa on välttämätöntä käyttää sähköisiä johtamisen ja operatiivisen 

toiminnan järjestelmiä kilpailukyvyn säilyttämiseksi. 

 

 

Panelistien mielipiteissä oli havaittavissa selkeää yhdenmukaisuutta. Teknologia ja 

sähköiset järjestelmät ovat tulleet jäädäkseen, ja ne muuttavat työtä ammattikeittiöis-

sä. Uusien keittiöteknologioiden uskottiin tuovan merkittävää parannusta ruokatuotan-

toprosesseihin tulevaisuudessa, mutta vastauksissa oli kuvattu melko vähän konkreet-

tisia parannuksen kohteita. Ajankäytön tehostaminen, prosessin nopeutuminen ja lä-

pimenoaikojen lyhentyminen mainittiin teknologian mukanaan tuomina etuina. Toi-

saalta panelistit nostivat esille myös teknologian vajaakäytön ja muistuttivat, että tek-

nologia on vain väline hoitaa ruokapalvelujen tuottamista. Kuten eräs panelisti kuvaa: 

 
Vaikka suurten yksiköiden arkiruokaa tekevissä palveluissa teknologia 
ja sähköiset järjestelmät lisääntyvät, ruokailusta tuskin koskaan katoaa 
yksilöllisen, henkilökohtaisen käsityön merkitys. Teknologian kehittyessä 
perinteinen käsityötaito ei ole menettänyt arvostustaan, se on vain tullut 
kalliimmaksi. Gourmet säilyttää asemansa kuten kuvataide ja elävä mu-
siikki. (panelisti, 1. kierros.)  
 

Työn ammattikeittiöissä uskottiin siirtyvän kokoonpanotyön suuntaan (kuvio 11). 

Komponenttien käytön, kehittyvien puolivalmistemarkkinoiden ja toimintojen auto-

matisoinnin uskottiin edistävän tätä kehitystä. Vastauksista oli luettavissa, että ko-

koonpanotyön uskottiin koskettavan erityisesti isoja tuotantoyksiköitä. Eräs panelisti 

kysyykin:  

 
Jos keittiötyö on muuttunut kokoonpanotyöksi, voi tietenkin pohtia, kos-
keeko se kaikkia keittiöitä tai ruokapalveluja. Olisiko mahdollista, että 
joissakin tapauksissa käsityömäisyys silti olisi mahdollista ja kilpailuky-
kyistä?  (panelisti, 1. kierros.) 
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Laitteiden vähäisen energiankulutuksen uskottiin olevan tärkeä, mutta ei tärkein osto-

peruste. Ostoperusteina laitteiden toiminnallisuus tai kestävän kehityksen muut ulot-

tuvuudet, kuten kestävyys, muunneltavuus tai kierrätettävyys, ovat myös merkittäviä.  
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KUVIO 11. Vastausten jakauma väitteeseen: ”Keittiötyö on muuttunut kokoon-
panotyöksi.” Delfoi 1. kierros, n = 41 
 

 

Panelistit uskoivat myös mahdollisuuteen hyödyntää sähköisiä asiakastietoja räätälöi-

tyjen ruokapalvelujen ja ruokatuotteiden luomisessa, vaikka ne eivät todennäköisesti 

ole kaikkien ammattikeittiöiden ulottuvilla. Myös asiakkaiden sähköisiin ateriatilauk-

siin uskottiin vahvasti, koska sähköiset tilausjärjestelmät ovat jo tätä päivää ja tulevai-

suuden asiakkaiden valmiudet käyttää sähköisiä kanavia tai välineitä parantuvat koko 

ajan. Tilannetta kuvaa erään panelistin kysymys: 

 
”Sähköiset tilausjärjestelmät ovat olleet käytössä sekä ostotilauspuolella 
että asiakassuhteiden hoidossa jo vuosikaupalla!! Niiden laajentuminen 
kaikkiin keittiöyksikköihin on jo meneillään. Ed. mainitut kysymyk-
senasettelut ovat jokseenkin historiaa eli toimivat jo ainakin siinä ympä-
ristössä, jota itse edustan. Nyt pitäisi pohtia, mitä uutta innovatiivista 
ruokapalvelualalle voitaisiin vielä kehitellä? Vai onko jo palattava aske-
lia takaisinpäin?” (panelisti, 1. kierros.) 
 

Sähköisten johtamisen ja operatiivisen toiminnan järjestelmien välttämättömyyteen 

uskottiin myös vahvasti. Tulevaisuudessa näitä välineitä tarvitaan, jotta kilpailussa 

pysyttäisiin mukana. Vaarana on, että osa alasta ei kestä kehityksessä mukana.  

Toisen kierroksen kyselyssä ei vastausjakaumiin tullut juuri muutoksia. Keskustelussa 

eräs panelisti peräänkuulutti työn tuottavuuden nostamista ja sellaisten työmenetelmi-

en kehittämistä, jotka minimoivat työvoiman käyttöä.  
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5.5 Ruokatuotannon turvallisuus  

 

Ruokatuotannon turvallisuuteen liitettiin käsitteet hygieenisestä (tuotantoon liittyvä), 

mikrobiologisesta (raaka-aineet) ja ravitsemuksellisesta turvallisuudesta. Ensimmäi-

sen kierroksen väitteet olivat: 

 

Vuoteen 2015: 

 

 Uudet ruokaturvallisuusriskit pakottavat viranomaisvalvonnan tiukentamiseen. 

 Virukset uhkaavat ruokatuotantoa entistä enemmän. 

 Ruoan ravitsemuksellista laatua ohjataan lainsäädännöllä kaikissa ammattikeitti-

öissä. 

 Asiakkaat ja keittiöt haluavat tarkempaa tuoteinformaatiota tuotteista. 

 Ruokatuotannon turvallisuuden varmistamiseksi tarvitaan keittiöihin uusia ammat-

tiryhmiä. 

 Tuotantomenetelmiä joudutaan muuttamaan ruokaturvallisuuden takaamiseksi. 

 

Panelistit olivat lähes täysin samaa mieltä entistä tarkemman tuoteinformaation tar-

peesta tulevaisuuden ammattikeittiöissä. Kasvavaan tuoteinformaation tarpeeseen vai-

kuttaa asiakkaiden lisääntynyt tuotetietoisuus ja kiinnostus ruoan terveellisyydestä ja 

turvallisuudesta. Väite ruoan ravitsemuksellisen laadun ohjaamisesta lainsäädännöllä 

sai ristiriitaisen vastaanoton (kuvio 12). Ravitsemuksellisella laadulla ei tulevaisuu-

dessakaan uskottu olevan merkitystä kaikille asiakkaille, mutta sen merkitys tulee 

kasvamaan. Nouseeko merkitys kuitenkaan sille tasolle kuten eräs panelisti visioi:  

 
Kansantaudit ohjaavat ruoan terveellisyyteen ja ravintosuositus normit 
ovat ammattikeittiöiden arkea. Lakiesitys on aloitteilla (panelisti, 1. 
kierros).  
 

Panelistit eivät kirjallisissa vastauksissaan ottaneet kantaa väitteen sanamuotoon 

´kaikissa ammattikeittiöissä´.  
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täysin samaa 
mieltä  

 
 
 
 
 
 

täysin eri  
mieltä 

 
KUVIO 12. Vastausten jakauma väitteeseen: ”Ruoan ravitsemuksellista laatua 
ohjataan lainsäädännöllä kaikissa ammattikeittiöissä.” Delfoi 1. kierros, n = 40 
 

 

Ruokatuotannon turvallisuutta käsiteltiin valvonnan, uusien ruokaturvallisuusriskien, 

muuttuvien osaamistarpeiden ja tuotantomenetelmien kautta. Viranomaisvalvonnan 

tiukentumista uusien ruokaturvallisuusriskein takia pidettiin melko todennäköisenä: 

 
Turvallisuuskysymykset nousevat paljon nykyistä tärkeämpään asemaan. 
Ne vaativat myös osaamisen tason nostoa ja uudenlaista koulutusta. 
(panelisti, 1. kierros).  
 

Raaka-aineiden lisääntynyt tuonti ulkomailta, elintarvikkeiden pidentyneet kuljetus-

matkat ja asiakkaiden vaatimukset johtavat tulevaisuudessa valvonnan tiukentumi-

seen. Viranomaisten tiukentuvan otteen lisäksi omavalvonnan merkitys korostuu yhä 

entisestään.  Viruksia pidettiin tulevaisuuden ruokatuotannon uhkana. Panelistit eivät 

kuitenkaan yksilöineet tätä riskiä tarkemmin.  

 

Mielipiteet siitä, tarvitaanko uusia ammattiryhmiä ruokatuotannon turvallisuuden 

varmistamiseksi, jakautuivat voimakkaasti. (kuvio 13). Uusien ammattiryhmien tar-

peellisuutta perusteltiin työvoiman polarisoitumisella ammattitaitoiseen ja taidotto-

maan. Kuten eräs panelisti kirjoittaa:  

 
Lisää ammattitaitoa ja prosessien kehittäjiä tarvitaan tuotantokeittiöi-
hin, teollisuuteen ja laitesektorille, jotta saumaton ja katkeamaton tur-
vallisuusketju voidaan taata myös silloin, kun valtaosa muista työnteki-
jöistä keittiöissä on elintarviketurvallisuuden osalta ammattitaidotonta, 
ja tekee työtään pääosin asiakaspalvelussa (panelisti, 1. kierros).  
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Toisaalta ruokaturvallisuuden varmistamisessa nähtiin myös mahdollinen kilpailuvalt-

ti, johon kannattaa panostaa. Onko ammattikeittiöiden tulevaisuudessa nähtävissä 

suuntaus, jossa  

 
Asiakkaiden riskipelon hallinta on menestyskonsepti. Ruokaturva-
asiamies? (panelisti, 1 kierros.) 
 

Koulutus ja perehdytys ovat tulevaisuudessakin avainasemassa, kun ruokatuotannon 

turvallisuudesta halutaan varmistua. Panelistit uskoivat, että tulevaisuudessa on tarvet-

ta muuttaa tai ainakin kehittää entisiä tuotantomenetelmiä. Esimerkiksi lämpötilanhal-

linta pidentyvien kuljetusmatkojen aikana voi aiheuttaa muutospaineita myös tuotan-

tomenetelmille. Yhteistyö elintarviketeollisuuden ja viranomaisten kanssa on luonut 

luottamuspohjaa, jonka varaan voidaan tulevaisuudessakin rakentaa. Toisen kierrok-

sen keskustelussa tuotiin esille myös ammattikeittiöiden vastuun korostuminen ja 

työmäärän lisääntyminen omavalvonnassa. Vastausjakaumissa ei tapahtunut merkittä-

viä muutoksia. 

 

 
 
 
 
 
 

täysin samaa 
mieltä 

 
 
 
 
 
 

täysin eri  
mieltä 

 
KUVIO 13. Vastausten jakauma väitteeseen: ” Ruokatuotannon turvallisuuden 
varmistamiseksi tarvitaan keittiöihin uusia ammattiryhmiä.” Delfoi, 1. kierros, n 
= 40 
 

 

5.6 Ruokapalvelujen merkitys 

Ruokapalvelujen merkitykseen liittyvät väitteet käsittelivät asiakkaita ja ammattikeit-

tiöiden tuottamien palvelujen merkitystä ja palvelujen valintaperusteita tulevaisuuden 

asiakkaille. Ensimmäisen kierroksen väitteet olivat: 
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Vuoteen 2015: 

 

 Asiakkaat haluavat ostaa entistä enemmän terveellisiä aterioita. 

 Asiakkaat valitsevat palveluja ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvien 

asioiden perusteella. 

 Kohtuuhintaisten jokapäiväisten ruokapalvelujen tarve on lisääntynyt huomat 

 Yritykset panostavat asiakkaiden muuttuvien tarpeiden tunnistamiseen. 

 Iäkkäille asiakkaille on tarjolla omia ruokapalveluja (”aikuisten ravintolat”), jossa 

on saman ikäryhmän asiakaspalvelijat. 

 Ruoan lisäksi asiakkaat haluavat sosiaalisia kontakteja ja henkilökunnan aikaa. 

 Ruokavalinnoilla ja "oman näköisten" ruokapalvelujen käyttämisellä kuluttajat 

korostavat omaa identiteettiään. 

 

Tulevaisuuden iso asiakasryhmä, ”ikäihmiset”, joka on tottunut käyttämään ruokapal-

veluja työvuosinaan, sekä suotuisa talouskehitys ja palvelujen oston lisääntyminen 

ennakoivat panelistien mielestä tarvetta lisätä kohtuuhintaisten jokapäiväisten ruoka-

palvelujen tarjontaa.  

 

Yritysten on panostettava asiakaspalvelun laatuun, etsittävä menestystekijöitä erilai-

sista toimintakonsepteista tai tarjottava lisäpalveluja, kuten esimerkiksi ravitsemuste-

rapeuttien palveluja. Toisen kierroksen keskustelussa otettiin kantaa asiakaspalvelun 

merkitykseen ja palvelujen erilaistamiseen. Palvelun laadussa on vielä korjaamista, ja 

ruokapalveluihin kaivattiin aitoa yksilöllisyyttä. Ehkä aiheellisesti panelistit kysyvät: 

 

Kuinka moni suomalainen kuluttaja voi väittää saaneensa hyvää tai yli-
vertaista palvelua esim. ravintoloissa/henkilöstöravintolas-sa asioides-
saan. Palvelu on ihan hyvää tai asiallista, mutta milloin asiakas on niin 
tyytyväinen, että kertoo kokemastaan muille? (panelisti, 2. kierros.) 

