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Kirjan sisällöstä
Tulevaisuuden edessä kannattaa olla nöyrä muttei nöyristellä.
Tämä kirja käsittää kolme osaa, jotka liittyvät niihin asioihin, joita pidän tulevaisuusajattelun kolmena tärkeänä tehtävänä. Nämä perustehtävät on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Tulevaisuusajattelun keskeiset tehtävät.

Ensinnäkin näen, että tulevaisuusajattelun avulla voimme ennakoida
tulevaisuutta. Kysymyksessä on ennen kaikkea ennakointi, ei ennustaminen, johon tämä sana usein sekoitetaan. Ennakoinnissa kysymys
Kirjan sisällöstä 17

on sen tunnustamisesta, että emme pysty ennustamaan tulevaisuuden
muutoksia (tulevaisuuden edessä pitää olla nöyrä…) Meillä on kuitenkin mahdollisuus pohtia erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja ja varautua niihin.
Tulevaisuuden ennakointia käsittelevässä osiossa käyn läpi sitä,
miten muutos tapahtuu ja miten muutosta ennustetaan (nyt luit oikein, ennustetaan). Mielenkiintoista on myös tutustua siihen, miten me
näemme ympärillämme tapahtuvat asiat ja miksi joskus emme huomaa ympärillämme tapahtuvaa muutosta. Käyn myös läpi ennakoinnin
peruspalikat: pysyvyydet, megatrendit, trendit ja heikot signaalit sekä
villit kortit. Samassa luvussa käydään myös läpi eri menetelmiä, joita
organisaatiot käyttävät ennakoinnissa.
Yksi keskeinen menetelmä, johon itse olen hyvin mieltynyt, on
skenaariot. Parhaimmillaan skenaariotyöskentely on silloin, kun se on
liitetty strategiaprosessiin. Kirjassa käyn myös läpi erilaisia yritysesimerkkejä, joihin minulla on ollut ilo päästä tutustumaan haastattelujen
kautta. Wärtsilä käyttää skenaarioita apunaan liiketoiminnan suunnittelussa, samoin Aktia pankki. Myös esimerkiksi Daimlerilla, Intelillä,
Singaporen hallituksessa ja Yhdysvaltojen National Intelligence Councilissa tehdään ennakointia mielenkiintoisilla tavoilla, joihin lukija
pääsee tässä kirjassa tutustumaan.
Kirjan toisessa osassa käsittelen innovointia, jonka näen keskeiseksi osaksi tulevaisuusajattelua. Meidän on tarpeen ennakoida tulevaisuuden tapahtumia, mutta olemme myös aktiivisia toimijoita ja
voimme itse tehdä tulevaisuutta (tulevaisuuden edessä ei siis kannata
nöyristellä). Puhun siitä, mitä innovaatio on, mitä ongelmia innovointiprosessiin liittyy ja miten innovointitoimintaan voidaan liittää tulevaisuusajattelua. Esitän myös omia näkemyksiäni siitä, miksi visionääristen ihmisten palkkaaminen innovaatiotoimintaan on välttämätöntä.
Erityisesti tämä koskee visionääristä johtoa.
Käyn myös läpi innovaatiotekniikoita, joissa käytän ennakointia.
Nämä kehittämäni tekniikat ovat nimeltään Tulevaisuusikkuna, Strateginen sattumointi sekä Futuropoly. Näytän myös esimerkkejä siitä, miten innovaatiot viedään markkinoille, ja siitä, miten ennakoivaa inno18 Kirjan sisällöstä

vointia voi harrastaa isossakin yrityksessä, kuten Philipsillä tehdään.
Olen haastatellut myös muita visionäärisiä ihmisiä kuten Jim Solatietä
ja Peter Vesterbackaa.
Kirjan kolmas osa käsittelee tulevaisuuden kommunikointia, joka
on tulevaisuusajattelun kolmas tärkeä tehtävä. Parhaimmillaan organisaation tulevaisuusviestintä on uusia ajatuksia herättävää, visionääristä, median kiinnostuksen sytyttävää ja vuorovaikutteista. Esittelen
tässä osassa kaksi esimerkkiä siitä, miten tulevaisuuden innovatiivisella viestinnällä on saatu nostettua yrityksen brändiä ja välitettyä viestiä
erilaisissa medioissa. Finnairin Departure 2093 ja tästä alkunsa saanut
Future by Airbus pääsevät estradille tässä osiossa.
Toivotan lukijoille hyvää matkaa kanssani tulevaisuuteen!
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