
Teollisuuden tulevaisuus globalisoituvassa 
maailmassa ja nopeasti muuttuvassa 

yhteiskunnassa 
 

 





ELINKEINORAKENTEEN 
MURROS 

 
MEDIAN MURROS 

 
YHTEISKUNTAPOLITIIKAN 

MURROS 



MIHIN OLEMME 
MENOSSA? 



MEGATRENDIT 
Maailman megatrendit muovaavat tulevaisuuden yhteiskuntia, 
vaikuttavat yritysten toimintaympäristöön, muuttavat työtä ja 

asettavat uusia vaatimuksia taidoille ja johtamiselle.  



MAAILMA VANHENEE 
Tänään yli 65-vuotiaita on väestöstä 8 %, vuonna 2030 heitä on jo 13 %.  



MAAILMA AASIALAISTUU 
Vuonna 2030 kiinalaiset ja intialaiset muodostavat 35 % koko maailman väestöstä. 

Sillä välin miljoona nuorta intialaista tulee työmarkkinoille joka kuukausi seuraavan 
20 vuoden aikana.  



MAAILMA LÄMPENEE JA KUIVUU 
Äärimmäiset sääilmiöt, merenpinnan nousu, ympäristöpakolaisuus, lajien 

sukupuutto, tartuntaudit... 



DIGITAALINEN DISRUPTIO ON 
KAIKKIALLA JA KAIKKIEN AGENDALLA 

Digitaalinen disruptio on jo nyt muuttanut (yritys)maailman perusteita. 



Maailman suurin majoittaja ei omista 
yhtään asuntoa. 



Maailman suurin taksiyhtiö ei omista 
yhtään autoa. 



Maailman arvokkain vähittäismyyjä ei 
omista yhtään varastoa. 



Maailman suurin sovellusyhtiö ei 
kehitä yhtään sovellusta. 



Maailman suosituin media ei luo 
omaa sisältöä. 



Maailman suurin puhelinyhtiö ei 
omista yhtään teleinfraa.  



  
TULEVAISUUDEN  

TYÖ JA TYÖELÄMÄ? 



Vertaisyhteiskunnassa TYÖ muuttuu. 
 



AUTOMAATIO JA ROBOTIIKKA MUUTTAA 
TYÖELÄMÄÄ FUNDAMENTAALISESTI 



MAAILMA TIIMALASISOITUU 
Työ eriytyy - matalapalkkatyö ja korkeapalkkainen työ lisääntyvät, mutta 

keskelle jäävän perinteisen keskiluokan työn ennustetaan häviävän 
automatisaation ja robottien myötä.  

Lähde: Etla 



Työtä tehdään entistä enemmän verkostoissa ja projekteissa, jotka rikkovat yksittäisen 
yritysten välisiä rajoja. 

TYÖTÄ TEHDÄÄN VERKOSTOISSA  



FREELANCER-KEHITYS JATKUU 
Itsensätyöllistäjien, kuten yksinyrittäjien ja freelancereiden, määrä Suomessa kasvoi 

vuosina 2000–2013 yli 30 000:lla ihmisellä. Osa-aikatyötä tekevien määrä on melkein 
kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. 



Freelance-työntekijät 

Keikkatalouden työt 

Yrittäjyys 

Sivuduunit 

Omassa työssään 
työllistyvät 

Vuokratyö 

Toimeksiannot 



MITÄ OVAT 
TULEVAISUUDET 

TAIDOT? 



OPPIMINEN ON TULEVAISUUDEN(KIN) 
MEGATAITO 



KOODAAMINEN ON VARMASTI TÄRKEÄÄ, 
MUTTA EI YKSINÄÄN TIE AUVOON.  



ENEMMÄN EQ:TA IQ:N SIJAAN 
EQ (Emotional Intelligence) on kyvykkyyttä ymmärtää toisia ihmisiä, sitä mikä 

heitä motivoi ja kuinka toimia yhteistyössä heidän kanssaan.  



VIESTINTÄTAIDOT NOUSEVAT  
ARVOON ARVAAMATTOMAAN.  

Maailma on täynnä viestejä. Oikeita ja vääriä. Kiihtyvällä vauhdilla.  
Muun muassa oma työ ja sen arvo on kyettävä presentoimaan jotenkin. 



UTELIAISUUS EHKÄ TAPPOI KISSAN, 
MUTTA PELASTAA MAAILMAN? 

Työmarkkinoille marssii diginatiivien uusi utelias luokka, joka tunnistaa maailmaa 
muuttavat megatrendit. Siksi he auttavat yrityksiä sopeutumaan, luomaan uusia 

tuotteita ja palveluita uusille avautuville markkinoille. 



SOPEUTUJAT PÄRJÄÄVÄT.   
Samoin maailmaa näköisekseen muokkaavat.  Muutoksen vauhtiin 

mukautuminen on toimiva ratkaisu. 



KIITOS! 
 

@sokeakana 
#mahdollisuusviestintä 