 

Tulevaisuudessa asiakkuuden merkitys voi erilaistua, jos käy kuten eräs panelisti ku-

vaa:  

 
Asiakkaista tulee uskottomia. Ei ole yhtä ”oikeaa” palveluntuottajaa. 
Eriytetään: arki <> juhla; vanhaperinne (makkarakastike) <> uuspe-
rinne (pizza); kokeilu <> tuttu (panelisti, 1. kierros.)  
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Terveellisten aterioiden menekin kasvuun uskottiin, vaikka ravintola-aterioiden myyn-

nin jakaumat eivät olekaan muuttuneet terveellisempään suuntaan. Terveellisyyden 

rinnalle nousee käsite kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, johon ruoka kiinteänä osana 

kuuluu. Toisaalta asiakkaissa on aina niitä, joille terveellisyydellä ja ravitsemukselli-

sesti tasapainoisella ruokailulla ei juuri ole merkitystä.  

 
Uskon, että yksi osa meistä suomalaisista käyttäytyy monipuolisesti ja ti-
lannetajuisesti ruokailuasioissaan. Uskon kuitenkin, että yhä enemmän 
on niitä suomalaisia, joiden ruokavalinta on hyvin yksipuolista. (panelis-
ti, 2 kierros.)  

 
 
Ympäristö ja kestävä kehitys ruokapalvelun valintaperusteena ei täysin vakuuttanut 

panelisteja. Kuten eräs panelisti kuvaa: 

  
”En usko, että ruokapalvelujen käyttäjistä voisi kategorisesti sanoa, että 
he kaikki haluavat terveellisiä aterioita ja kestävän kehityksen takaavia 
palveluita. Kysymyksessä on myös yhteiskunnallisen ja poliittisen kes-
kustelun asia” (panelisti, 1. kierros).  

 

Iäkkäille asiakkaille tarkoitetut ruokapalvelut, joissa on saman ikäryhmän asiakaspal-

velijat, jakoi panelistien mielipiteitä (kuvio 14). Panelistien mielestä iäkkäitä asiakkai-

ta ei voi käsitellä yhtenä ryhmänä vaan omina kuluttajasegmentteinään. Epäilevästi 

suhtauduttiin myös iäkkäiden haluun karsinoitua omiin ryhmiinsä:  

 

En ole vakuuttunut siitä, että vanhat ihmiset haluavat olla omassa poru-
kassa ja näyttää vanhoilta. Eivätköhän he mieluummin katselisi nuo-
rempaa väkeä?  (panelisti, 1. kierros).  
 

Asiakkailla uskottiin tulevaisuudessa olevan tarvetta sosiaaliseen kanssakäymiseen, 

mutta siinäkin kehitys on hillittyä. Kanssakäymiseen löytyy myös toinen ulottuvuus:  

 
Vanhemmat ihmiset varmaankin kaipaavat työikäisiä ihmisiä enemmän 
myös sosiaalisia kontakteja liittyen ruokailuun, mutta työssäkäyvien kii-
re vaan lisääntyy eikä turhaan jutusteluun jää aikaa  (panelisti, 1. kier-
ros).  
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mieltä 

 
 
 
 
 
 

täysin eri  
mieltä 

 
KUVIO 14. Vastausten jakauma väitteeseen: ”Iäkkäille asiakkaille on tarjolla 
omia ruokapalveluja (”aikuisten ravintolat”), jossa on saman ikäryhmän asia-
kaspalvelijat.” Delfoi 1. kierros, n = 41 
 
 

Ruoan ja ruokapalvelun valinnoilla ja oman identiteetin korostamisen välillä on tule-

vaisuudessa panelistien mielestä selkeä yhteys. Etnisyys, erikoisuuden tavoittelu ja 

arvojen julkituominen ruokavalintojen avulla kuvaa osaltaan tulevaisuuden asiakasta. 

(Kuvio 15.) Nämä asiakasryhmät luovat markkinoita pienille toimijoille. Ehkä ruoasta 

ja ruokailusta tulee näin kokonaisvaltainen osa elämää:  

 
Tulevaisuudessa ruoka ravitsee fysiologian lisäksi myös egoa ja sosiaa-
lisia kontakteja. Samanlaisesta ruoasta pitävät ryhmittyvät samoihin 
ruokapaikkoihin, nauttivat samanhenkisten seurasta ja seurassa (pane-
listi, 1. kierros.)  
 

 
 
 
 
 
 

täysin samaa 
mieltä 

 
 
 
 
 
 

täysin eri  
mieltä 

 
KUVIO 15. Vastausten jakauma väitteeseen: ” Ruokavalinnoilla ja "oman nä-
köisten" ruokapalvelujen käyttämisellä kuluttajat korostavat omaa identiteetti-
ään.” Delfoi 1. kierros, n = 40 
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6 SKENAARIOT AMMATTIKEITTIÖIDEN TULEVAISUUDESTA 

6.1 Tutkimusaineiston käsittely 

 

Panelistien jättämien kirjallisten perustelujen ja kommenttien määrä oli ensimmäisen 

kierroksen jälkeen niin mittava, että toista kierrosta varten kommentit purettiin ja jaet-

tiin kyselyn teemojen mukaisesti. Toisen kierroksen kysely oli jaoteltu teemoittain ja 

panelistit pystyivät vastaamaan kyselyihin erillisinä. Toisen kierroksen keskusteluai-

neisto noudatteli teemoja, eikä aineistoa tarvinnut jakaa uudelleen.  

 

Ensimmäisen ja toisen kierroksen vastausaineiston luokittelussa käytettiin MaxQda -

ohjelmistoa. Aineiston tekstiryhmät olivat teemojen mukaiset: toimiala, työvoima, 

työtavat ja -menetelmät, raaka-aineet, ruokatuotannon turvallisuus, ruokapalvelujen 

merkitys). Aineistosta etsittiin ensin panelistien ilmauksia, jotka kuvasivat selkeää 

muutosta nykyiseen toimintatapaan. Muutoksista eriteltiin neutraalit muutoksen kuva-

ukset ja kuvaukset, joissa oli joko positiivinen tai negatiivinen merkitys. Panelistit 

olivat kuitenkin kuvanneet tulevaisuuden muutoksia hyvinkin neutraalisti. Vain har-

voista vastauksista pystyi päättelemään oliko kuvattu kehitys tai muutos vastaajan 

mielestä positiivinen vai negatiivinen. Panelistien kuvaukset muutoksista jäsensivät 

tutkimusaineistoa ja loivat työn tekijälle kokonaiskuvaa tulevaisuuden erilaisista kehi-

tyskuluista, joita panelistit pitivät mahdollisina.  

 

Tutkimusaineistoa koodattiin vielä ammattikeittiöiden toiminnan kautta. Aineistosta 

poimittiin esille kommentit, joissa kuvattiin ammattikeittiön työn luonnetta, tulevai-

suuden työntekijöitä, ruoanvalmistusprosessia ja sen resursseja sekä toiminnan järjes-

tämisen tapoja. Vaikka koodaus noudatteli tutkimuksen teemoja, se tuotti kuitenkin 

laaja-alaisemman kuvauksen ammattikeittiöiden mahdollisista tulevaisuuksista ja nii-

den ominaispiirteistä.  

 

Edelfoi –ohjelmisto tuotti graafiset vastausten jakaumat, joissa oli eriteltynä vastaus-

ten keskiarvo (A), vastausten ylä- ja alakvartaalit (Q1, Q3) sekä mediaanit (M). Vas-

tausjakaumia ei muuten käsitelty tilastollisesti. Vastausten jakaumat havainnollistivat 

panelisteille koko panelistijoukon käsitystä tutkittavasta ilmiöstä. Niiden avulla pys-
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tyin hahmottamaan kehityssuuntia tai niiden päätepisteitä, joista vallitsi panelistien 

keskuudessa suuri yksimielisyys, tai jotka hajottivat panelistien mielipiteet lähes täy-

sin.  

 

Tutkimusaineiston luokittelu, perustelujen, kommenttien ja keskustelun toistuva lu-

keminen jäsensivät käsitystäni tulevaisuuden todennäköisistä ja niille vastakkaisista 

kehityskuluista. Tulevaisuuden kehityskuluista nousivat esille ketjuuntumiskehitys, 

osaamisen ja osaamistarpeiden muuttuminen, polarisoituminen, työmenetelmien tek-

ninen kehitys, ruokatuotannon turvallisuuden riskienhallinta ja alan kahtiajakautumi-

nen.  

 

Haastatteluja käytettiin täydentämään tutkimusaineistoa. Haasteltavat kuvasivat haas-

tatteluissa yksityiskohtaisemmin tulevaisuuden ammattikeittiöiden toimintatapoja, 

kuten esimerkiksi asiakasraadin toimintaa ruokalistasuunnittelussa sekä pk-tuottajien 

ja keittiöiden välisiä alihankintaverkostoja. Haastateltavat toivat myös vahvasti esille 

käsityksiään työvoiman riittävyyden ja teknologian hyödyntämisen välisestä yhtey-

destä. Haastateltavien käsitykset eivät kuitenkaan merkittävästi poikenneet panelistien 

esittämistä käsityksistä. 

 

Skenaarioiden rakentamisessa käytettiin käsitekarttoja. Käsitekarttojen avulla voidaan 

ilmaista ja tutkia ajatuksia, ajattelua ja oppimista. Käsitekarttojen avulla voidaan jä-

sentää käsitteiden liittymistä toisiinsa. (Åhberg 2001, 59 - 68.) Käsitekarttoja tehtiin 

koko aineistosta, teemoittain luokitellusta aineistosta ja ammattikeittiöiden toimintaa 

kuvaavista luokitteluista.  

 

Neljän skenaarion pohjalla oleva käsitekartta (liite 4) havainnollisti kaksi selkää tule-

vaisuuden suuntausta: 1) toimintojen keskittymisen suuntaus, jossa menestystä hae-

taan suuruuden logiikasta ja tuotannon volyymista ja 2) ammattikeittiöiden toiminta-

tapojen ja -konseptien monimuotoistuminen, jossa toiminnan tehokkuutta ja menestys-

tekijöitä haetaan monentasoisesta ja -laajuisesta verkostoitumisesta. Näitä kahta suun-

tausta erilaistaviksi tekijöiksi nostettiin teknologia ja arvojen korostaminen. Panelistit 

olivat selvästi sitä mieltä, että teknologiaa eri muodoissaan käytetään yhä enemmän 

tulevaisuuden ammattikeittiöissä. Panelistien perusteluista ja kommenteista kuului 

läpi myös keskustelu arvoista. Asiantuntijahaastatteluissa nousi esille todennäköisen 
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tulevaisuuden lisäksi myös toivottavia tulevaisuuden tiloja, kuvauksia mahdollisesta, 

mutta ei kovin todennäköisestä tulevaisuudesta. Haastatteluissa tuotiin vahvemmin 

esille myös erilaisia ruokapalvelujen toimintaan liittyviä riskitekijöitä ja niiden vaiku-

tuksia ammattikeittiöiden toimintaan.  

 

Neljä skenaariota kuvasi tulevaisuuden tiloja, joissa 1) painotettiin toimintojen keskit-

tymistä ja volyymin mukanaan tuomia etuja, 2) haettiin kilpailuetua teknologian tarjo-

amien mahdollisuuksien kautta, 3) korostettiin verkostoitumisen ja asiakkaiden vai-

kuttamisen mahdollisuuksia ja 4) kuvattiin tilannetta, jossa useat riskit realisoituvat 

toimijoista riippuvista ja riippumattomista syistä. Skenaarioissa kuvattiin myös raaka-

aineiden käyttöä, työvoiman riittävyyttä ja osaamista, ammattikeittiön työn luonnetta, 

asiakkaiden suhtautumista ruokapalveluihin ja asiakkaiden ruokailutottumuksia, tuo-

tevalikoimaa, yhteiskunnan tilaa viitteenomaisesti sekä niitä marginaali-ilmiöitä, jotka 

syntyvät vallitsevan kehityslinjan vastapainoksi. (Taulukko 9.) Skenaariotarinat ovat 

luvuissa 6.2 - 6.5, ja ne on kursivoitu.  

 

Skenaarioiden tulee olla keskenään erilaisia, joten skenaarioiden ominaispiirteitä tar-

koituksellisesti liioiteltiin ja kärjistettiin. Skenaarioiden ei tarvitse olla totta, eikä nii-

den hyvyyttä mitata, sillä suuri osa skenaarioista toteutuu (Rubin 2007a). Tarkoituk-

sena oli herättää ajatuksia, irrottaa ajatuskulkuja tavanomaisesta ja saada panelistit 

ottamaan kantaa siihen, miten todennäköisiä ja toivottavia skenaariot heidän käsityk-

sensä mukaan ovat. Skenaariot ovat tarinoita, ja niihin johtava kehityspolku ja ympä-

röivän yhteiskunnan tila on syytä kuvata ainakin viitteenomaisesti, jotta skenaarion 

lukija voi paremmin mieltää skenaarion kuvaaman tilanteen (Rubin 2007a).  

