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Markku Wilenius
• UNESCO Chair in Learning Society & Futures of 

Education 2016-2020 

• Tulevaisuudentutkimuksen professori Turun 
kauppakorkeakoulu 2004

• Tulevaisuuden tutkimusta, opettamista  ja 
kehittämistä 1995 

• Strategiayksikön johto, vakuutusyhtiö Allianz, 
vuodet 2007-2010

• Rooman klubin jäsen 2003

• VNK:n ennakointiluotsin jäsen 2015

• Mukana muutamassa start up -yrityksessä

• Kahden säätiön puheenjohtaja

• Sitran hallituksen jäsen

• Viimeisimmät  kirjat: Patterns of the Future 
(2017 World Scientific), Tulevaisuuskirja (2015 
Otava)



Tulevaisuusajattelussa yritetään ennen kaikkea ymmärtää muutosta

Changing humanities Imagined futures



Antroposeenin aika

1.Materiaalinen 
(yli)kulutuksemme

2.Suhteemme luontoon

3. Missä ihminen?

4. Mistä löytyy 
merkitys ja 
missio?

Ja muutoksen ajureita, ennen kaikkea…
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Johtamisen eri aikajänteet…

H = 0v H = +1v H = +3-5v H = +5-10v

TAKTINEN 
JOHTAMINEN

STRATEGINEN 
JOHTAMINEN

VISIONÄÄRINEN 
JOHTAMINEN

Tämä aika vaatii yrityksiltä paljon johtajuutta
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Meidän täytyy tehdä oikeita kysymyksiä

NYT
•Keitä ovat asiakkaani tänään?

•Mitä kanavia pitkin tavoitan 
asiakkaani tänään?

•Mikä on kilpailuetuni perusta 
tänään?

•Mistä tulorahoitukseni löytyy 
tänään?

•Mitkä taidot ja kyvyt tekevät 
yritykseni ainutlaatuiseksi tänään?

VUONNA 2030
•Keitä asiakkaita palvelen 
tulevaisuudessa?

•Mitä kanavia pitkin tavoitan 
asiakkaani tulevaisuudessa?

•Mikä on kilpailuetuni perusta 
tulevaisuudessa?

•Mistä tulorahoitus löytyy 
tulevaisuudessa?

•Mitkä taidot ja kyvyt tekevät 
yritykseni ainutlaatuiseksi 
tulevaisuudessa?
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Ja ymmärtää omat muutostarpeemme

Toimiala Yrityksen 
koko

Kulttuuri
Johtamistavat
Organisaatio-

rakenne 
Arvot

Ydinpäte-
vyydet

Imago
Yrityspoli-

tiikka

Tuotteet ja 
palvelut

Liikeidea

VERTAILEVA ANALYYSI

KEHITTÄMISSUUNNITELMA

NYKYISYYS TULEVAISUUS

Toimiala Yrityksen
koko

Imago
Yrityspoli-

tiikka

Tuotteet ja 
palvelut

Liikeidea

Kulttuuri
Johtamistavat
Organisaatio-

rakenne 
Arvot

Ydinpäte-
vyydet
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Miten siis yhteiskunta muuttuu?



Rolling 10-year return on the S&P 500 since 1814 until Dec 2018 (in %, p. a.). 
Source: Datastream, Bloomberg  Illustration: Helsinki Capital Partners; Markku Wilenius

Kondratjevin aallot teollisuusyhteiskunnan 
alusta lähtien



Ja vielä lisää aaltoja….

Rolling 10-year return on the S&P 500 from Jan. 1814 to Dec. 2018 (in % per year). Source Datastream, Bloomberg, Helsinki Capital partners (illustration), Markku Wilenius.

7th Kondratieff 
2050 – 2100
Living Systems 
Technologies 

8th?



Syklien anatomiaa…



Havaittu dynamiikka, joka selittää 
historiaa, voi siis johdattaa meitä 

tulevaisuuteen 



Kuudennen aallon avaintekijät (2010-2050)



OECD:n mahti kutistuu kuudennessa aallossa

Lähde: OECD



Mitä todella tapahtuu talouden kehityksessä?



FANG-
yritykset

Nämä yritykset jatkavat uskomatonta voittokulkuaan…



The Trans-
Pacific 

Partnership 
(TPP)

The 
Integra

ted 
Europe

an 
market

The 
Integrate

d US 
market

The 
Transatlanti
c Trade and 
Investment 
Partnership 

(T-TIP)

Individual 
markets 

are 
integratin

g

Trade 
barriers 
between 
individua
l markets 

are 
decreasi

ng

Global 
industrial 
standards 

are 
becoming 
harmonize

d

Global 
consumer 
tastes are 
becoming 

homogeniz
ed

Political 
changes 

are 
consolidat

ing 
markets

Legal 
changes 

are 
consolidat

ing 
markets

Cultural 
changes 

are 
consolidat

ing 
markets 

Markets are 
consolidating 

(i.e. becoming 
bigger and fewer)

