
MITEN MEGATRENDIT 
MUUTTAVAT ORGANISAATIOITA



“There’s just not 
enough videos I 
want to watch”

https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Chen

STEVE CHEN
YouTube co-founder



CONTRIBYTE ENNUSTAA 
“VUONNA 2030”

Käsi ylös, jos et usko
ennustuksen toteutumiseen



VUONNA 2030
VR-lasit ja puettavat katselulaitteet 

korvaavat perinteiset näytöt.

EN USKO



VUONNA 2030
“Onko teilläkin jo CRISPR!” –

Geenimuunneltu lemmikki juuri
sinun tarpeisiisi.

EN USKO



VUONNA 2030
Yli 80% lääkärinvastaanotoista 

hoituu ilman lääkäriä, tietokoneen 
kanssa mukavasti rupatellessa.

EN USKO



EN USKO

VUONNA 2030
Suomessa on käytössä yli
250 000 täyssähköautoa.



Raaka-ainepula ja 
ilmastonmuutos



TIESITTEKÖ
Maailmasta loppuu hiekka 



RAAKA-AINEET TODELLA LOPPUVAT
… kallistuen tuntuvasti ennen sitä.  

Kiertotalous on uusi normi.



ILMASTONMUUTOS POLITISOITUU
Poliitikot päättävät vihdoinkin tehdä 
jotain.  Lakeja ja entistä ankarampaa 

säätelyä on luvassa.



MUOVIPILLI-ILMIÖ
Hesburger ilmoitti luopuvansa 

muovipilleistä näyttävästi Hesarin 
etusivulla joulukuussa 2018.



ÄÄRISÄÄT YLEISTYVÄT
WD:n kiintolevytehdas Thaimaassa 
joutui tulvan valtaan 2011, mutta 

avattiin jo 46 päivässä.



Climathon – Pitäkää yhteinen ideointi 
ja –kehityspäivä, jolloin tunnistatte 

asiakkaidenne raaka-aine- ja 
ilmastoriskit ja mahdollisuudet.

ILMIÖ
Raaka-ainepula ja ilmastonmuutos

MIKÄ AVUKSI?



Parantakaa tuote- ja 
liiketoimintaihmisten ymmärrystä

raaka-ainepulasta ja ilmastoriskeistä.

ILMIÖ
Raaka-ainepula ja ilmastonmuutos

MIKÄ AVUKSI?



MARKET-FIT

ENVIRONMENT-FITCUSTOMER-FIT



Eksponentiaalinen
teknologian kehitys



120 vuotta Mooren lakia



RAHOITUS

PALVELUN RAKENTAMINEN

TEKIJÄT MARKKINOINTI JA MAINONTA

VALMISTUS PALVELUNA

PALVELUN SKAALAUS
KOKO EI OLE ENÄÄN RAJOITE

Halpa, skaalautuva ja integroituva 
teknologia tarjoaa loputtomat 

mahdollisuudet



“Make or Integrate” – Keskittykää
kehittämään vain olennaisin, osta
ja integroi – älä ulkoista – kaikki

muu.

ILMIÖ
Eksponentiaalinen teknologian kehitys

MIKÄ AVUKSI?



Arvottakaa laskelmissa nopeus 
(time to value) ja itsetekemisen 

vaihtoehtokustannus.  

ILMIÖ
Eksponentiaalinen teknologian kehitys

MIKÄ AVUKSI?



Palvelukseen haetaan:
Discovery architect – henkilö, 
joka etsii, kokeilee ja tutkii 
jatkuvasti ulkopuolisia 
vaihtoehtoja itsetekemiselle.

ILMIÖ
Eksponentiaalinen teknologian kehitys

MIKÄ AVUKSI?



Totuuden jälkeinen aika







EETTISET VALINNAT
Aatteiden ja eettisten valintojen takia töistä 

kieltäytyminen on jo todellisuutta.



TODELLISUUDEN
POLARISOITUMINEN

ARVOMAAILMA

KUPLAUTUMINEN VALEUUTISET



Asiakkaan todellisuuden aito ymmärrys 
edellyttää oman kuplan rikkomista.

ILMIÖ
Totuuden jälkeinen aika

MIKÄ AVUKSI?



Pelkät arvot eivät riitä, tekemisen 
läpinäkyvyydestä tulee kilpailuetu.

ILMIÖ
Totuuden jälkeinen aika

MIKÄ AVUKSI?



RAKENNA LUOTTAMUSTA
Elintarviketeollisuus todentaa jo

koko toimitusketjun.



Eettisten valintojen ja organisaatiokulttuurin 
yhteensopivuus kannattaa selvittää jo 

rekrytointivaiheessa.

ILMIÖ
Totuuden jälkeinen aika

MIKÄ AVUKSI?



Tulevaisuuden voittava organisaation on 
välttämätöntä huomioida megatrendit: 
raaka-ainepula ja ilmastonmuutos, 

teknologian mahdollistama hyperkilpailu 
sekä ennustamaton ja polarisoitunut 

aatemaailma.



KIITOS!