 



 55

TAULUKKO 9. Skenaarioiden piirteet 

 

Piirteet Keskittymisen 
skenaario 

Teknologia  
skenaario 

Verkostoitumi-
sen skenaario  

Uhkakuvien 
skenaario 

Keskei-
nen me-
nestyste-
kijä 

keskittäminen 
ulkoistaminen 
suuret volyymit 

suuret volyymit 
teknologian 
hyödyntäminen 

verkostoitumi-
nen yli rajojen, 
kumppanuus, 
erityisosaami-
nen tuotteista-
minen 

 

Ratkaisu 
työvoi-
mapulaan 

ulkoistaminen, 
standardoitu 
tuotanto 

tarve vähenty-
nyt  
ala kiinnostava 
 

sinnitellään, 
maahanmuutta-
jat 

ei hallinnassa 

Osaami-
nen 

polarisoitunutta täsmä- ja pro-
sessiosaaminen, 
tuotteistettu 

moniosaajat kirjavaa, töihin 
pakotettuja 

Työn 
luonne 

tehdasmainen, 
tuotantolaitok-
set 
valvottu 

korostaa tekno-
logisia taitoja, 
prosesseja, 
moni-ilmeisyys 

vastaa nykyistä esimiehillä jat-
kuva kiire ja 
paineet 

Raaka-
aineet 

paljon ulko-
maista 
pieni valikoima 

omat kompo-
nenttituotteet  

kotimaisuus 
korostuu 

kunhan on edul-
lista, paljon 
ulkomaista, 
tuoteväärennök-
set, heikko saa-
tavuus 

Tuotteet ”massaa”, kor-
vausta vastaan 
vaihtelua 

räätälöinti terveellisyys, 
etnisyys, 
lisäpalvelut  

 
-  

Yhteis-
kunnasta 

polarisaatioke-
hitys, 
haja-
asutusalueet  

tehokkuus, 
pienyrittäjyys 

arvokeskustelu, 
yhteiset tavoit-
teet 

voimaton on-
gelmien edessä 

Asiakkai-
den käyt-
täytymi-
nen  

tankkaus terveellisyys, 
juuri minulle 
sopiva,  
tilannesidonnai-
suus 

halu vaikuttaa, 
asiakaspaneelit, 
tietoisuus 

luottamus ro-
mahtaa 

Vastail-
miö 

perinteisin me-
netelmin val-
mistettu ruoka 

omatekoinen, 
raaka-ainetta 
korostava ruoka 

kaikille kaikkea 
tarjolla 

kaikki lähes 
kunnossa 
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6.2 Vahvasta keskittymisestä tulevaisuuden kilpailuvaltti  

 

Ateriat tuotetaan pitkälle jalostetuista raaka-aineista, puolivalmisteista ja komponent-

tituotteista. Ulkomaisten raaka-aineiden käyttäminen on erittäin yleistä ja raaka-

aineiden oma tuonti ulkomailta on lisääntynyt. Yleinen suuntaus on, että keittiöissä 

raaka-aine valikoima pidetään mahdollisimman pienenä ja tuotannollisesti tehokkaa-

na. Merkittävimmät raaka-aineiden hankintaperusteet ovat edullinen hinta ja tuotan-

toon soveltuva laatu. Kunnalliset toimijat ovat hakeneet toimintamallia yksityiseltä 

sektorilta, ja ne kilpailevat markkinoilla liiketoimintayksiköinä tai osakeyhtiöinä. Ket-

juuntumiskehitys on jatkunut voimakkaana, ja suomalaisten ruokapalvelumarkkinoi-

den, niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, potentiaali on kiinnostaa myös moni-

kansallisia yrityksiä. Vallitseva suuntaus on, että Suomessa tuotetaan ruokapalveluja, 

mutta ei suomalaisia ruokapalveluja.  

 

Keskuskeittiöistä ja ammattikeittiöistä puhutaan tuotantolaitoksina. Tuotantolaitosten 

koko on entisestään suurentunut ja ruoan kuljetusmatkat ovat pidentyneet. Ruokatuo-

tanto on eri komponenttien kokoamista ja yhdistämistä, eikä tuotantolaitteiden moni-

puolisia ominaisuuksille tai hienouksille ole juurikaan käyttöä. Laiteteknologiaa tar-

vitaan nopeuttamaan prosesseja ja läpimenoaikoja, ja elintarviketeollisuuden laite-

kantaa hyödynnetään tuotantolinjoilla. Tuotettavien aterioiden valikoima on rajalli-

nen, koska tehokas tuotanto vaatii rönsyjen karsimista ja keskittymistä. Alan tuotta-

vuus on saatu kuitenkin kasvamaan. 

 

Ruokatuotteiden suunnittelu on eriytetty tuotannosta, ja tuotantolaitoksissa valmiste-

taan vakioitujen ohjeiden mukaisia annoksia. Elintarviketeollisuudesta tuttu tuotan-

non optimointi reseptiikan avulla on otettu käyttöön. Tehokkuuden nimissä on tuotan-

tolaitoksista ulkoistettu kannattamattomia toimintoja; raaka-aineiden esikäsittely, 

ruokien esivalmistus ja erikoisruokavalioiden valmistaminen on jätetty elintarvikete-

ollisuuden hoidettavaksi, raaka-aineet tilataan valmistusmäärien mukaisesti, eikä 

omaa varastointia tarvita juuri lainkaan. Ruoanvalmistuksesta vastaavat tuotantolin-

jojen työntekijät, joista osalla on alan koulutusta. Mukana pärjäävät myös koulutta-

mattomat työntekijät, koska työt on valmiiksi ajateltu, suunniteltu, ohjeistettu ja niitä 

valvotaan tarkasti. Alan ammattilaisten osaamista tarvitaan ruokatuotteiden suunnit-

teluun ja raaka-aineiden ostamiseen. Koska esimiesten tarve tuotantolaitoksissa on 
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vähentynyt, ei alan johtamiskoulutukselle ole enää suurta tarvetta. Restonomikoulutus 

on ajettu lähes alas ja jäljellä olevaa koulutusta on suunnattu ostamiseen ja elintarvi-

keprosessien hallintaan.  Työtekijätasoista koulutusta on vastaavasti lisätty. Ala ei ole 

mitenkään erityisen houkutteleva, mutta keskittyminen ja toimintojen ulkoistaminen on 

puolestaan vähentänyt työvoiman tarvetta. Ruokatuotannon turvallisuus voidaan taata 

yksinkertaistettujen prosessien ja valvonnan avulla. Jonkin verran ongelmia on kulje-

tusten lämpötilahallinnassa, mutta niistä on selvitty säikähdyksellä. Sähköisiä järjes-

telmiä käytetään kaikissa toiminnoissa. Tuotannon määrä pyritään ennakoimaan 

mahdollisimman pitkälle ja asiakkaita on jopa velvoitettu tilaamaan ateriat etukäteen. 

Porkkanana etukäteistilaamiselle toimii mahdollisuus saada alennusta aterian hin-

nasta bonusjärjestelmien avulla.  

 

Elintarviketeollisuuden (jossa sielläkin ketjuuntumiskehitys on jatkunut) tarjoamat 

samankaltaiset tai täysin identtiset tuotteet yhdessä kapean raaka-ainepohjan ja raja-

tun ruokatuotteiden määrän kanssa tuottaa asiakkaille nk. massaruokaa, joka on tasa-

laatuista, mutta myös maultaan ja rakenteeltaan tasapaksua. Tätä massaruokaa tarjo-

taan etenkin päiväkodeissa, kouluissa, armeijassa, sairaaloissa, hoitolaitoksissa ja 

palvelutaloissa. Asiakas voi joissain paikoissa erilaistaa massaruokaa ostamalla itsel-

leen erikoisaterian, tai lisähintaan lisäosia ateriaan. Tuottavuuden vaatimuksesta 

kokoonpanotuotanto on levinnyt laajalti myös ravintoihin ja varsinkin saman alueen 

ketjuravintoloissa on siirrytty toimimaan kuten tuotantolaitoksissa. Asiakkaille ruoka-

palvelun tuottama ateria on kulutushyödyke, joka on saatava mahdollisimman helpos-

ti ja nopeasti, eikä sille aseteta muita erityisvaatimuksia. Kansainvälistymisen myötä 

ulkomaiset raaka-aineet ovat asiakkaille tuttuja, niitä ei pelätä vaan ne enemminkin 

tuovat kansainvälisiä tuulahduksia kotikulman ruokapaikkoihin. Vapaa-ajalla ravin-

toloissa käydään enemmänkin sosiaalisten suhteiden hoitamisen kuin makunautinto-

jen takia.  

 

Marginaalisena ilmiönä ovat luxus ravintolat, joista saa perinteisin menetelmin val-

mistettua ruokaa. Tosin sekin tehdään pitkälle jalostetuista raaka-aineista, koska elin-

tarviketuotanto on Suomesta vähentynyt rajusti ja kotimaiselle elintarviketuotannolle 

löytyy kannattavammat markkinat ulkomailta. Nämä ravintolat ovat lähinnä yhteis-

kunnan hyväosaisten saavutettavissa korkean hintatasonsa takia. Muutoinkin yhteis-

kunnan kahtiajakautuminen näkyy myös ruokapalveluissa, asutuskeskuksissa pysty-



 58

tään tuotannon laatu takamaan ja tarjoamaan enemmän vaihtelunmahdollisuuksia, 

mutta haja-asutusalueilla on ongelmia pienten yksiköiden, pitkien kuljetusmatkojen ja 

raaka-aineiden saatavuuden kanssa. Haja-asutusalueet eivät kiinnosta kaupallisia 

toimijoita, joten ruokapalvelut siellä ovat yhtä kuin julkiset palvelut, ja muu valinnan 

mahdollisuus jää matkahuollon baarin ja huoltamoiden yhteydessä olevien pikaruo-

kapaikkojen varaan.  

 

6.3 Teknologia pelastaa tulevaisuuden ruokapalvelut  

 

Ruokapalvelujen tuottamisessa on nostettu esille alan monipuoliset haasteet niin asia-

kaspalvelussa kuin tuotannossa ja sen suunnittelussa. Tuotannon volyymin ja muiden 

mittakaavaetujen lisäksi tuottavuutta ja kilpailukykyä haetaan teknologiasta. Teknis-

tyminen tukee myös kestävää kehitystä, koska raaka-aineiden käyttö ja keittiön ener-

giankulutus on optimoitu. Monenkokoiset yritykset ovat kilpailukykyisiä, kuhan ne 

ovat löytäneet oman erikoisalansa ja vahvuutensa.  

 

Prosesseja kehittämällä on alan tuottavuutta saatu nousuun. Olemassa olevaa tekno-

logiaa hyödynnetään tehokkaasti ruokatuotannossa. Muutoksen tie on ollut kivinen, 

koska poisoppiminen vanhoista ruoanvalmistustavoista on ollut hidasta. Uuden toi-

mintatavan hyödyt ovat kuitenkin kiistattomat. Uusien työntekijöiden rekrytoinnissa 

painotetaan täsmä-osaamista ja teknisiä valmiuksia. Joitain perinteiseen ruoanval-

mistustaitoihin liittyvää osaamista ja tieto-taitoa on menetetty, mutta sen merkitys ei 

tunnu olevan kovin suuri. Luovuuden merkitys ruoan valmistuksessa on vähentynyt 

(prosessien sujuvuus ja toistettavuus on samalla parantunut, kun luovat tyypit on jär-

jestelmällisesti ”poistettu” tuotannosta). Luovuutta tarvitaan prosessien suunnittelus-

sa ja kehittämisessä, ja ne työtehtävät ovat haluttuja ja erittäin hyvin palkattuja. 

Työntekijät eivät enää sitoudu työnantajaan, mutta he ovat hyvinkin sitoutuneita työ-

tehtävään jossa voivat hyödyntää ammattitaitoaan. Työnantajan kannalta on tärkeintä 

saada oikea osaaja oikeaan tehtävään, ei niinkään se, että sama työntekijä on palve-

luksessa pitkään. Joitakin keittiöiden tukipalveluja on ulkoistettu, mutta ulkoistamis-

kehitys on ollut hillittyä. 

  

Koska uudentyyppiseen teknologiaan ja kevyisiin laiteratkaisuihin on panostettu, on 

myös pienillä toimipaikoilla mahdollisuus niiden hankkimiseen. Parhaiten teknologi-
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an tuomat taloudelliset hyödyt näkyvät kuitenkin suurissa keittiöyksiköissä Ilman säh-

köisiä järjestelmiä ei ammattikeittiöissä voi enää toimia. Tieto kulkee verkossa, tila-

ukset tehdään sähköisesti ja toiminnanohjausjärjestelmien avulla voidaan tuotannon 

tekemistä optimoida. Cook and Chill –tuotanto on levinnyt erittäin laajalle, tuotannon 

ja tarjoilun samanaikaisuus on rikottu, ateriat tehdään valmiiksi tai lähes valmiiksi, 

jäähdytetään ja tarjotaan asiakkaille myöhemmin. Keittiöt ovat kallista tuotantotilaa, 

jota ei ole varaa pitää kylmillään, joten työtä tehdään useassa vuorossa. Enää ei 

muuntautuminen tilanteen mukaan ole ruokailutilojen etuoikeus, vaan täysin erityyp-

pisiä ruokapalveluja tuotetaan samassa keittiössä eri vuorokaudenaikoina. Elintarvi-

keteollisuuden tuotteiden lisäksi käytössä on oman keittiön komponenttituotteet, joista 

aterioita valmistetaan. Isot ammattikeittiöt ovat astuneet elintarviketeollisuuden ton-

tille valmistaessaan komponenttituotteita (omalla logolla) myös muiden keittiöiden 

käyttöön. Elintarviketeollisuuden oppeja on hyödynnetty ammattikeittiöissä. Ruoan-

valmistus arkena on kodeissa vähentynyt, ja ammattikeittiöiden tuottamat ateriat ovat 

nousseet elintarviketeollisuuden tuotteiden rinnalle ja vaihtoehdoksi käynnille vähit-

täiskaupassa.  

 

Teknistyminen näkyy myös asiakkaille. Aterioita tilataan sähköisesti joko paikan pääl-

lä tai etukäteen kotoa ja työpaikoilta. Toimintatapa on levinnyt laajalle, ja asiakkailla 

on mahdollisuus tilata omien mieltymystensä mukainen ateria niin kouluissa, sairaa-

loissa kuin ravintoloissakin. Tuotannon ennakointia varten on kehitetty oppivia tieto-

järjestelmiä, jotka ruokailukäyttäytymisen historiatietoja sekä asiakkaiden ja yleisen 

kuluttajakäyttäytymisen lainalaisuuksia yhdistelemällä tuottavat tarkkoja tietoja me-

nekistä. Esimiehillä ja työntekijöillä hallussaan ollut hiljainen tieto asiakaskäyttäyty-

misestä on siirretty tietojärjestelmiin. 

 

Nutrigenomiikka on edistynyt ja asiakkaille voidaan räätälöidä heidän geneettisen 

taustansa mukaan yksilöityjä ruokavalio-ohjeita, joilla vähennetään sairastumisriskiä. 

