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Erilaisia näkökulmia työn murrokseen
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1. Robotit vievät työn! Sensaationhakuinen uutisointi työelämästä perustuu 
siihen, mitä jollain aikavälillä on teknisesti mahdollista toteuttaa. Se ei perustu 
siihen, millä aikataululla ja miten uutta teknologiaa ja uusia toimintatapoja 
oikeasti ollaan ottamaan käyttöön, koska sitä ei vielä tiedetä.

2. Liioittelua! Työelämätutkimus ja -tilastot eivät tue sensaatiouutisia eivätkä 
kerro erityisen nopeasta muutoksesta – ainakaan vielä. 

3. Kaikki muuttuu! Yritysten johdossa on runsaasti innostusta. Googlen, 
Amazonin ja Applen kaltaiset teknologiayritykset ovat nousseet maailman 
arvokkaimmiksi yrityksiksi ja muuttaneet osaltaan maailmaa. Se on vasta 
alkua. 

4. Kilpailua odottamattomalta taholta! Disruptiot yleistyvät, kun asiakkaan 
kannalta jokin selvästi parempi ratkaisu tekee vanhan järjestelmän 
tarpeettomaksi.

5. Kotisohvalta maailmalle – oman yrityksen toimitusjohtajaksi tai oman 
median päätoimittajaksi! Koskaan aikaisemmin ei ole ollut tällaista 
mahdollisuutta yksilöiden päästä omalta päätelaitteeltaan käsiksi koko 
ihmiskunnan tietoon ja pitää yhteyttä toisiinsa. 



• Koulutustaso noussut selvästi 30 vuodessa
• Korkeampi kynnys: Selvästi aiempaa vähemmän 

työpaikkoja, joihin pääsee ilman koulutusta ja 
työkokemusta

• Joka kuudes 20–24 vuotiaista työelämän ja koulutuksen 
ulkopuolella

• Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä noussut alle 10 
prosentista vuonna 1970 yli 20 prosenttiin vuonna 2017

• Syntyneiden määrä laskenut yli 60 000:sta vuonna 2010 
alle 50 000:een vuonna 2018

• Muuten muutokset melko vähäisiä
• Edelleen suurin osa palkansaajista jatkuvassa 

kokoaikatyössä (noin 73 %)
• Määräaikaisten työntekijöiden määrä ollut pienoisessa 

laskussa
• Osa-aikaisten työntekijöiden määrä nousussa
• Ajoittaista etätyötä tekee yhä useampi työntekijä
• Itsensä työllistäjien määrä edelleen verrattain pieni

Millaisesta muutoksesta 
kertovat tilastot?

Kuva: SAK/Pekka Myrskylä 2017



Työn murros muuttaa työn sisältöjä,  
toimintatapoja ja työn organisointitapoja

• Työn murroksella tarkoitetaan vuosia ja vuosikymmeniä kestävää 
muutosta kohti uudenlaista ja monipuolisempaa työn maailmaa. Nykyisin 
murrosta vauhdittavat uuden teknologian, kuten digitaalisten palvelujen, 
robottien, tekoälyn ja alustojen hyödyntäminen mutta myös 
toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen työyhteisöissä ja 
työpaikoilla, sekä resurssien rajallisuus.

• Työn murros vaikuttaa eri tavoin eri ammatteihin ja toimialoihin. Se 
muuttaa työtehtäviä, toimintatapoja ja työn organisointia. Sen myötä 
syntyy kokonaan uusia ammatteja ja tehtäviä, samalla kun osa vanhoista 
tehtävistä häviää tai siirtyy muulla tavoin hoidettavaksi. 



Esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu työlle 
tekoälyajassa
Valtaosassa ammatteja muutos kohdistuu vain osaan työtehtävistä. 
Töiden sisällöt ja toimintatavat muuttuvat, niiden myötä usein myös 
työssä tarvittava osaaminen. Eri ammatit ja työt muuttuvat eri tavoin. 

Esimerkkejä:

• Uudenlaisia töitä: Eksoten kotihoidossa digitaalisten palvelujen myötä huomattiin 
tarve kehittäville hoitajille ja digitaalisten palvelujen tukihenkilöille

• Tukiäly: Uusi teknologia helpottaa työn tekemistä. Miten se vaikuttaa palvelun 
laatuun, työnjakoon ja siihen, kuka työtä voi tehdä?

