
Kolme avainta tulevaisuuteen-
Ennakointi, innovointi ja kommunikointi



Elina, kuka?

www.whatsnext.fi
Futuristi, nörtti, DI (kemia), KTT, puhuja,  kirjailija, 

konsultti, mutsi, vaimo



Ennakointi

KommunikointiInnovointi

Tulevaisuus-
ajattelu



Tulevaisuuden ennakointi =
Faktat + mielikuvitus



Tulevaisuus koostuu vaihtoehdoista,
skenaarioista



Skenaarioiden rakennuspalikoita ovat 
mm. megatrendit ja trendit



Megatrendit ovat suuria trendejä, jotka 
vaikuttavat globaalisti









Villit kortit ovat nopeita, yllättäviä ja 
suurivaikutteisia tapahtumia



Trendit ovat pienempiä polkuja tulevaisuuteen



LÄÄKETIEDE

Kantasolut, genomin määritys, 
geenisakset, geeniterapia,  
robottivaraosat, biosirut, 
farmakogenetiikka, 
optogenetiikka, kudoskasvatus, 
kloonaus, mikrobiomiikka,  3D 
printtaus

GREENTECH +
ENERGIA

Uusiutuvat energiat, fossiiliset 
polttoaineet, biopolttoaineet, 
älykäs energianjakelu, fuusio, 
ilmastonmuokkaus, CO2
talteenotto, geenimuuntelu,  
synteettinen biologia, keinoliha, 
vertikaali viljely,  levät 

MATERIAALIT

Kiertotalous, grafeeni, 
nanosellu, 3D printtaus, 
metamateriaalit, 
vaihtoehdot muoville

ROBOTIIKKA

nanorobotit, teollisuusrobotit, 
eksoskeletonit, parvirobotit, 
klaytroniikka, etärobotit, 
palvelurobotit, 
robottikumppanit, 
robottiliikenne, kyborgit, 
androidit, sotilasrobotit, droonit

TIETO-
TEKNIIKKA

Kvanttitietokoneet, 5G, 6G, kaiken 
netti, pilvipalvelut, big data, 
tekoäly, (koneoppiminen ja 
syväoppiminen), printattava 
elektroniikka, puettava 
tietotekniikika, lähikommunikointi, 
DNA tietokoneet, älypöly, VR, AR, 
haptiset käyttöliittymät  

AVARUUS

Avaruuden kaivostoiminta, 
sateliitit, avaruusmatkailu, 
avaruushissi, avaruuden 
jätehuolto, avaruussään 
kartoitus

Teknologiatrendejä Elina Hiltunen www.whatsnext.fi



Kuluttajatrendejä





Heikot signaalit ovat signaaleja uusista 
nousevista ilmiöistä



Kerää ja yhdistä heikkoja signaaleja- löydät 
trendejä





Skenaariot

trendi

trendi
trendi

trendi

trenditrendi

trendi

trendi trendi

trendi

trenditrendi



Tekoälyn 
kehitys on 

huimaa
Halpaa ja heti

Minä ensin 
asenne

Uudet 
perinteet

Digimurros 
huimaa

Globalisaatio 
huimaa

Leikki-
mielisyys
kunniaan

Suvaitsevai-
suus on 

kasvanut

Ekologiset ja 
eettiset arvot 

voimissaan

Laajennettu 
todellisuus 

iso juttu

Ilmaston-
muutos on 
hallinnassa

Väestön 
ikääntyminen 

todella 
voimakasta

VIHREÄ JA RAUHALLINEN KOVA, NOPEA JA DIGI





Teknologia 
ottanut 
takapakkia

Robotit ja 
AI käytössä 
kaikkialla

KANSAINVÄLINEN SUOMI

SULKEUTUNUT 
SUOMI

1

23

4

Skenaariot nelikentällä



Skenaariot strategiatyössä
Mahdolli-
suudet

Uhkat Mitä pitää 
muuttaa 
strategiassa?

Mitä
ennakko-
merkkejä?

Miten 
voimme itse 
edistää/ 
ehkäistä?



Tulevaisuuden innovointi



”ei se toimi”

Ei sovi 
strategiaan

Sitä on 
jo testattu Byrokratia

Liian kiire

Esteitä innovaatiolle



Testaamaan siitä!



”The biggest risk is not taking any risks"



Tulevaisuuden kommunikointi



Keep it Simple, sweetheart!