Edistyneimmissä ammattikeittiöissä nutrigenomiikka hyödynnetään. Asiakkaat ovat 

ottaneet sen hyvin vastaan, koska ravitsemuksen kokonaisvaltainen vaikutus ihmisen 

hyvinvointiin on laajasti hyväksytty. Toisaalta valmiiksi räätälöidyt ateriat on helppo 

tapa hoitaa itseään, ja siitä ollaan valmiita maksamaan. Nutrigenomiikan hyödyntä-

mistä hidastaa sen vaatimat tarkat raaka-aineiden analysointilaitteet, jotka ovat vielä 
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kalliita, ja vaativat erityisosaamista. Teknologian kehittymiseen ja sen hinnan halpe-

nemiseen myös tältä osin uskotaan lähivuosina.  

 

Asiakkaat eivät ole sitoutuneita tiettyyn paikkaan, vaan valitsevat ruokailupisteensä 

hyvin tilannesidonnaisesti. Yleinen kiireisyys, tehokkuuden vaatimus työpaikoilla sekä 

pienyrittäjyyden ja etätyön lisääntyminen on lisännyt uudentyyppisten pikaruokapaik-

kojen ja –palvelujen määrää, ja ruoanvalmistusrobottien läpilyöntiä odotellaan. Myös 

iäkkäät asiakkaat ovat ottaneet tekniset ja räätälöityvät palvelut omikseen. Ammatti-

keittiöiden asiakaspalvelijoina on myös teknistä tukea, joka tarvittaessa neuvoo ja 

opastaa asiakkaita, joiden tekniset valmiudet ovat heikommat. 

 

Vastaliikkeenä tekniselle ja räätälöidylle tuotannolle, josta palvelu on kokonaan eriy-

tetty, on syntynyt osaamista ja omatekoisuutta korostava ruokakulttuuri. Näissä pai-

koissa on palattu takaisin asiakas- ja raaka-ainekeskeiseen ruoanvalmistukseen. Asi-

akkaat voivat valita ruokalistoilta annoksen tai esittää toivomuksia, jotka kokki toteut-

taa osaamisensa ja raaka-ainetilanteen mukaisesti. Asiakkaita viehättää erityisesti 

tilanteen suunnittelemattomuus. Haja-asutusalueiden asiakkailla ei ole yhtäläisiä va-

linnan mahdollisuuksia kuin taajamissa, mutta tilanteeseen on tyydytty. 

 

 

6.4 Yhteiskunnallinen vastuu, arvot ja elämyksellisyys 

 

Suomessa on tapahtunut yhteiskuntavastuullinen herääminen, ja arvokeskustelua on 

käyty myös ruoan ja ruokapalvelujen ympärillä. Vastaliikkeenä pelkästään yksilön 

menestystä ja valintaa korostavalle toiminnalle on noussut yhteisvastuullisuuden tee-

ma, jopa tekojen asteelle. Pitkäaikaisen yhteistyön ja kumppanuussuhteiden rakenta-

minen elintarvikealan toimijoiden ja tuottajien kanssa on tuottanut tulosta. Kotimaiset 

lähi- ja luomuruoan tuottajat ovat vihdoin verkostoituneet keskenään ja pystyvät tar-

joamaan riittävän suurta ja ammattimaisesti tuotettua paikallista tuotevalikoimaa 

myös keittiöiden tarpeisiin. Kotimaisten raaka-aineiden osuus on säilynyt entisellään 

tai jopa hieman kohonnut, ja kotimaisuudesta on tullut kilpailuvaltti. Toki lisänä on 

käytettävä ulkomaisia raaka-aineita, mutta raaka-aineiden alkuperä on merkittävä 

valintaperuste. Etnisyys on lisääntynyt niin palvelujen kuin raaka-aineiden tarjonnas-

sa. 
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Yhteisvastuullisuuden teema kantaa myös vastuun omasta itsestä. Terveellinen ravinto 

on lyönyt itsensä läpi, ja asiakkaat ovat kiinnostuneita aterioiden ravintosisällöistä. 

Funktionaaliset elintarvikkeet ovat vallanneet tilaa niin vähittäiskaupan kuin ammat-

tikeittiöiden hyllyiltä. Terveellisyyteen liittyviä koulukuntia ja suuntauksia on useita, 

toisaalla suositaan aitoja, mahdollisimman vähän käsiteltyjä elintarvikkeita toisaalla 

vannotaan täsmä –elintarvikkeiden ja vaikutuksien nimeen. Hyvinvointiyhteiskunnan 

rakentaminen on ollut ja on edelleen kallista, joten julkisten ruokapalvelujen maksut-

tomuudesta on jouduttu luopumaan.  

 

Monimuotoisuus ja perinteisten rajojen rikkominen on lisääntynyt. Yhteistyö ja ver-

kostoituminen on lisääntynyt kautta linjan, mutta erityisesti julkiset palvelut ovat löy-

täneet lisäpontta verkostoitumisesta. Ne toimijat, jotka aktiivisesti hakivat uudentyyp-

pisiä yhteistyön muotoja ja yhteistyökumppaneita, ovat säilyttäneet asemansa, mutta 

ne jotka jäivät odottamaan pelastusta, on ulkoistettu. Yhteistyöverkostojen avulla on 

haettu apua työvoimapulaan, toimintaprosessien tehostamiseen ja tuotannon erikois-

tamiseen. Julkisen puolen toimintaa tehostettiin yksityisen sektorin mukaisesti, mutta 

niissä haettiin myös uusia toimintamuotoja elintarviketeollisuuden ja –tuottajien 

kanssa. Selvä jako julkisen ja yksityisen palveluntuottajan väliltä on lähes hävinnyt, ja 

verkostoitumista kaupallisten ja julkisten yritysten välillä on tapahtunut. Kaupallisten 

yritysten laajat verkostot, hyvä liiketoimintaosaaminen ja toisaalta julkisilla keittiöillä 

oleva erityisosaaminen (mm. erityisruokavaliot, strategisesti merkittävät ruokapalve-

lut) ovat muodostaneet merkittävän liiketoimintakonseptin, jolla odotetaan olevan 

myös kansainvälistä kysyntää. Odotettavissa on, että joidenkin kuntien ruokapalve-

luista tulee toimintaa, joka ei rasita kunnan taloutta vaan pikemminkin tuottaa sille 

tuloja. 

 

Asiakkaat ovat heränneet siihen, että ruokapalvelut ovat tulleet jäädäkseen. Koska 

asiakkaat käyttävät rahaa palvelujen ja tuotteiden ostamiseen, he ovat entistä tiu-

kemmin valmiita myös vaatimaan rahoilleen vastinetta. Palvelun ja tuotteen koetun 

laadun lisäksi asiakkaat ovat kiinnostuneita myös vaikuttamaan siihen, miten ja mil-

laisista raaka-aineista aterioita tuotetaan. Tätä varten on useisiin ammattikeittiöihin 

perustettu asiakaspaneeleja, joissa asiakkailla on oikea mahdollisuus vaikuttaa ruo-

kalistojen suunnitteluun ja käytettävien raaka-aineiden valintaan. Asiakkaat ovat kiin-
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nostuneita myös kestävän kehityksen mukaisista arvoista. Tämä on huomattu ammat-

tikeittiöissä, joissa kestävä kehitys on tuotteistettu, ja kestävän kehityksen mukaisen 

toiminnan todentamiseen on luotu sertifikaateja ja standardeja. Asiakkaiden kiinnos-

tus ravitsemukseen on myös tuotteistettu ja asiakkaat voivat ostaa ravitsemusneuvojan 

palveluja jopa lounasravintolasta. Tietojärjestelmien avulla ravitsemussisältö tiedot 

ovat helposti saatavilla, esimerkiksi ravintolan kassakuittiin tulostuu nautitun aterian 

ravintosisältö Myös ravitsemukseen ja hyvinvointiin liittyvien oheispalvelujen avulla 

on luotu uudentyyppisiä toimintakonsepteja, joilla on kysyntää.  

 

Ruoanvalmistus on säilynyt keittiöissä. Olemassa olevaa teknologiaa hyödynnetään 

monipuolisesti ja sähköiset järjestelmät ovat arkipäivää. Teknologian vallankumousta 

ei ole tullut vaan jossain vaiheessa huomattiin, että tärkein tekijä prosessissa on kui-

tenkin ihminen. Kansainvälistyminen näkyy monentasoisesti, työntekijöissä on maa-

hanmuuttajia, maahanmuuttajat tarjoavat ruokapalveluja tai hoitavat joitakin keittiön 

tukitoimintoja ostopalveluina. Pula työvoimasta on todellinen, erityisesti se koskettaa 

asutuskeskuksia. Pitkään jatkunut trendi hohdokkaasta kokin työstä on jäänyt taka-

alalle, ja ravintolat joutuvat myös kamppailemaan työvoiman riittämisen kanssa. 

Työnantajat kouluttavat itse työntekijöitä, harvoja hyviä tyyppejä ei ole varaa päästää 

pitkiin koulutuksiin, vaan koulutuksen on tapahduttava täsmä koulutuksena työssä. 

Tukitoimintojen ulkoistaminen toimii joissain suurissa asutuskeskuksissa, mutta muu-

alla joudutaan pärjäämään omin voimin tai omien verkostojen avulla. Toimintakon-

septien monimuotoisuus tarjoaa jokaiselle jotakin ja asiakkaiden valinnanmahdolli-

suudet joka puolella ovat Suomea kohtuulliset, suuremmissa keskuksissa erittäin run-

saat. 

 

6.5 Tulevaisuuden uhkakuvia 

 

Suomalaisissa ammattikeittiöissä on tapahtunut viime vuosien aikana useita laajoja 

ruokavälitteisiä epidemioita, joiden seurauksena asiakkaat ovat sairastuneet, joutu-

neet olemaan töistä poissa pitkiä aikoja ja muutama huonokuntoinen vanhus ja yleis-

kunnoltaan heikko lapsi on kuollut. Yhteistä nimittäjää epidemioille ei löydy, eikä 

niiden esiintymistä ei voida rajata tietyn tyyppisiin keittiöihin tai maantieteelliseen 

alueeseen. Uusia epidemioita ilmestyy ennen kuin entisten syy saadaan selvitettyä. 

Viranomaiset toteavat, että uudentyyppiset virukset ovat todennäköisin syy sairastu-
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misiin, mutta myös joidenkin ammattikeittiöiden toimintatavoissa on parantamisen 

varaa.  

 

Raaka-aineina käytetään paljon ulkolaisia raaka-aineita, joihin liittyvät turvallisuus-

riskit on tiedotettu. Vaatimus raaka-aineiden halvoista hinnoista on kuitenkin ollut 

merkittävämpi kuin tekijä kuin mahdollinen riski. Kotimaisia vaihtoehtoja ei kaikille 

raaka-aineille löydy, ne ovat liian kalliita tai niiden hankkiminen on logistisesti mah-

dotonta. Eivätkä kotimaiset raaka-aineetkaan puhtain paperein selviä, myös niiden on 

todettu aiheuttaneen vakavia ruokavälitteisiä epidemioita. Vähittäiskaupan ja ammat-

tikeittiökaupan osalta elintarvikemarkkinat ovat erikoistuneet omiksi segmenteikseen, 

joten vähittäiskaupan kautta kotiin ostetut elintarvikkeet eivät aiheuta läheskään niin 

paljon ongelmia. Aterioita tuotetaan suurissa yksiköissä, entistä suurempia määriä. 

Pidentynyt elintarvikeketju ja elintarvikkeiden kuljettaminen on lisännyt vaatimusta 

elintarvikkeiden pitkistä säilytysajoista, nyt epäillään, etteivät kaikki raaka-aineet ole 

enää senkään takia turvallisia.  

 

Ammattikeittiöt, varsinkaan ne joissa valmistetaan ruokaa suuria määriä, eivät ole 

onnistuneet lisäämään houkuttelevuuttaan. Urakehitys astiantiskaajasta pakasteiden 

lämmittäjäksi ei kiinnosta. Alalla on paljon työvoimaa, joka on heikon sosiaaliturvan 

takia pakotettu töihin. Esimiehet ovat suuren paineen alla, jatkuvasti vaihtuvien työn-

tekijöiden perehdyttämiseen ei ole aikaa, ja ohjeiden ja toimintatapojen väärinym-

märrykset ovat yleisiä. Osaaminen ja alan ominaispiirteiden ymmärtäminen on vaja-

vaista, ja kaikenlaisia työtapaturmia sattuu; joskus niiden seurauksena ei ole vain yksi 

sairasloma vaan asiakkaiden joukkosairastuminen. Kansainvälistyvän työntekijäjou-

kon myötä riski sairastua hepatiitti –A:han on lisääntynyt.  

 

Tehokkuutta vaaditaan entistä suuremmin äänenpainoin. Toki alalla on joitakin huip-

pupaikkoja, joissa asiat ovat työntekijöiden ja työprosessien osalta kunnossa, mutta 

niissäkään ei pystytä täysin torjumaan raaka-aineisiin liittyviä riskejä. Osittain se 

johtuu myös siitä, että elintarvikkeiden saatavuuden takaamisessa on ongelmia: sato-

vaihtelut ovat jyrkentyneet ja vaikuttavat nopeasti raaka-aineiden tarjontaan eikä 

keittiöillä ole mahdollisuutta pitää omia varastoja. Myös kohonneet energiakustan-

nukset ovat vaikuttaneet tuotantoon, ja osa raaka-aineista on kallistunut huomattavas-

ti.  
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Jäljitettävyys säädöksistä huolimatta elintarvikkeiden tuotantoalueiden turvallisuu-

desta ei voida aina olla varmoja. Tähän saumaan ovat iskeneet yritykset, jotka eivät 

toimi ”puhtain paperein” vaan salakuljettavat tuotteita rajojen yli tai myyvät tuote-

väärennöksiä aitoina tuotteina. Jupakat porona myydystä saksanhirvestä olivat vasta 

alkusoittoa tälle kehitykselle. Vaikka viranomaisten valvonta on tiukkaa, kaikkiin ta-

pauksia ei pystytä estämään. Korkeat tarkastusmaksut ovat lisänneet yritysten (myös 

keittiöyritysten) kiinnostusta omavalvonta asiakirjojen ja dokumenttien väärentämi-

seen.  