• Robotit eivät vieneetkään töitä: Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehdas on 
Suomen suurin teollisuusrobottien käyttäjä. Silti tehtaalle on rekrytoitu tuhansia 
uusia työntekijöitä

• Pankkialalla on jo pitkään (1) automatisoitu kaikki, mitä voidaan, (2) siirretty 
itsepalveluksi kaikki, mitä voidaan, (3) ulkoistettu, jos sillä saadaan säästöjä, ja (4) 
loppu hoidettu itse. 5



Lisää esimerkkejä

• Uudenlaisia palveluja: Esimerkiksi Helsingin yliopiston kaikille avointa tekoälyn verkkokurssia on käynyt yli 
100 000 henkilöä (MOOC = massive open online course). 

• Vapautuminen ajasta ja paikasta: Osa työnteosta, opettamisesta ja opiskelusta vapautuu ajasta ja paikasta, 
miten se vaikuttaa työskentelyyn?

• Palvelut paranevat: Esimerkiksi sähköinen veroilmoitus, julkisen liikenteen reittioppaat, kirjastojen yhteiset 
varausjärjestelmät, puhelinpalvelun tekoäly, joka kykenee vastaamaan moniin rinnakkaisiin puheluihin –
myös toimistoajan ulkopuolella 

• Keskittyminen olennaiseen: Rutiinitöiden helpottuessa monessa työssä jää enemmän aikaa muulle: 
paremmalle asiakaskokemukselle, kokeiluille ja kehittämiselle, mikäli vapautunutta aikaa ei leikata pois

• Emme tiedä varmasti: Sen lisäksi että nuoren ihmisen ”pitää miettiä realistisia mahdollisuuksiaan ja 
lähiaikojen työllisyystilannetta, pitäisi osata spekuloida käsittämätöntä tulevaisuutta älymaailmassa, jossa 
robotit tekevät suuren osan töistä ja ammatit ovat… no, ehkä jotain sellaista kuin sukupolvi-trainer tai 
elämänhelpottaja tai mikrobimaalari tai 3D-räätäli. (Tulevaisuuden tekijät itse miettivät ammatteja 
perinteisemmin. Kun Aku Ankan toimitus selvitti lasten suosikkiammatit, kärjessä olivat opettaja, 
eläinlääkäri, poliisi, lääkäri ja palomies.)” Suomen Kuvalehti blogit Ajolähtö Terhi Hautamäki 23.11.2017.
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Lähde: Työolotutkimus 2018, Tilastokeskus

Työn korvaaminen digitalisaation 
avulla hallitusti?

Usein muutosta 
yliarvioidaan 

lyhyellä aikavälillä 
ja aliarvioidaan 

pitkällä aikavälillä

Työn 
loppumista on 

ennustettu  
useita kertoja 

ennenkin



8

Erilaisia näkökulmia työn murrokseen

8

1. Robotit vievät työn! Sensaationhakuinen uutisointi työelämästä perustuu 
siihen, mitä jollain aikavälillä on teknisesti mahdollista toteuttaa. Se ei perustu 
siihen, millä aikataululla ja miten uutta teknologiaa ja uusia toimintatapoja 
oikeasti ollaan ottamaan käyttöön, koska sitä ei vielä tiedetä.

2. Liioittelua! Työelämätutkimus ja -tilastot eivät tue sensaatiouutisia eivätkä 
kerro erityisen nopeasta muutoksesta – ainakaan vielä. 

3. Kaikki muuttuu! Yritysten johdossa on runsaasti innostusta. Googlen, 
Amazonin ja Applen kaltaiset teknologiayritykset ovat nousseet maailman 
arvokkaimmiksi yrityksiksi ja muuttaneet osaltaan maailmaa. Se on vasta 
alkua. 

4. Kilpailua odottamattomalta taholta! Disruptiot yleistyvät, kun asiakkaan 
kannalta jokin selvästi parempi ratkaisu tekee vanhan järjestelmän 
tarpeettomaksi.

5. Kotisohvalta maailmalle – oman yrityksen toimitusjohtajaksi tai oman 
median päätoimittajaksi! Koskaan aikaisemmin ei ole ollut tällaista 
mahdollisuutta yksilöiden päästä omalta päätelaitteeltaan käsiksi koko 
ihmiskunnan tietoon ja pitää yhteyttä toisiinsa. 



9



Disruptio voi perustua myös toimintatapojen 
uudistamiseen, esimerkkinä

Hollannissa muutama kotisairaanhoitaja kyllästyi siihen, että heidän työtään johdettiin 
maksimoimalla suoritteiden määrää. He perustivat voittoa tavoittelemattoman yrityksen, 
Buurtzorgin, jossa pyrittiin maksimoimaan suoritteiden sijasta asiakkaiden toimintakykyä.

