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MEGATRENDIT MUOKKAAVAT MAAILMAA

ARVOT JA ARVOKETJUT MUUTTUVAT

MINKÄ PITÄÄ MUUTTUA JA MITEN?



MEGATRENDIT MUOKKAAVAT MAAILMAA 
HALUSIMME SITÄ TAI EMME



GLOBALISAATIO
• Globaalit trendit vaikuttavat 

suoraan kansallisvaltioiden 
talouteen

• Suunnittelumarkkina muuttuu 
globaaliksi

• Kiina ja Intia kouluttavat satoja 
tuhansia osaavia ja pitkää päivää 
tekeviä insinöörejä vuodessa

• Nopeat tietoliikenneyhteydet 
mahdollistavat työn jakamisen 
globaalisti

• Perussuunnittelun hinta alenee
• Toimialan konsolidoituminen

jatkuu, isot kasvavat jättiläisiksi 



NOPEA URBANISOITUMINEN

• Rakentamisen määrä kaupungeissa 
lisääntyy

• Liikkumisen pullonkauloille haetaan 
uudenlaisia ratkaisuja

• Ilmanlaatu- vedensaanti- ja 
ympäristöongelmat kasvavat:

• Pekingin turistimäärät ovat 
vähentyneet 14% ilmansaasteiden 
takia. Mumbain ilman hengittäminen 
vastaa 2½ savukerasian polttamista 
päivässä.



ILMASTONMUUTOS JA 
YMPÄRISTÖONGELMAT

• Kestävän kehityksen huomiointi 
suunnittelussa tulee yhä 
tärkeämmäksi

• Kaupunkien liikenne-, ilmanlaatu-
energia- ja vesiongelmien ratkaisu 
tarjoaa uusia mahdollisuuksia 
suunnittelu- ja konsultointialalle



DEMOGRAFINEN MUUTOS

• Nuorten uudet arvot: jakaminen, 
ketteryys, sosiaalisuus, työn ja 
vapaa-ajan merkityksellisyys 
ohjaavat kohti uusia tapoja toimia

• Diversiteetti ja tasa-arvo nousevat 
yritysten strategiseksi tavoitteeksi



TEKNIIKAN KEHITTYMINEN

Image: Tesla

• Maailma ja teknologia 
muuttuvat nopeasti yhä 
monimutkaisemmiksi

• Uudet tekniset ratkaisut tulevat 
muuttamaan arvoketjuja ja 
suunnittelun lähtökohtia

• Osaamisten hallinta edellyttää 
uudenlaisten toimialojen yli 
menevien yhteistyöverkostojen 
muodostamista  ja lisää 
palvelujen integrointia



DIGITALISAATIO

• Kehittynyt mobiiliteknologia ja sosiaalinen 
media ovat jo tätä päivää

• Pilvi- ja mobiilipalvelut poistavat paikka-
sidonnaisuuden, työn sosiaalinen ulottuvuus 
kasvaa

• Big data kasvaa räjähdyksenomaisesti ja 
esineiden internet on oven takana

• Big datan tulkinta ja applikaatiot luovat 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia

• Esineiden internet ja anturiteknologia luovat 
uutta liiketoimintaa suunnittelualalle

• Digitalisaatio mahdollistaa tietotyön 
automatisoinnin



AUTOMATISAATIO

Image: ABB

• Digitaalinen automaatio 
muuttaa kaikkea tietotyötä 
radikaalisti – näin myös 
suunnittelu- ja konsultointialaa

• Perussuunnittelu ja osa 
konsultoinnista (tiedon 
tulkinta) automatisoituu ja 
työpaikkoja vähenee

• Alan tuottavuus kasvaa
• Osaamiselle, konsultoinnin on 

yhä kysyntää 
tulevaisuudessakin



ARVOKETJUJEN MUUTTUMINEN 

• Suunnittelu- ja konsultointialalle 
tulee uusia toimijoita eri 
liiketoimintalogiikalla

• Eri suunnittelualojen rajapinnat 
hämärtyvät (esim. arkkitehdit ja 
insinöörit)

• Osa toimeksiannoista siirtyy 
brokereille, jotka keräävät voitot ja 
kilpailuttavat suunnittelijat 
halvimmalla hinnalla

• Osa alan toiminnoista tai siirtyy 
osaksi muita toimialoja (teollisuus, 
rakennusliikkeet) digitalisaation ja 
automaation seurauksena



MITEN JA MIKSI MENESTYVÄT 
ORGANISAATIOT OVAT MENESTYNEET?

Adaptation

Sopeutuminen 
ympäröivän 
yhteiskunnan 
muutoksiin

Preadaptation

Valmistautuminen 
tuleviin toiminta-
ympäristön 
muutoksiin

Coevolution

Organisaation ja 
toiminnan 
kehittäminen ja 
kehittyminen 
aktiivisessa 
yhteistyössä muun 
toiminta-
ympäristön kanssa

Leadership

Muutosten 
aikaansaaminen 
toiminta-
ympäristössä   ja 
omassa 
organisaatiossa



YHTEISTYÖLLÄ, UUSILLA TOIMINTATAVOILLA JA 
HANKINTAMALLEILLA HAETAAN YHDESSÄ 
PARASTA LOPPUTULOSTA EIKÄ HALVINTA 
TYÖSUORITUSTA

Tekninen
ratkaisu

Asiakas
ja

käyttäjä

• Teknisen 
osaamisemme 
pitää olla 
huipputasoa

• Enää ei kuitenkaan 
riitä, että vain 
tekninen ratkaisu 
on erinomainen
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PANOS-/TUOTOSAJATTELUSTA SIIRRYTÄÄN
ASIAKASHYÖTYAJATTELUUN JA UUSIIN
ANSAINTAMALLEIHIN, JOTKA PERUSTUVAT
ASIAKASHYÖTYYN

Tavoitteet Tulokset

Vaikuttavuus

Tarpeet

VaikutuksetHyöty

Panokset Toimenpiteet Tuotokset

Tehokkuus

Suunnittelu- ja 
konsultointiprojektin perinteinen 

fokusalue



• Koulutammeko 
menneisyyteen vai 
tulevaisuuteen?

• Muutosnopeus kasvaa, 
joten myös opetuksen 
ja koulutussisältöjen 
pitää olla huipputasoa 
ja muuttua ketterästi



SUNNITTELUN MUUTTUVA 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

• .

Tee tätä päivää, 
unelmoi huomisesta
• Analysointi ja 

hyödynnä tietoa 
• Opi ja paranna 

jatkuvasti
• Pelaa       

joukkuepeliä

Kysy tarkoitusta, 
kysy miksi?
• Miten tie tai talo on 

muuttunut sadassa 
vuodessa?

• Miksi meillä on teitä, 
miksi taloja, mikä on 
niiden tarkoitus?

Uskalla tehdä eri 
lailla kuin muut
• Kysy: miten tämän 

voisi tehdä toisin?
• Muista silti myös 

”second mover
advantage”, osaa 
”steal with pride”



KIITOS!
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