 

Epidemiat huolestuttavat kansalaisia ja koko yhteiskuntaa laajasti. Poliitikot ja arvo-

valtaiset tahot ottavat asiaan kantaa ja vaativat entistä tehokkaampia toimia uuden 

uhan edessä. Kunnissa mietitään, kumpi riski on pienempi: tarjota ruokaa ja ottaa 

riski sairastumisesta, tai olla tarjoamatta ruokaa ja tilittää kouluruokaan varatut ra-

hat lasten vanhemmille eväiden hankkimista varten. Lehdistö ja erityisesti ”keltaiset 

lehdet” jopa herkuttelevat sairastumisilla, ja se on näyttävästi ja raflaavasti esillä 

mediassa. Myös muista turvallisuutta uhkaavista tekijöistä uutisoidaan laajasti. Ku-

luttajien luottamus suomalaisiin ammattikeittiöihin romahtaa, ruokailijamäärät vä-

henevät radikaalisti. Yhden epidemian selvittäminen ei riitä palauttamaan uskoa tur-

valliseen ruokaan kodin ulkopuolella vaan ruokatunneilla ja kouluissa keskustellaan 

eväslaatikoiden ääressä ja ruokaravintoloiden tuotemyynti painottuu alkoholiin.  

 

 

7 KOLMANNEN KIERROKSEN TULOKSET  

7.1 Tulosten käsittely 

 

Kolmannella kierroksella panelisteja pyydettiin arvioimaan miten todennäköisenä he 

pitävät esitetyn skenaarion toteutumista vuoteen 2015 ja vuoteen 2020. Panelisteja 

pyydettiin arvioimaan myös skenaarion toivottavuutta. Vastausasteikkona oli Likertin 

seitsemänportainen asteikko, jonka ääripäät olivat erittäin todennäköinen / erittäin 

epätodennäköinen tai toivottava / ei lainkaan toivottava.  Panelisteja pyydettiin myös 

arvioimaan prosenttiasteikolla kymmenen prosentin välein miten suuren osan skenaa-

rioiden piirteistä he uskovat toteutuvan vuoteen 2015 ja 2020. Lopuksi panelisteja 
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pyydettiin perustelemaan vastauksiaan tai halutessaan jatkamaan skenaariotarinaa. 

(Liite 5.) 

 

Skenaarioiden toteutumisen todennäköisyys ja prosentuaalinen arvio toteutumisen 

piirteistä olivat keskenään samankaltaisia kysymyksiä. Näillä kysymyksillä haluttiin 

saada skenaarioista enemmän ulottuvuuksia esille. Kysymys, jossa pyydettiin arvioi-

maan skenaarion piirteiden toteutumisen todennäköisyyttä prosenttiasteikolla, ei vält-

tämättä anna oikeaa kuvaa tuloksista. Rubinin (2007c) mukaan skenaarioissa kuvatun 

kehityspolun merkitys korostuu tämän kaltaisessa kysymyksenasettelussa liikaa. Jos 

kehityspolku on kuvattu riittämättömästi, vastaaja voi arvioida piirteiden toteutumisen 

todennäköisyyden matalammaksi kuin mitä se olisi huolellisemmin tehdyssä kuvauk-

sessa. (Rubin 2007c.) 

 

Panelistit arvioivat jokaisen skenaarion todennäköisyyden kasvavan vähän verrattaes-

sa tilannetta vuonna 2015 vuoteen 2015. Teknologiapainotteisen skenaarion todennä-

köisyys kasvoi kaikkien vähiten. Erot toteutumisen todennäköisyydessä eri skenaa-

rioiden välillä olivat hyvin pieniä ja mielipiteet asettuivat asteikon keskivaiheille. Tu-

los ei ole yllättävä, koska tulevaisuudessa todennäköisesti on piirteitä kaikista skenaa-

rioista.  

 

7.2 Keskittymisen skenaario 

 

Ensimmäisen, vahvaa keskittymistä ja ketjuuntumisen suuntausta, tehokkuuden tavoit-

telua edullisten raaka-aineostojen kautta ja suomalaisten ruokapalvelujen katoamista 

kuvanneen skenaarion toteutumista pidettiin todennäköisenä, koska sen katsottiin ole-

van selvä kehitysjatkumo nykyiselle kehitykselle.  

 
Ns. välttämättömyyssyömisen, ts. koulu-, työpaikka tsm. ruokailun te-
hokkuusajattelu ja kustannusten karsiminen johtaa jossain määrin ske-
naarioissa esitettyyn suuntaan. Erikoistuminen on arkipäivää myös tällä 
alalla, ja tiettyä tasapäistämiseen tähtäävää massa-ajattelua esiintyy. 
Mutta ruoka ja ruokailu tulee säilyttämään kansalliset piirteensä. Ns. 
luxus-ravintoloiden osalta skenaario ei toteudu (panelisti, 3. kierros.) 

 

Asiakkaiden suhde ruokaan on tankkausta, ja ruokakulttuurin asema on heikko. Tule-

vaisuuden asiakkaista ei nykymenolla kasvateta ”tulevaisuuden ruokanautiskelijoita”. 
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Ketjuohjauksen lisääntymistä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla pidettiin to-

dennäköisenä. Tosin kunnallisten keittiöiden mahdollisuudet hyödyntää ketjuohjausta 

vaihtelevat kuntien koon mukaan, minkä takia keittiöiden kehittämismahdollisuudet 

ovat eriarvoisessa asemassa. Ruoanvalmistusprosessin muuttumista kuvatun kaltaisek-

si puoltaa raaka-ainevalikoiman pienentyminen ja komponenttien määrän lisääntymi-

nen. Yleisen mielipideilmaston katsottiin vaikuttavan voimakkaasti nykykehityksen 

jatkumiseen tai kääntymiseen toiseen suuntaan.  

 
…Toteutumisen todennäköisyys riippuu paljon yleisestä mielipideilmas-
tosta. Jatkuuko nykyinen suuntaus vai syntyykö sille vastareaktiota ts. 
halutaanko laajamittaisesti palata ei-teolliseen lähiruokaan ja erilaisten 
väestöryhmien – myös vähävaraisten – tarpeiden huomioon ottami-
seen.(panelisti, 3. kierros.)  

 

Skenaarion toteutumista estävät tekijät liittyivät asiakkaiden palvelutarpeisiin ja ole-

massa oleviin hyviin järjestelmiin. Skenaariossa ei otettu huomioon ketjumaisen toi-

minnan hyviä puolia, sillä sen tavoitteena ei aina ole tuottaa massaruokaa. Suomalai-

nen julkinen ruokapalvelu on monella tapaa malliesimerkki, jota ei ole varaa eikä tar-

vetta purkaa. Suurin vaikutus tulevaisuuden kehitykseen on vaativilla asiakkailla. 

Ruokapalvelujen arkipäiväistymisen myötä niille asetetaan aiempaa tiukempia vaati-

muksia.  

 

Ihan noin yksioikoiseen suuntaan tuskin ollaan menossa, ainakaan näin 
nopealla aikajanalla. Yhteiskunnastamme löytyy kuitenkin vielä riittä-
västi ammattiosaajia ja ammatistaan ylpeitä ruokaguruja, jotka myös 
saavat aidot yksittäiset maut ja oman käden jäljen näkyviin, vaikka raa-
ka-aineet olisivatkin pitkälle jalostettuja ja huolella harkittuja kom-
ponentteja. Kokkaaminen sinnukkujen ja pariskuntien kodeissa tullee 
yleistymään harrastuksena, joten sekin tuo asiakkailta tiettyjä vaatimuk-
sia myös lounasruokaan, niin yksityisten palveluntuottajien kuin julkis-
ten palvelujenkin osalta. Nykyiset keski-ikäiset ja ikääntyvät, tulevaisuu-
den ikääntyneet ja vanhukset osaavat vaatia laatua ja palvelua ihan eri-
lailla kuin edellinen sukupolvi, joten en usko ”laitosruokailunkaan” 
päätyvän noin ”harmaaseen massaan”. (panelisti, 3. kierros.) 

 

Epäuskottavana skenaarion piirteenä pidettiin esimiesten tarpeen katoamista. Monen-

tasoisia esimiehiä tarvitaan ammattikeittiöissä, ei tuotantolaitoksissa. Keskittynyt ja 

ketjumainen toiminta tarvitsee myös esimiehiä. Esimiesten vastuulle jäävät entistä 

enemmän suunnittelutehtävät, prosessien kokonaisvaltainen kehittäminen ja työnteki-
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jöiden valmentajana toimiminen. Myös työntekijöiden kouluttaminen siirtyy enem-

män työpaikoille ja esimiesten vastuulle.  

 

7.3 Teknologiapainotteinen skenaario 

 

Teknologian läpimurtoa ennakoivaa skenaarion toteutumista pidettiin mahdollisena 

jatkumona yleiselle teknologiselle kehitykselle ja keinona vastata asiakkaiden lisään-

tyviin vaatimuksiin ja kasvaviin tavoitteisiin. Uudet tehokkaammat ruoanvalmistus-

menetelmät, suuruuden etujen hakeminen teknologian avulla ja teknologian luoma 

mahdollisuus erikoitumiseen luovat ammattikeittiöille vahvuuksia ja kilpailukykyä. 

Teknologian avulla voidaan myös vähentää kustannuksia. Paremmat tuotantomäärien 

ennakointimenetelmät tai valmistusprosessien läpimenoajat esimerkiksi tehostavat 

raaka-aineiden ja henkilöstöresurssien käyttöä.  

Vaikka teknologian lisääntymisestä vallitsikin yksimielisyys, ei teknologian uskottu 

olevan kaikkien ulottuvilla samanarvoisesti. Aikajännettä skenaarioissa esitettyihin 

muutoksiin pidettiin myös liian lyhyenä.  

 
En usko että vielä vuona 2015 olemme noin teknologia "orjia", mutta jo 
vuonna 2020 tilanne voisi olla lähes tämän kaltainen (panelisti, 3. kier-
ros).  

 

Perusteluissa korostettiin myös ihmisten välisen vuorovaikutuksen merkitystä. Palve-

lua ei voi kokonaan korvata teknologialla, eivätkä sähköiset tietojärjestelmät yksinään 

riitä. Osaaminen on ihmisissä, joten teknologian hallitsemiseksi tai yllättävien tilan-

teiden varalle tarvitaan ihmisten osaamista.  

 

Teknologiselle kehitykselle ennakoitiin vastaliikettä, kotiruoan ja perinteisen ruoka-

palvelun arvonnousua. Kommenteissa nostettiin esille myös asiakkaiden kyvyt ja 

mahdollisuudet käyttää teknologiaa. 

 
Huolestuttavaa skenaariossa on se miten ns. marginaaliryhmille käy ku-
ten vanhuksille tai muuten vähäosaisille, jos kaikessa asioinnissa ruoan 
hankkimisesta lähtien tarvitaan tekniikkaa ja sähköisiä vuorovaikutus-
taitoja. Nopealle tekniselle kehitykselle olisi löydyttävä myös vaihtoehto 
niin kuin tekstissä viitattiinkin. (panelisti, 3. kierros.)   
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Nurtigenomiikan yleistymiselle ei löytynyt perusteita. Käytännön sovelluksiin on vie-

lä pitkä matka, ja potentiaalinen asiakaskunta on Suomessa aika pieni. Muutoinkin 

teknologian läpimurtoa, ainakin kuvatussa aikataulussa, saattaa osaltaan estää ohut 

osaamispohja ruokapalveluissa. Teknologiapainotteisen skenaarion toteutumista pidet-

tiin hieman todennäköisempänä vuoteen 2020 mennessä. Vastauksissa on kuitenkin 

enemmän hajontaa. (Kuvio 16.) 

 

erittäin  
todennäköinen 

 

 Vuoteen 2015 

 

 Vuoteen 2020 

erittäin  
epätodennäköinen 

 
KUVIO 16. Vastausten jakaumat teknologiapainotteisen skenaarion toteutumi-

sen todennäköisyydestä vuoteen 2015 ja 2020. Delfoi, 3. kierros, n = 26 
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7.4 Yhteiskuntavastuun heräämisen skenaario 

 

Yhteiskunnallista ja sosiaalista vastuuta korostavan skenaarion kommenteista ja pe-

rusteluista oli havaittavissa, että skenaariossa kuvattu tilanne oli toivottava, joskaan ei 

todennäköinen. Nykyisen kehityssuunnan uskottiin olevan niin vahva, ettei noin suu-

ren muutoksen toteutuminen ole mahdollista, ei ainakaan ilman koko yhteiskuntaa 

ravistelevaa muutosta tai määrätietoista kehittämisyhteistyötä ja sitoutumista koko 

elintarvikeketjussa. Kuten panelistit kolmannella kierroksella kirjoittavat: 

 
Mielenkiintoinen kehityssuunta, jolle soisi onnistumista ainakin osin. 
Oletan, että tämän kehityskulun totetutuminen edellyttää syvää lamaa tai 
jotain muuta katastrofia.  

 

Tällaista kehitystä sydämestäni toivon, mutta jos uudistus etenee riitai-
sesti, valtion pakottamana, päädytään ruokapalveluissakin skenarioon 1. 
(panelisti tarkoittaa kuntien palvelurakenneuudistusta). 

 

Neljästä kertomuksesta juuri tähän haluaisin eniten uskoa. 

 

Tämä skenaario tuntuu todella hyvältä, näin toivoisin tulevaisuuden tu-
levan. 

 

Tämä olisi mieluinen ratkaisu monilta osin, toiveajatteluako? Ken tie-
täää... 

 

Tällainenkin kehitys voi olla mahdollinen, jos yksilöllisyyden ja yhteis-
vastuullisen ihanteet vaihtelevat sykleittäin, niinkuin joiden tutkijoiden 
mukaan tekevät. 