Nykyisin 10–12 hengen Buurtzorg-tiimit vastaavat 2/3 Hollannin kotisairaanhoidosta. Asiakkaat ovat 
tyytyväisempiä ja voivat paremmin. Buurtzorg on valittu useita kertoja peräkkäin Hollannissa alan 
parhaaksi työpaikaksi. Kotisairaanhoidon kustannukset sen tuottamana ovat laskeneet 
kolmanneksella. Kukin hoitajatiimi päättää hyvin pitkälle itse, miten se palvelee asiakkaitaan.

Tämän tyyppisiä organisaatioita toimii nykyisin monilla aloilla ja myös Suomessa. Niissä ihmiset 
toimivat itseohjautuvasti, usein ilman perinteistä esimiestä ja johtoa. Niiden osuus kaikista 
organisaatioista on kuitenkin vielä vähäinen menestyksestä huolimatta.

Lisätietoa esim. Laloux, F. (2016) Reinventing organizations. Martela, f. & Jarenko, K. (2017) Itseohjautuvuus – Miten organisoitua 
tulevaisuudessa. Alma Talent. Jos de Blok 2019.
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Kilpailua odottamattomalta taholta: Disruptio

• Kun jokin uuteen teknologiaan tai toimintatapaan perustuva 
innovaatio haastaa alan perinteiset toimintatavat

• Kaliforniassa kauppakeskukset joutuivat pulaan, kun uusi kilpailija 
toimitti ruokaostokset niitä halvemmalla hinnalla - kotiovelle saakka

• Ennen Spotifyta piti ostaa koko levy saadakseen haluamansa 
kappaleen. Nyt tekoäly suosittelee kappaleita, joista saatat pitää.

• Perttu Pölönen Lappeenranta-seminaarissa 2018 disruptioista: 
• Uusi systeemi saa vanhan näyttämään tarpeettomalta
• Uusi systeemi toimii asiakkaan kannalta paremmin

• Mikä voi disruptoida kuntatyötä?



Kunta-ala valmistautuu työn 
murrokseen

KT Kuntatyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan 
unioni JAU ja Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo hyväksyivät 11.10.2018 

esityksen työn murroksen systemaattisesta käsittelystä ja pitkäjänteisestä seurannasta 
kunta-alalla

Työn murroksen seuranta ohjataan osapuolten yhteisten työryhmien tehtäväksi. Tämän 
lisäksi kuunnellaan työpaikkojen edustajia, johtoa ja henkilöstöä sekä muita 

asiantuntijoita 

Tarkoitus on rakentaa yhteistä muutoskuvaa ja vahvempaa tietopohjaa, jota on 
mahdollista hyödyntää kunta-alan työmarkkina- ja kehittämistoiminnassa



Mitä teimme 2019?
• Kunta-alan työn murroksen seuranta



Ensimmäinen seurantakierros 
keväällä 2019

14

140 ihmiseltä 
asiantuntija-

keskusteluissa

Tulevaisuus on jo 
keskellämme, jos 

vain osaamme sen 
havaita?

1001 
asiantuntijalta 

seurantakyselyssä

Tätä kysyttiin: 
Missä mennään 
nyt työpaikoilla, 

mitä on 
suunnitteilla?

Minun 
vastauksiani 

ei vielä 
hyväksytty

Kunta-alan työn murroksen seuranta



Liitteinä 
asiakokonaisuuksien 

kuvaukset 21 kpl

Tulokset: https://www.kt.fi/tyon-murros
+ case-pankki: www.kunteko.fi 



Seurattavat asiakokonaisuudet

1. Tarinoiden kirjastot
2. Hallinto- ja toimistotyön arvo ja muutos
3. Digitalisaation ja uusien toimintatapojen 

hyödyntäminen kotihoidossa
4. Uudistuva sosiaali- ja terveyskeskus
5. Sairaalat teknologian ja työn murroksessa
6. Sosiaalityön uudet ratkaisut
7. Uudistuva kaavoitus, rakennusvalvonta ja 

kiinteistönhoito
8. Tärkeät ateria- ja puhtauspalvelut
9. Maailman paras peruskoulu
10.Uudistuva ammatillinen koulutus
11.Digitalisaation ja uusien toimintatapojen 

hyödyntäminen lukiossa

12.Kehittyvä ja innovatiivinen kuntatyö
13.Asiakaslähtöiset kuntapalvelut
14.Robotit ja tekoäly ihmisten apuna
15.Itseohjautuvuus ja tiimityöskentely kunta-

alalla
16.Monimuotoiset työyhteisöt
17.Asiakkaana koko kansakunta
18.Työssä oppiminen ja ohjaus
19.Etätyö
20.Liikkumisen ja logistiikan uudet ratkaisut
21.Uudistuva varhaiskasvatus