When markets 
are big (and few), 
companies must 
compete with a 
large number of 

competitors

The intensity of 
competition 
correlates 

positively with the 
efficiency of the 

market

Markets are 
becoming 

more efficient

Markets are increasingly 
showing Winner-Take-All 

characteristics  

Theoretical limits 
on how big 

companies can 
grow are 

expanding

Technolog
ical 

advances 
are 

expanding 
the limits 
on how 

big 
companie
s can grow

Financial 
advances 

are 
expanding 
the limits 
on how 

big 
companie
s can grow

Legal 
advances 

are 
expanding 
the limits 

on how big 
companies 
can grow

Cultural 
advances 

are 
expandin

g the 
limits on 
how big 

companie
s can 
grow

Market 
integratio

n is 
expanding 
the limits 
on how 

big 
companie

s can 
grow

Technological changes 
are making markets 

more efficient

Economic changes are 
making markets more 

efficient

Cultural changes are 
making markets more 

efficient

Political changes are 
making markets more 

efficient

Market 
liberaliza

tion is 
increasin

g

The rise 
of liberal 

democrac
y and 

market 
economy

Cultural 
barriers to 

communication 
and trade are 

decreasing

Relative 
performanc

e (as 
opposed to 

absolute 
performanc

e) is 
becoming 

an 
increasingly 
important 

competitive 
factor

Rate of 
change is 
accelerati

ng Technologi
cal changes 
are driving 

down 
transportat

ion costs

The rise of the 
English 

language as a 
global lingua 

franca

Technologic
al changes 
are driving 

down 
Information 

costs

Technologic
al changes 
are driving 

down 
communicat

ion costs

Technological 
changes are 

creating 
business 

models with 
Winner Take-All 

dynamics

Relatively large sunk and 
fixed costs lead to more 

risk and thus more 
vulnerability (spread) in 

performance

Compared to traditional business´, digital 
business are characterized by:

• Large sunk costs (relative to recoverable 
costs)

• Large fixed costs (relative to variable costs)

The change of the market logic ”in a nutshell”

Lähde: MW &  Helsinki Capital 
Partners/Ernst Grönblom



Entä koneet ja älykkyys?



AIn yhteiskunnalliset vaikutukset 
tulevat olemaan syvällisiä…

Mitä tutkimus sanoo:
• 47% USA:n työpaikoista 

tulee häviämään seuraavan 
10-20 aikana…(Frey & 
Osborne)

• Jokaista viittä naisilta vietyä 
työpaikkaa vastaan tulee 
vain yksi uusi (WEF 2017)
– Erityisesti taloushallinnon 

työpaikat katoavat

Mitä robotit sanoo:



Why this guy moved to the front stage?



Tässä taloustieteen tarjoama syy

Source: Garbinti & Gupille-Lebret, Piketty (2017). Income Inequality in France, 
1900-2014: Evidence from Distributional National Accounts (DINA)



Maapallon ilmastolle on tapahtumassa kummia…



4oC Implications

Palmer Drought Index
0.5 to -0.5 is normal

Source: Drought Under Global Warming, NCAR, October 2010

- 4 is extreme drought - 6 is exceedingly 
rare

Ilmastonmuutos ja veden niukkeneminen tulee 
aiheuttamaan enemmän yhteiskunnallista kuohuntaa kuin 
ehkä mikään muu…



Hajautetut työmarkkinat Hajautetut energiaratkaisut

Hajautettu tietoteknologia Hajautetut organisaatiot

Hajautettu älykkyys 
voittaa 

kuudennessa 
aallossa



Teknologia  
vallankumous

Fyysinen

Biologinen Digitaalinen

sosiaalinen

Muutos on siis moniulotteinen…



…sillä on kyse tästä rakenteellisesta murroksesta jota 
hallitsemme vielä huonosti…



Why do organisations fail?
• Belief-systems that prevent to see

early signals of change
 Tyranny of the present

• No systemic/wholistic view on 
business
 Partial solutions

• Framing the problem or
opportunity incorrectly
 Asking wrong questions

• Relying too much on expert
opinions
 No value to outsider’s view

• Getting the timing wrong
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"Heavier-than-air flying machines are 
impossible." 

-- Lord Kelvin, president, Royal Society, 
1895. 

"There is no reason anyone would want a computer in their home."

-- Ken Olson, president, chairman and founder of Digital Equipment Corp., 1977 

"Drill for oil? You mean drill into the ground to try and find 
oil? You're crazy."

-- Drillers who Edwin L. Drake tried to enlist to his
project to drill for oil in 1859. 

“I think there is a world
market for maybe five
computers." 

-- Thomas Watson, 
chairman of IBM, 
1943 

"Who the h_ll wants to hear actors talk?" 

-- H.M. Warner, Warner Brothers, 1927.

Ennakointi ei ole koskaan helppoa…



Lisää asiasta 
Otavalta 

ilmestyneestä 
kirjastani



Viimeksi ilmestynyt kirjani: 



<

Menestystä!
markku.wilenius@utu.fi
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