 

tulevaisuudenkuva tässä on hieman liian ruusuinen ollaakseen realisti-
nen. jotta tämä tapahtuisi 2015 niin nhyt täytyisi räjähtää jonkin pom-
min, joka siirtäisi kehitysken tähän suuntaan 

 

Luomu- ja lähiruoan käytön lisääntymisen esteenä pidettiin liian pieniä markkinoita ja 

asiakkaiden käyttäytymistä. Vaikka kestävän kehityksen arvoja pidetään tärkeänä, 
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suuri osa asiakkaista ei ole kuitenkaan valmis maksamaan enemmän tai näkemään 

niiden eteen vaivaa. Vaikka Suomi on monella tapaa edelläkävijä ruokapalvelujen 

tuottajana, muualla Euroopassa on osaamista, josta meillä on opittavaa. Oppimisen 

alueina mainittiin asiakkaiden tarpeiden kartoittaminen ja niihin vastaaminen. Julkis-

ten ja yksityisten palvelujen toimimista rinnakkain tasavertaisina partnereina ei pidet-

ty todennäköisenä. Kunnilla ei ole resursseja kehittää omia ruokapalvelujaan siihen 

suuntaan.   

 

7.5 Uhat toteutuvat -skenaario 

 

Ruokatuotannon turvallisuuden vaarantumista ja luottamuksen katoamista ruokapalve-

luja kohtaan pidettiin hyvin epätodennäköisenä. Vaikka todennäköisyys hieman li-

sääntyy ajan kuluessa (kuvio 17), kaikkien uhkakuvien toteutumista kuvatussa laajuu-

dessa ei pidetty mitenkään mahdollisena. Pandemioiden ja elintarvikeperäisten ruo-

kamyrkytysten lisääntymistä pidettiin todennäköisenä. Olemassa olevien järjestelmien 

ja valvonnan avulla ne ovat kuitenkin hallittavissa. Hyvän tilanteen säilyttäminen vaa-

tii koko elintarvikealan yhteistyötä sekä koulutukseen ja työtehtävien sisältöön panos-

tamista. 

 
Jotta tähän ei jouduttaisi on myös elintarvikealan kehittämsityötä jatket-
tava asiantuntevasti ja vastuullisesti. Alan ammattilaisten koulutukseen 
on panostettava ja viimeistään jo nyt vastattavaa alan työvoiman kilpai-
lukykyyn motivoivilla työtehtävillä. Jos hlö on saanut hyvän koulutuksen 
ruoanvalmistukseen hän ei motivoidu toimiessaan vain ruoanjakaja-
na!”(panelisti, 3. kierros.) 
 

Ammattiosaamisen keskittyminen harvoille yhdessä työvoimapulan kanssa, tekee jär-

jestelmästä haavoittuvan ja lisää erilaisten uhkakuvien esiintymisen mahdollisuutta.  

 

Epätodennäköisenä pidettiin kehityksen kulkemista taaksepäin ja hyvistä käytännöistä 

luopumista. Yrityksillä ja organisaatioilla on laatujärjestelmiä ja sertifikaatteja, jotka 

vaativat toiminnalta tasokkuutta. Yritysten ja organisaatioiden on myös varauduttava 

tulevaisuuden uhkiin ennakolta, jotta pystyvät säilymään kilpailukykyisinä jatkossa. 

Oletettavaa on, että mikäli ruokamyrkytysten ja elintarvikevälitteisten epidemioiden 

määrä lisääntyy, myös asiakkaiden riskinsietokyky kasvaa ja nämä riskit hyväksytään 
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osana normaalielämää. Ja ehkä riskienhallinnan perusratkaisu piilee erään panelistin 

kommentissa:  

Uskon edelleen ihmiseen ja kykyymme korjata / reagoida virheisiimme 
(panelisti, 3. kierros.)!  

 

erittäin toden-
näköinen 

 
 Vuoteen 2015 

 

 
 Vuoteen 2020 

erittäin epätoden-
näköinen 

 

KUVIO 17. Vastausten jakaumat ruokatuotannon uhkia kuvaavasta skenaarios-
ta vuoteen 2015 ja 2020 Delfoi, 3. kierros, n = 23 
 

 

8 POHDINTA 

8.1 Teknologia ammattikeittiöissä 

 

Suomalaisten ammattikeittiöiden tulevaisuutta vuoteen 2015 selvittävä tutkimus oli 

osa ”Modulaarinen ammattikeittiöiden tietomalli” -hanketta. Hanke keskittyi ammat-
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tikeittiöiden ruokatuotantoprosessin tiedonkulkuun ja teknologian hyödyntämiseen, 

joten tulevaisuuden tutkimuksen tuloksia on luontevaa pohtia ”teknologisten linssien 

läpi”.  

 

Panelistien keskuudessa vallitsi suuri yksimielisyys siitä, että teknologia on tullut jää-

däkseen ammattikeittiöihin. Sen määrä lisääntyy, eikä esimerkiksi ilman informaatio-

teknologiaa ole mahdollista tulevaisuudessa olla kilpailukykyinen. Informaatio- ja 

laiteteknologian kehittyminen viime vuosikymmenten aikana on muuttanut työtä am-

mattikeittiöissä. Esimerkiksi laitteiden kehittyminen on vähentänyt työn fyysistä rasit-

tavuutta ja nopeuttanut valmistusprosesseja. Lisäksi suunnittelutyön tueksi on tarjolla 

useita ohjelmistoja. Kuten panelistitkin totesivat tapahtuneesta kehityksestä:  

ATK-teknologian hyödynnettävyys on suuri kysymysmerkkiä, kukapa olisi 
voinut aavistaa kymmenen vuotta sitten, minkälaista on tänään. Nyt jo 
käytettävissä olevaa keittiöteknologiaa ei vielä hyödynnetä täysimääräi-
sesti.  (panelisti 1. kierros.) 

 

Sitä miten teknologia tulevaisuudessa vaikuttaa ammattikeittiöiden toimintaan, on 

vaikea hahmottaa. Panelistien kommenteissa, vastausten perusteluissa ja pohdinnoissa 

nostettiin esille teknologian erilaiset vaikutukset ammattikeittiöiden toimintaan: miten 

teknologia vaikuttaa ammattikeittiön työn luonteeseen ja ammatti-identiteettiin, mihin 

toimintoihin teknologiaa tulevaisuudessa käytetään, millaiset mahdollisuudet teknolo-

gian hyödyntämiseen on ja mitkä asiat rajoittavat sen käyttöä ammattikeittiöissä. (Ku-

vio 18.)  
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KUVIO 18. Teknologian vaikutus ammattikeittiöihin 

 

Panelistit miettivät, miten alan teknistyminen vaikuttaa alan kiinnostavuuteen ja 

omaan ammatti-identiteettiin. Jos teknologia huolehtii itsenäisesti työvaiheista, joihin 

ennen tarvittiin ammattilaista tekemään, mihin ammattilaisia ja ammattilaisten koulu-

tusta tulevaisuudessa tarvitaan? Kiinnostaako nykyisiä ja tulevia ammattilaisia toimia 

”ammattikeittiö-teollisuudessa”? Onko mahdollista, että teknologian lisääntymisen 

myötä häviää itsenäisen, luovan ja ongelmanratkaisutaitoja vaativan ammattiosaami-

selle tarve? Kuten eräs panelisti kuvaa: 

 
toivottavasti tulevaisuus ei ole niin synkkä kuin eräs alalla toimiva ystä-
väni tuumaa: ei tarvitse kuin saksia osata käyttää. Raaka-aineet tulevat 
valmiina pusseissa, ne vaan sekoitellaan ja lämmitellään. Mihin silloin 
tarvitaan enää koulutusta? (panelisti, 2. kierros.) 

 

Mielikuva siitä, että teknologian lisääntyminen muuttaa ammattikeittiötyötä kokoon-

panoteollisuuden suuntaan, on vahva. Sitä tukevia elementtejä ovat yhä tiukemmin 

standardoidut ja vakioidut tuotantoprosessit ja tuotannossa käytettävät valmiit tai lä-

hes valmiit raaka-aineet ja komponentit. Näiden elementtien mukana työstä katoaa 

”hohto ja luovuus”, työntekijöitä tarvitaan toistamaan valmiiksi ajateltuja tehtäviä ja 
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esimiehiä huolehtimaan siitä, että kaikki tuotannossa tarvittavat tekijät ovat käytettä-

vissä.  

 

Töiden automatisointi ja tekniikan lisääntyminen muuttavat usein työn luonnetta ja 

työprosessien kulkua ja vaikuttavat työssä tarvittavaan osaamiseen. Ammattikeittiö-

työn siirtyminen koonpanoteollisuuden suuntaan vahvistaa mielikuvaa tulevaisuuden 

rutiinityöstä. Smith (2001, 220 - 230) kuitenkin kuvailee, miten rutiininomaiset työt 

koostuvat usein hyvin monimutkaisista ja  -tasoisista osista. Rutiinitöiden suorittami-

seen tarvitaan taktisia ja strategisia taitoja, päätöksenteon sääntöjen hallintaa ja sosiaa-

lista tahdikkuutta, joiden merkitys jää usein huomaamatta. Työntekijöillä oleva hiljai-

nen tieto tekee ”kaaoksen hallinnan” ja työn kehittämisen mahdolliseksi, joskus huo-

noista laitteista ja heikoista materiaaleista huolimatta. (Smith 2001, 220 – 230). Tek-

nologian vaikutusta ravintola-alan työhön tutkinut Hjalager (1999, 62 - 74) esittää, 

että teknologia voi vähentää tarvittavan työvoiman määrää, vaikuttaa työssä tarvittavi-

en taitojen ja osaamiseen luonteeseen ja muuttaa ravintola-alan työaikoja inhimilli-

semmiksi. Tutkijan mukaan teknologian avulla työntekijöiden on mahdollista tuottaa 

asiakkaille yksilöllisempiä ja räätälöidympiä palveluja, jolloin ihmissuhde-, viestintä- 

ja vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu. Teknologia tarjoaa työvälineitä ja hyö-

dyntämismahdollisuuksia erityisesti strategisen suunnittelun avuksi. (Hjalager 1999, 

62 – 74.) 

 

Rutiinityön mielikuva koskettaa erityisesti julkisen sektorin toimipaikkoja, eikä alan 

matala palkkataso houkuttele nuoria alalle. Nuorten ammattilaisten mielenkiinto suun-

tautuu enemmän ravintoloihin tai yksityisen sektorin toimipaikkoihin. Pula osaavasta 

työvoimasta, tai työvoimasta ylipäätään, koskettaa erityisesti eteläsuomalaisia ammat-

tikeittiöitä ja pieniä haja-asutusalueen kuntia. Pelkästään Uudenmaan alueella oli 

syyskuussa 2007 työvoimahallinnon sivuilla avoinna yli 600 majoitus- ja ravitse-

misalan työpaikkaa, joista yli neljäsataa oli kestoltaan vähintään vuoden (Työministe-

riö 2007). Vaikka akuuttiin työvoimapulaan ei mielikuvien avulla saada ratkaisua, 

voitaisiin kuvaa ammattikeittiöiden ammattilaisten työstä syventää: mitä kaikkea työ-

hön sisältyy, miten teknologiaa käytetään ja millaista osaamista perinteisten taitojen 

lisäksi työssä tarvitaan. Ehkä alalla käytettävä teknologia voidaan nähdä ja hyödyntää 

entistä vahvemmin myös alan profiilia ja vetovoimaa kohottavana tekijänä?  
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 Työvoimapula ja talouden realiteetit pakottavat todennäköisesti suuntaamaan tuotan-

to- ja palveluprosesseja yhä standardoidumpaan suuntaan ja käyttämään tuotannossa 

entistä prosessoidumpia raaka-aineita. Olisi kuitenkin hyvä miettiä, miten pitkälle 

tulevaisuudessa halutaan edetä samalla tavalla. Voidaanko ”tehostamisen aika”nähdä 

ylimenovaiheena kohti toivottavaa ja tavoiteltavaa tulevaisuutta, jollaisena yhteiskun-

nallista keskustelua ja verkostoitumista korostava skenaario nähtiin?  

 

Asiakkaiden valmiudet ja halu omaksua uutta vaikuttavat teknologian yleistymiseen. 

Kaikkien asiakkaiden mahdollisuudet eivät ole samantasoisia. Kuten eräs panelisti 

kuvaa: 

Huolestuttavaa skenaariossa on se miten ns. marginaaliryhmille käy ku-
ten vanhuksille tai muuten vähäosaisille, jos kaikessa asioinnissa ruoan 
hankkimisesta lähtien tarvitaan tekniikkaa ja sähköisiä vuorovaikutus-
taitoja (panelisti, 3. kierros). 

 

Asiakkaiden valmiuksien lisäksi myös keittiöiden valmiudet ja mahdollisuudet tekno-

logian hyödyntämiseen vaihtelevat. Nyt vaikuttaa siltä, että tehokkuutta ja pärjäämistä 

haetaan tulevaisuudessa mittakaavaetujen avulla. Keskeisiä toimintoja (kuten hankin-

toja, ostamista, tuotevalikoiman suunnittelua) tehdään keskitetysti, ja osittain teknolo-

gian mahdollistamana työtä siirretään valmistavilta keittiöltä suunnitteluyksiköihin.  