Poimintoja ensimmäisen 
seurantakierroksen tuloksista



Mitä on tarpeen tehdä, jotta kunta-ala onnistuu työn 
murroksessa? (Uudistuva sote-keskus)

• Lisätä tietoa siitä, miten tehdään toisaalla. Muutos voi alkaa siitä

• Hakea keinoja vastata paljon palveluja käyttävien tarpeisiin

• Huolehtia monipuolisesti kuntatyöpaikkojen vetovoimasta ja henkilöstöstä

• Jalkauttaa erikoislääkärit perusterveydenhoitoon ja tavoitettaviksi etäyhteyksin

• Suunnitella, toteuttaa ja arvioida moniammatillisessa yhteistyössä lähtökohtana asiakkaiden tarpeet, ei 
ammattiryhmien näkökulmat

• Pitää resurssointi kohdallaan sekä työssä että sen kehittämisessä

• Aktivoida työntekijät asiakaspinnassa kehittämiseen, ei pelkästään esimiehet

• Uskaltaa luopua vanhoista ajattelumalleista, mikä vaatii työntekijöiden tueksi selkeän linjauksen tai luvan 
johdolta

• Ottamalla henkilöstö mukaan jo muutosten suunnitteluvaiheessa, hyödyntää sitä tietoa ja kokemusta, joka 
sieltä löytyy

• Rakentamalla sote-integraatiota ja tekemällä yhteistyötä yli kuntarajojen

• Onko järkevää muuttaa jatkuvasti myös sellaista, joka jo toimii?



Mitä tai miten tekemällä epäonnistumisen 
riski kasvaa? (Asiakaslähtöiset kuntapalvelut)
• Jatkamalla vanhaan malliin

• Jättämällä puuttumatta tökeröön tai kehnoon asiakaspalveluun

• Palvelemalla vain niitä asiakkaita, jotka pitävät puoliaan ja tuovat sen äänekkäimmin esiin

• Jättämällä puuttumatta kehnoon tai vaatimattomaan esimiestyöhön ja johtamiseen

• Tekemällä päätöksiä ylhäältä käsin kysymättä asianomaista työtä tekeviltä ja ilman kokonaiskuvaa asiasta

• Osallistamalla kansalaisia tai henkilöstöä vain näennäisesti

• Liian suuret muutosvaatimukset, liian nopealla aikataululla ja liian paljon yhdellä kertaa

• Välttämällä epäonnistumisen pelosta kaikkea uudistustyötä ja kehittämistä 

• Vetäytymällä säädösten ylivarovaisen tulkinnan tai rahan puutteen taakse. Kaikki parannukset eivät vaadi 
rahaa ja hyvää säätelyä ei ole tehty estämään toiminnan kehittämistä

• Näivettämällä yksipuolisella säästämisellä julkiset palvelut tilaan, jossa henkilöstö joutuu venymään liiaksi, 
aikaa ei jää toiminnan kehittämiseen, ja palvelun laatu heikkenee tai on altis häiriöille 

• Tuudittautumalla siihen, että osaamme jo kaiken, vaikka emme tiedä, mitä asiakas miettii vastaanotolle 
tullessaan



Top 5 -kyselyvastaukset: Mitä nostaisit merkittä-
vimmäksi uudeksi asiaksi työn murroksessa
1. Yhteistyön kulttuuri hyvän hoidon 
takeena

2. Sujuvat, eri sairauksille määritellyt 
hoitopolut, ja potilaan kokonaisvaltainen 
kohtaaminen

3. Lääkärit, hoito- ja muu henkilöstö 
miettivät yhdessä, miten muutokset 
viedään läpi ja miten asiakas hyötyy niistä 
eniten

4. Erityisosaamisen järjestelmällinen 
kerryttäminen ja jakaminen

5. Tekoäly auttaa valvomaan varhaisia 
oireita, diagnosoimaan sairauksia, 
neuvomaan terveellisissä elämäntavoissa 
ja kannustamaan niihin

(sairaalat)

1. Mahdollisuus etäasiointiin, esimerkiksi ajanvaraukset, 
terveysneuvonta ja lääkereseptien uusiminen ovat 
mahdollisia myös netin kautta

2. Prosessit ja hoitoketjut on kuvattu ja niitä kehitetään 
potilaiden ja terveyden näkökulmasta paremmin 
toimiviksi

3. Terveydenhuollon palveluja tuodaan lähemmäksi 
asiakkaita esim. kiertävän hoitoauton, pop up
hammashoitolan, etäpisteiden ja/tai kotikäyntien avulla

4. Palveluohjaamisen keinot ovat käytössä 
ensikontaktista lähtien. Ratkaisut vaihtelevat 
asiakaslähtöisesti neuvonnasta ja itsehoidosta ongelmien 
moniammatilliseen ja monipuoliseen hoitoon

5. Yhteistyö: Lääkärit, hoitajat, sosiaalihuollon henkilöstö 
ja muu henkilöstö miettivät yhdessä, miten palvelut 
turvataan alueen väestölle ja miten niitä kehitetään 
asiakkaiden kannalta paremmin toimiviksi

(sote-keskukset)
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Uudet teknologiat ja 
toimintatavat

Mitä osataan arvioida: 
Milloin uusi teknologia 
on otettavissa käyttöön

Mitä tiedetään: 
Jokin uusi teknologia 

tai uudenlainen 
toimintatapa on jo 

saatavilla

Mitä ei tiedetä: 
Missä laajuudessa 
se lopulta otetaan 

käyttöön

Mitä ei tiedetä: 
Millaisella aika-

taululla se tapahtuu 
eri aloilla ja eri 

ammateissa

Mitä ei tiedetä: Miten jokin 
uusi teknologia vaikuttaa 

töiden sisältöön ja 
toimintatapoihin työpaikoilla



Entä tulevaisuudessa?
• Koneet kääntävät vieraita kieliä vuoteen 2024 mennessä
• Kirjoittavat ihmisiä parempia lukioesseitä vuoteen 2026 mennessä
• Ajavat kuorma-autoa paremmin kuin ihmiset vuoteen 2027 mennessä
• Toimivat myyjinä vähittäismyyntityössä vuoteen 2031 mennessä
• Ovat parempia suorittamaan kirurgisia leikkauksia vuoteen 2053 mennessä
• Kaikkien nykyisten töiden automaation tekoälytutkijat ennustivat tapahtuvan 120 vuoden kuluttua.
(Merilehto 2018)

Mihin tekoäly pystyy jo nykyisin?
• Luottokorttien petoksenestoon
• Vakuutus- tai lainapäätösten tekemiseen
• Siirtämään tietoa järjestelmästä toiseen
• Suosittelemaan musiikkia ja elokuvia, joista pidät
• Ennustamaan ostokäyttäytymisen perusteella asiakkaan pysymistä
• Muuntamaan puhetta tekstiksi 
• Tunnistamaan kasvot kuvasta

Uuden teknologian tai toimintatavan 
käyttöönotto, millä aikataululla?



Yhteenveto ensimmäisen 
seurantakierroksen tuloksista



Tuloksia 1: Ihmiset käyttävät teknologiaa, se ei 
toimi itsekseen
• Tietotekniikan käytöstä kuntatyössä on tullut arkipäiväistä. Digitaalisia 

palveluja ja sähköistä asiointia on otettu viime vuosina käyttöön kiihtyvällä 
vauhdilla kaikilla toimialoilla

• Digitalisaatio on muuttanut tapoja opiskella, tehdä työtä, olla asiakkaana ja 
viettää vapaa-aikaa

• Työn murros näkyi vuonna 2019 selvimmin muuttuneina toimintatapoina

• Selitys on se, että tuottavuushyödyt ja palvelujen parantuminen eivät tule 
uuden teknologian käyttöönotosta vaan sen soveltamisesta ja siihen 
liittyvistä toimintatapojen muutoksista

• Siksi työn murrosta on tarkasteltava enemmän sekä uuden teknologian että 
uusien toimintatapojen näkökulmasta, ei vain uuden teknologian

Kunta-alan työn murroksen seuranta keväällä 2019



Tuloksia 2: Muutos oli suurempi kuin 
ennakoimme
• Työn murros on jo täällä. Seurantaan lähdettäessä mahdollisena tuloksena 

pidimme myös sitä, että muutokset eivät vielä näkyisi työpaikoilla. Työn 
murros oli kuitenkin selvästi näkyvissä kaikilla aloilla