Se, miten merkittävänä tehtävänä ruokapalvelujen tuottamista ja ammattikeittiöiden 

toimintaa yleensä pidetään, esimerkiksi julkisen sektorin päättäjien keskuudessa, vai-

kuttaa mahdollisuuksiin hankkia informaatio- ja laiteteknologiaa. Jos ei ole mahdollis-

ta vähentää työntekijöiden työtunteja tai siirtää työntekijöitä asiakkaille lisäarvoa tuot-

tavaan työhön, kysytään miten toiminnan (taloudellinen) tehostuminen teknologian 

avulla näkyy. Koko yhteiskunnan teknistyminen vaikuttaa myös ammattikeittiöltä 

vaadittaviin teknologisiin valmiuksiin. Tietoa siirretään ja jaetaan sähköisten tieto-

verkkojen avulla, ja laitteiden avulla on mahdollista yhtä tarkemmin seurata, ohjata ja 

valvoa valmistusprosesseja. Ammattikeittiökenttä on laaja, ruokapalveluja tuotetaan 

suurissa ja pienissä, julkisissa ja yksityisissä keittiöissä, ja tarjotut palvelut täyttävät 

asiakkaiden yhä erilaistuvia tarpeita. Tulevaisuudessa on tilaa monenlaisille ratkaisuil-

le ja monentasoiselle teknologian hyödyntämisasteelle. Jos tulevaisuudessa ammatti-

keittiöiden toiminnan yksi kulmakivi on teknologian laajamittainen käyttäminen kai-
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kissa toiminnoissa, eikä kaikilla ei ole tasavertaisia mahdollisuuksia investointeihin 

tai teknologian täysimääräiseen hyödyntämiseen, miten se vaikuttaa ”syrjäytymisvaa-

rassa oleviin ammattikeittiöihin”, keittiöihin, jotka ovat maantieteellisesti ”kaukana 

kaikista”, mutta joiden on kyettävä tuottamaan ruokapalveluja myös tulevaisuudessa.  

Rogers (2006) esittää, että ruokapalvelualalla käytettävä teknologia on luonteeltaan 

enemmänkin reaktiivista ja puolustavaa kuin aidosti innovatiivista. Entistä nopeammat 

ja paremmat valmistusmenetelmät, tarkempi lämpötilakontrolli, energian ja työvoiman 

säästäminen, palvelun nopeus ja toiminnan joustavuus ovat esimerkkejä kehitysinno-

vaatioista, jotka eivät merkittävästi muuta nykykäytäntöjä tai prosesseja. Olematta 

teknologia-asiantuntija, on vaikea hahmottaa, mihin kaikkiin tehtäviin teknologiaa 

voitaisiin käyttää. Hjagler (1999, 62 – 74) pitää ravintola-alan ja sen työntekijöiden 

mahdollisuutta kontrolloida ja vaikuttaa ratkaisevasti teknologian kehitykseen vähäi-

senä. Tähän on syynä muun muassa alan suhdanneherkkyys ja työntekijöiden suuri 

vaihtuvuus. Ideointia ja innovointia hillitsevät myös käytännön seikat: arjen haasteista 

ja tavoitteista selviytyminen vaatii voimavaroja, eikä luovaan ideointiin teknologian 

tai minkään muunkaan asian tiimoilta jää aikaa eikä voimavaroja. Se ei suinkaan tar-

koita, ettei alan ammattilaisilla olisi kykyä visiointiin:  

Suurissa tuotantolaitoksissa ei käsityönä tehdä paljonkaan – koneet hoi-
tavat. Kehitteillä on (nykyisen kahviautomaatin tapainen) täysin auto-
maattinen ruoanvalmistus systeemi/robotti, johon voidaan ohjelmoida 
valmistusprosessi ja aineet tulevat sen mukaisesti säiliöistä ja valmistu-
vat ruoaksi. Toisaalta arvostus käsityötä kohtaan nousee ja uusia pieniä 
ravintoloita ja keittiöitä on paljon. Jakelumenetelmät ovat muuttuneet 
paljon, koska kukaan ei enää mätä kauhalla soppaa GN-vuokaan ja sit-
ten vuokaa styroksilaatikkoon kuljetettavaksi. Siihen on aivan omat sys-
teemit. Tänä päivänä voisi kysyä moniselitteisesti, että Mikä mättää? 
2015 se ei ole keittäjän käsi, joka rasittuu ja aiheuttaa ennenaikaista 
eläköitymistä, vaan se on laite jolla työ hoituu, kuten teollisuudessa. 
(panelisti, 1. kierros.) 

 

Tulevaisuudessa ammattikeittiöalan ammattilaisten osaamista ja osallistumista tulisi 

hyödyntää enemmän teknologian suunnittelussa. Alan ammattilaisten ja laite- ja oh-

jelmistoteknologiantoimittajien yhteistyölle tarvitaan uudenlaisia muotoja ja samalla 

aitoa dialogia osapuolten kesken. Suunnittelu on keskittynyt teknologia-alan ammatti-

laisille, ja ne, jotka sitä työssään tarvitsevat, nähdään ennen kaikkea teknologian käyt-

täjinä, eikä tasavertaisina yhteistyökumppaneina ja kehittäjinä (Hjagler 1999, 62 – 

74). Panelistien kommenteissa oli myös aistittavissa tervettä kritiikkiä teknologiaa 
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kohtaan. Uusien teknologisten ratkaisujen tarve kyseenalaistettiin, jos työ on enim-

mäkseen komponenttien yhdistämistä. Teknologia nähtiin välineenä, jonka avulla voi-

daan parantaa prosessien toimivuutta, lyhentää läpimenoaikoja, vaikuttaa lopputuot-

teen laatuun tai lisätä ruokatuotannon turvallisuutta. Teknologiasta ei sinällään ole 

toivottua hyötyä, jos asiakkaan kokemat perusasiat, hyvä ruoka ja palvelu, eivät ole 

kohdallaan. Panelistit toivat vastauksissaan esille myös niin asiakkaita kuin henkilös-

töä koskevan teknologisen murroskauden:  

Nykyiset nuoret, jotka vuonna 2015 ovat isoin asiakasryhmä,samoin 
kuin työntekijäryhmä, tulevat varmasti käyttämään sähköisiä kanavia 
niin palvelun saamiseen kuin sen toteuttamiseen, mutta ei varmasti vielä 
aivan 100 -prosenttisesti. (panelisti, 1. kierros). 

 

Tässä pohdinnassa on tarkasteltu teknologian vaikusta ammattikeittiöiden toimintaan 

tulevaisuudessa. Teknologia on väline, jonka avulla voidaan tehostaa tai muuttaa pro-

sesseja. Alalta tehdyt tutkimukset keskittyvät teknologian hankkimisen motivaatiote-

kijöihin, hankintojen perusteluihin ja johtajien kokemuksiin teknologian käytön hyö-

dyistä (Ansell & Dryer 1999; Chathoth 2006; Oronsky & Chathoth 2006; Piccoli 

2004). Tutkimusta esimerkiksi siitä, miten informaatioteknologia vaikuttaa ruokapal-

velujen johtamiseen, henkilöstön tehokkuuteen, tuottavuuteen tai työmoraaliin tai tar-

vittaviin teknologisiin taitoihin, on hyvin vähän. (O´Connor & Murphy 2004, 437 – 

484.) Jotta teknologiasta, olipa se ohjelmistoissa tai laitteissa, voitaisiin tulevaisuu-

dessa ottaa kaikki hyöty irti, tarvitaan lisätietoa sen hyödyntämiseen ja käyttämiseen 

liittyvistä asioista. Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe on teknologian vaikutus am-

mattikeittiötyön luonteeseen ja henkilöstön kokemukseen työstään.  

 

Panelistien esittämien kommenttien, perustelujen ja käsitysten pohjalta tämän pohdin-

nan näkökulmaksi olisi voinut nostaa esimerkiksi keskustelu julkisten ruokapalvelujen 

tulevaisuudesta, raaka-aineiden käytöstä tai ruokatuotannon turvallisuudesta. Panee-

lissa mukana olleiden asiantuntijoiden työskentelyä leimasivat aito kiinnostus alan 

kehittämiseen, halu tarkastella asioita useasta näkökulmasta ja kyky argumentoivaan 

ja toisten mielipiteitä kunnioittavaan keskusteluun. Tulevaisuuden tutkimus on myös 

tulevaisuuden tekemistä, johon liittyy arvokeskustelun tulevaisuuden päätösten poh-

jaksi.  

 



 78

Panelistien kommentit ja perustelut toivat esille käynnissä olevan pohdinnan tulevai-

suuden kehityssuunnista ja menestymistekijöistä. Verkostoitunutta toimintatapaa ku-

vaavaa skenaariota pidettiin toivottavana, mutta sen toteutumista epätodennäköisenä.  

Vaikka erilaisten ammattikeittiöiden toiminnan tavoitteet ja liikeideat poikkeavat toi-

sistaan ja alan toimijoiden kesken on kova kilpailutilanne, ehkä olisi kuitenkin hyvä 

yhdistää voimat ja miettiä, miten nykyistä kehityskulkua voitaisiin suunnata enemmän 

toivottavan tulevaisuuden suuntaan. Mikkelin ammattikorkeakoulu voi tarjota alan 

toimijoille yhteisen foorumin keskustellulle, mielipiteiden vaihdolle ja tulevaisuuden 

toiminnan suunnittelulle ja tulevaisuuden tekemiselle.  

 

8.2 Tutkimusmenetelmän ja tulosten tarkastelu 

 

Delfoi-menetelmä, kuten menetelmän tuntijat jo aiemmin ovat todenneet (mm. Gor-

don 2003, 11 ), on varsin joustava ja vaativa tutkimusmenetelmä. Tutkimuksen vetä-

jän, managerin, on pystyttävä käyttämään ja soveltamaan tutkimusmenetelmän eri 

variaatioita tavalla, joka tukee tutkimusongelman ratkaisemista. Menetelmällä on 

myös sudenkuoppansa, joista asiantuntijapaneelin korostunut merkitys nostetaan usein 

esille. (Kuusi 2002, 213 - 219; Linstone & Turoff 2002, 6 - 7; Loo 2002, 767 - 768; 

Mullen 2003, 35 - 42.) Hyville panelisteille asetetaan lähes mahdottomalta kuulosta-

via vaatimuksia. Panelistin on oltava oman tiedonalansa kärjessä, kyettävä tarkastele-

maan asioita laaja-alaisesti ja näkemään asioiden välisiä riippuvuussuhteita. Asiantun-

tijapaneelin valinnassa voidaan painottaa edustuksellisuutta tai kattavuutta. (Kuusi 

2002,213 - 219.) 

 

Tähän tutkimukseen valitun asiantuntijapaneelin avulla haluttiin saada mahdollisim-

man laajalti erilaisten ammattikeittiöiden toimintaan vaikuttavia tekijöitä ja ilmiöitä 

esiin. Panelisteja haluttiin niin alan sisältä kuin sidosryhmistä. Panelistien asiantunti-

juuden syvyyttä arvioitiin muiden asiantuntijoiden suositusten, panelistien kirjoittami-

en artikkeleiden tai julkaisujen avulla. Panelistien joukkoon haluttiin saada myös toi-

sinajattelijoita, tai ainakin mielipiteensä varsin kärjekkäästi ilmaisevia henkilöitä.  

 

Asiantuntijapaneeli osoitti tutkimuksen aikana kykynsä pohdiskelevaan ja jopa kehit-

tävään työskentelyyn. Panelistit jaksoivat perustella käsityksiään laaja-alaisesti ja 
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käyttää vastaustensa kirjoittamiseen aikaa. Verkkoympäristö, jossa pystyi esittämään 

kaikkien panelistien kommentit sellaisenaan ja viemään tutkimuskyselyt läpi melko 

nopeassa aikataulussa (4 kk), oli toimiva. Panelistien kommentoinnille leimallista oli 

toisten mielipiteiden kunnioittaminen. Vaikka mielipide-eroja panelistien kesken oli, 

omat mielipiteet ja käsitykset esitettiin rakentavalla tavalla. Toisaalta voidaan myös 

kysyä, että puuttuivatko paneelista toisinajattelijat?  

 

Eniten keskustelua ja panelistien keskinäistä vuoropuhelua saivat aikaan kysymykset 

julkisten ruokapalvelujen järjestämisestä ja raaka-aineiden käytöstä tulevaisuudessa. 

Tästä keskustelusta olisi voinut poimia vastakkaisimmat ja kärjekkäimmät ja tiivistää 

keskustelua näiden teemojen ympärille. Koska skenaariotarinoihin pystyi kuitenkin 

sisällyttämään esille tuotuja vaihtoehtoisia toimintatapoja, ei keskustelua ensimmäi-

sellä ja toisella kyselykierroksella syvennetty.  

 

Delfoi-tutkimuksen ominaispiirteisiin kuuluu sen ainutkertaisuus. Erilainen asiantunti-

japaneeli tai eri aikana toteutettu tutkimus tuottavat todennäköisesti erilaiset tulokset. 

Asiantuntijapaneelin jäsenten valinnan painottaminen eri tavalla, esimerkiksi keskit-

tyminen ruokatuotannon turvallisuudesta vastaaviin henkilöihin, olisi tuottanut syväl-

lisempiä mielipiteitä ja käsityksiä valitusta aihepiiristä. Asiantuntijoiden maantieteel-

lisen sijoittumisen olisi voinut ottaa paremmin huomioon. Nyt paneelista puuttuivat 

Pohjois-Suomen edustajat.  

 

Panelistien keski-ikä oli 47 vuotta (n = 33). Nuorin panelisti oli iältään 33 ja vanhin 

60 vuotta. Naisten osuus panelisteista oli selvästi suurempi. Koska panelistien vasta-

uksia ei luokiteltu iän tai sukupuolen mukaan, ei vastausten jakaumien perusteella voi 

tehdä mitään johtopäätöksiä siitä, miten ikä- tai sukupuolijakaumaltaan erilainen pa-

neeli olisi painottanut tuloksia. Panelistit tarttuivat hyvin ajankohtaisiin aiheisiin ja 

kuvasivat hyvin sitä keskustelua, jota alan tulevaisuudesta, ja muista tulevaisuuden 

toimintamalleista, käydään. Tutkimuksessa keskityttiin vuoteen 2015, mikä on varsin 

lähellä. Panelistit totesivat joissain kommenteissaan, ettei kahdeksassa vuodessa voi 

suuria muutoksia tapahtua. Tutkimuksen päätepisteen asettaminen kauemmas, esimer-

kiksi vuoteen 2020, olisi tuonut mukanaan lisäjännitettä ja mahdollistanut panelistien 

ajattelun irtautumisen nykyhetkestä paremmin.  
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Skenaariotarinoiden käyttäminen mahdollisti erilaisten vaihtoehtojen kuvaamisen ob-

jektiivisesti. Panelistien ja haastattelujen tuottama aineisto oli runsas, monitahoinen ja 

toimi hyvin skenaarioiden pohjana. Eri skenaarioiden rakentamisen systematiikka ja 

käsitekarttojen muodostaminen oli varsin haasteellista. Aineiston pohjalta syntyi neljä 

keskenään erilaista skenaariota. Skenaariot kirjoitettiin valmiiksi ja panelisteja pyy-

dettiin arvioimaan niitä eri perustein. Toinen lähestymistapa olisi ollut jättää skenaa-

riotarinat joiltain osin avoimiksi, ja pyytää panelisteja täydentämään skenaarioita.  

 

Ruokapalvelujen tuottamisesta tai ammattikeittiöiden toiminnasta on olemassa varsin 

vähän tutkittua tietoa. Ruoan tulevaisuutta koskevat tutkimukset liittyvät usein kulut-

tajien ruoan tai ruoka-aineiden kulutukseen ja ruokailukäyttäytymiseen tai koko ruo-

kajärjestelmän toimintaan (mm. Forsmann-Hugg ym. 2006; Katajuuri ym. 2006; Pii-

roinen & Järvelä 2006; Väänänen & Mäkelä 2007). Kuvatessaan kuluttajien, asiakkai-

den, käyttäytymistä tutkimukset kuvaavat osaltaan myös ammattikeittiöiden tulevai-

suutta, koska asiakkaat lopulta päättävät millaisia tuotteita ja palveluja he haluavat 

hankkia.  

 

Skenaarioissa kuvattiin erilaisia tapoja ja painotuksia, joiden avulla tuotteet ja palvelut 

asiakkaille tuotetaan. Skenaarioista erottui selvästi toivottu, verkostoitumista ja yh-

teistyötä korostava, mutta ei todennäköisenä pidetty tulevaisuuden kehitys, ja toisaalta 

hyvin todennäköisenä pidetty jatkumo nykykehitykselle. Tulokset kuvaavat myös niitä 

asioita ja ilmiöitä, joihin panelistit kokivat voivansa vaikuttaa, ja niitä, jotka ovat pa-

nelistien päätäntävallan ulottumattomissa. Skenaariotarinat voivat toimia pohjana 

ammattikeittiöiden omalle strategiselle työskentelylle. Niiden avulla voidaan ammat-

tikeittiöissä miettiä toimintatapoja ja varautumiskeinoja erilaisten tulevaisuuden vaih-

toehtojen varalta. Ammattikeittiöissä voidaan myös pohtia, kuka ohjaa tulevaisuuden 

kehitystä, ja miten aktiivisen roolin alan toimijat haluavat kehityksen suuntaamisessa 

ottaa. Ammattikeittiöiden tulevaisuutta selvittävän tutkimuksen tuloksia voidaan hyö-

dyntää ammattikeittiöiden strategisessa työskentelyssä ja alan opetuksessa. 

 

Ruokatuotannon turvallisuuteen liittyvät riskit on tunnistettu, vaikka niiden toteutu-

mista kuvatussa laajuudessa pidettiin melko epätodennäköisenä. Nokialla tapahtunut 

talousveden saastuminen (mm. Palm 2007), on varmasti saanut monet toimijat mietti-
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mään ruokajärjestelmän haavoittuvuutta sekä mahdollisuuksiaan erilaisten riskien 

torjuntaan. 

 

Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivisia menetelmiä, joiden avulla pyritään kokonais-

valtaiseen ilmiöiden tai asioiden kuvaamiseen. Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökoh-

tana on, että todellisuus on monenlainen ja tapahtumat muovaavat toinen toistaan. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita kielen piirteistä, säännönmukai-

suuksien löytämisestä, tekstin tai toiminnan merkityksien ymmärtämisestä ja reflekti-

osta. Tutkimuksen tuloksina on ehdollisia selityksiä, joita aika ja paikka rajoittavat. 

(Hirsjärvi ym. 1998, 160 - 168.) Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan 

parantaa käyttämällä sen rinnalla kvantitatiivisia menetelmiä, joilla pyritään saman-

suuntaiseen lopputulokseen (Alasuutari 1999, 32 - 34). Tässä tutkimuksessa oli muka-

na kvantitatiivisia elementtejä. Vastausten jakaumat näytettiin panelisteille graafisina 

kuvioina (mm. kuviot 5 - 15). Vastausten jakaumia ei ristiintaulukoitu, vaan niitä käy-

tettiin havainnollistamaan koko paneelin käsityksiä yksittäiselle panelisteille ja tutki-

jalle. Haastatteluissa ja kyselykierroksilla nostettiin esiin samankaltaisia asioita, joten 

näiden kahden tutkimusmenetelmän avulla saatiin samansuuntaisia tuloksia.  

 

Catering-alan osaamistarveselvityksessä (Olli 2007) on havaittavissa useita yhtymä-

kohtia tämän tutkimuksen tulosten kanssa. Selvitys koskee julkista ruokapalvelua. 

Heikoiksi signaaleiksi tutkimuksessa on nostettu tuotantoyksiköiden koon kasvami-

nen, kuljetusyksiköiden syntyminen ja julkisten ammattikeittiöiden lisääntyvä organi-

soituminen liikelaitoksiksi tai osakeyhtiöksi. Catering-alan työntekijöiden tärkeimmät 

osaamisvaatimukset tulevaisuudessa liittyivät omavalvontatehtävien suorittamiseen, 

koneiden ja laitteiden uusimman teknologian hyödyntämiseen ja asiakaspalvelun laa-

dun seuraamiseen ja kehittämiseen. Moniosaamisen ja -osaajien tarve korostuu tule-

vaisuudessa. (Olli 2007, 19 – 81.) 

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten ammattikeittiöiden tulevaisuuden nä-

kymiä. Suomalaiselle ruokapalveluille omaleimainen vahva julkisten ruokapalvelujen 

osuus näkynee tuloksissa. Suomalaisia ruokapalveluja pidetään malliesimerkkinä, 

ainakin ravitsemuksen suhteen. Samankaltaisen tutkimuksen tulokset maista, joissa 

ruokapalvelut ovat lähes kokonaan kaupallisia tai ruokapalvelujen ja kansanravitse-
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mustilan väliseen yhteyteen on vasta herätty, olisivat mielenkiintoinen vertailun ja 

analysoinnin kohde.  

 

8.3 Oman oppimisen pohdinta 

 

Kvalitatiiviset tutkimuksen tekeminen vaati epävarmuuden sietämistä, kykyä suunni-

telmien muutokseen ja uskoa tutkimuksen onnistumiseen. Vaikka tutkimuksen kulku 

oli pääpiirteissään suunniteltu, ei etukäteen voinut tietää panelistien työskentelyn in-

tensiteettiä tai tuotetun aineiston määrää. Skenaariotyöskentelyn ottaminen mukaan 

tutkimukseen varmistui vasta, kun aineisto osoittautui riittävän laajaksi ja monipuoli-

seksi. Ongelmia tutkimuksen alkuvaiheessa aiheutti myös itse tutkimuskysymyksen 

asettaminen. Usein joutui itseltään kysymään, mitä oikein halutaan tutkia ja mihin 

ongelmiin hakea vastausta. Tutkimuksen kuluessa joutui myös kysymään itseltään 

mitä hyötyä tästä tutkimuksesta on, ja kiinnostavatko tulokset oikeasti ketään. Ohjaa-

jien kannustava palaute palautti uskon aiheen kiinnostavuuteen. Myös panelistien in-

nokkuus osallistua tutkimukseen kannusti ja muistutti hyvällä tavalla, mistä alan ke-

hittämisen parhaat asiantuntijat löytyvät.  

 

Tutkimuskyselyjen tekeminen verkkosovelluksen avulla lisäsi tekijän teknisiä val-

miuksia ja muistutti, taas kerran, siitä, että tekniikka on väline, ei itsetarkoitus. Uusien 

tutkimusmenetelmien käyttäminen oli opettavaista. Siinä sai huomata oman vajavai-

suutensa ja olla kiitollinen asiantuntijoilta saadusta ohjauksesta vaativan tehtävän 

edessä. Tutkimuskyselyjen aikataulu oli tehty etukäteen, mikä oli toimiva ratkaisu niin 

panelistien kuin vetäjän kannalta. Kyselyjen vastausaikaa jouduttiin hieman jatka-

maan loppuvaiheessa. Oikean pituinen vastausaika on riittävän pitkä, jotta panelistit 

voivat vastata oman aikataulunsa mukaisesti, mutta sen on oltava myös riittävän lyhyt, 

jotta panelistien mielenkiinto säilyy.  

 

Verkostoitumisen merkitys avautui tutkimuksen aikana aivan uudella tavalla. Osallis-

tuin tutkimuksen aikana delfoi-työpajoihin Otavan opistolla. Asiantuntijaluentojen 

lisäksi erittäin suuri merkitys oli muiden delfoilaisten kokemuksilla. Onnistumisten, 

vastoinkäymisten ja erilaisten ratkaisujen jakaminen saman tutkimusmenetelmän ym-

pärillä sekä erilaisten tutkimusvaiheiden kuuleminen antoi voimaa omaa työskente-
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lyyn ja loi uskoa onnistumiseen. Opinnäytetyön tekeminen opetti myös kysymään 

neuvoa aiempaa aikaisemmassa vaiheessa ja sietämään paremmin keskeneräisyyttä.   

 

Tutkimuksen raportointi kesti oletettua kauemmin, vaikka sitä jäsennettiin skenaarioi-

den muotoon jo tutkimuskyselyjen aikana. Raportoinnissa korostettiin panelistien 

mahdollisimman objektiivista kuvaustapaa. Skenaariotarinat olivat tasapuolinen keino 

tuoda esille erilaisia vaihtoehtoja ja riittävän kärjekkäinä herättävät myös mielipiteitä. 

Panelistien kirjoittamat kommentit ovat arvokkaita myös lopullisessa raportissa. Nii-

den varaan koko tutkimus rakentui.  

 

Tulevaisuuden tutkimuksen tekeminen oli mielenkiintoista ja kiehtovaa. Se lisäsi us-

koa siihen, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Opinnoissa samanaikaisesti tehty oppi-

mistehtävä heikkojen signaalien havaitsemisesta opetti havainnoimaan ympäristöä 

avoimemmin sekä kuuntelemaan ja katselemaan ympäröivää maailmaa hieman eri 

tavoin.  
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Halpalennot 

Muuttuvat elä-
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Teknologia 
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LIITE 1. Hotelli- ja ravintoala-alaan vaikuttavat tekijät. 
Kuvio on muokattu EMCC 2002, 12 pohjalta.  
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LIITE 2. Teemahaastattelun runko 
 
HAASTATTELURUNKO 

 

 

Millaisena näet ammattikeittiöiden tulevaisuuden? 

Mitä uhkia? 

Mitä mahdollisuuksia? 

Mitä nousevia trendejä on näkyvissä? 

 

Tarkentavat teemat: Millaisen kehityspolun näet 

 

• koko toimialan kehityksessä? 

 

• työvoiman osaamisessa, riittävyydessä? 

 

• työmenetelmissä (teknologian kehitys, tuotantomenetelmät)? 

 

• ruokatuotannon turvallisuudessa (uhkaavat tekijät, mikrobiologinen, hygieeni-

nen ja ravitsemuksellinen turvallisuus)? 

 

• raaka-aineiden käytössä? 

 

• ruokapalvelujen merkityksessä (asiakkaat, ammattikeittiön ja kodin ”paikka 

kartalla”, asiakkuus)? 
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K
unnallisten ruokapalvelujen säilym

istä vahvistavia ja uhkaavia tekijöitä.  K
uvaus 

toisen kierroksen keskustelusta. 
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LIITE 5. Kolmannen kierroksen kysymykset 
 

 

Kolmannen kierroksen kysymykset jokaisesta skenaariosta: 

 

Miten todennäköisenä pidät edellä kuvatun skenaarion toteutumista vuoteen 2015? 
Vastausasteikko 1 – 7, 1 = erittäin todennäköisenä, 7 = ei lainkaan todennäköisenä  
 
Jos käännät katseesi vielä viisi vuotta eteenpäin, vuoteen 2020, onko tilanne muuttu-
nut? Miten todennäköiseltä skenaarion toteutuminen näyttää vuonna 2020?  
Vastausasteikko 1 – 7, 1 = erittäin toivottavana, 7 = ei lainkaan toivottavana 
 
Se mikä todennäköistä ei aina ole toivottavaa ja päinvastoin. Miten toivottavana pidät 
edellä esitetyn skenaarion toteutumista? 
Vastausasteikko 1 – 7, 1 = erittäin toivottavana, 7 = ei lainkaan toivottavana 
 
Vaikka tulevaisuuskuvat tuskin sellaisenaan toteutuvat, on kuitenkin hyvä arvioida 
miten paljon niissä on ”totuuden siementä”. Arvioi siis prosenttiasteikolla, miten suu-
ren osan skenaarion piirteistä uskot toteutuvan vuoteen 2015 ja 2020 mennessä. Perus-
tele lopuksi vastaustasi.  
 
Skenaariosta toteutuu mielestäni vuoteen 2015 ? 
0 – 10 %  
11 – 20 %  
21 – 30 %  
31 – 40 %  
41 – 50 %  
51 – 60 %  
61 – 70 %  
71 – 80 %  
81 – 90 %  
91 – 100 %  
 
ja vuoteen 2020 skenaariosta toteutuu?  
0 – 10 %  
11 – 20 %  
21 – 30 %  
31 – 40 %  
41 – 50 %  
51 – 60 %  
61 – 70 %  
71 – 80 %  
81 – 90 %  
91 – 100 %  
 
Perustelen valintaani seuraavilla tekijöillä: 
 