• Merkittävänä syynä töiden muuttumiseen saattoivat olla muutokset 
asiakkaiden tarpeissa, esimerkkinä kotihoito ja peruskoulu 

• Myös säädösmuutokset aiheuttivat isoja muutoksia, esimerkkinä 
ammatilliset oppilaitokset ja sote-uudistuksen valmistelu

• Työn murros ei ole päättymässä. Monen uuden teknologian tai 
toimintatavan suurimmat vaikutukset ovat vielä edessäpäin, esimerkkinä 
tekoäly, robotit, työskentely alustojen kautta, lohkotekniikka, 
itseohjautuvuus

• Tulokset vahvistavat sen, että työn murros etenee eri tavoin eri ammateissa 
ja eri toimialoilla
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Tuloksia 3: Isot uudistukset ovat hitaita

• Isot uudistukset kestävät vuosia ja muutosvaihe vaatii organisaatioilta ja 
henkilöstöltä paljon

• Uusien toimintatapojen ja uuden teknologian käyttöönoton merkitys 
asiakkaille ja henkilöstölle arvioitiin tyypillisesti suureksi tai erittäin 
suureksi

• Kunta-alalle tarvitaan tulevina vuosina selvästi aiempaa suurempia 
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksia

• Yksioikoinen säästäminen ja tehostaminen uhkaa julkisia palveluja, johtaa 
palvelujen heikentymiseen ja työntekijöiden kuormituksen liialliseen 
kasvuun

• Uudistuksissa on kuunneltava johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä, sekä 
asiakkaita ja kuntalaisia
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Tuloksia 4: Henkilöstöstä on huolehdittava 
murroksessa
• Tarvittavan osaamisen kehittämiseen ja uusien työntekijöiden tukemiseen 

tarvitaan uusia ratkaisuja. Useimmin mainittuja keinoja olivat hyvä 
perehdytys, mentorointi, ja tutor-toiminta työpaikoilla

• Haasteista selviäminen vaatii koko kunta-alan osaamista (kaikki kehittävät) 
ja laajalle ulottuvaa yhteistyötä

• Säätelyllä ei pidä estää vaan edistää kuntatyön kehittämistä ja uudistamista

• Ihminen - asiakas ja työntekijä - pitää nostaa työn ja teknologian 
murroksessa keskiöön, kun halutaan onnistua
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Palautetta ensimmäisestä 
arviointikierroksesta



Valiokuntaneuvos Olli Hietanen eduskunta

• Työn murros -raporteissa mainittiin hallituksen tulevaisuusselonteot. Tulevaisuusvaliokunnan vastauksessa 
niitä skaalattiin alaspäin. Kannattaa lukea molemmat.

• Erittäin hyvänä pidin työn perusviestiä, tietyllä tavalla skaalataan murrosta asialliseen ja konkreettiseen 
muotoon. 

• Tulevaisuus on jo suurelta osin täällä, se on oikea viesti. 

• Oikea viesti on myös, että se tapahtuu hitaasti vuosien aikana ja silti työn murros on asia, joka muuttaa lähes 
kaiken: työtehtäviä, toimintatapoja, osaamista ja poistaa töitä. Näkemys on yhtenevä valiokunnan työn 
kanssa 2017.

• Hyvin oivallettu: hyöty tulee tosiaan uuden teknologian soveltamisesta ja uusista toimintamalleista

• Mitä voidaan tehdä, kun kaikkea ei osata ennakoida? Lähteä mukaan kokeillen ja arvioimalla sitä, mitä 
tehdään

• Mahdollinen pulma: yrityksen helppo päästä markkinoille, mutta sitoutuuko yritys työvoimaan, kun sen on 
keksittävä uudelleen tuotteensa ja palvelunsa?

• Kestävä kehitys ei näy kovin selvästi raporteissa. 



Valiokuntaneuvos Olli Hietanen eduskunta 2
• Meillä ei ole tällä hetkellä mittareita, jotka luotettavasti kuvaisivat sitä mitä tapahtuu ja tavoittaisivat tämän 

valtavan muutoksen. Esimerkiksi BKT on sille täysin sokea. Vanhoilla mittareilla näyttää siltä, että investoinnit 
kehittämiseen eivät enää saa aikaan tuottavuuden parantumista. Tarvittaisiin lisää Buurtzorgeja ja ehkä lisää 
joustavuutta. 

• Toinen seikka on osaamishaaste, se haastaa jatkuvaan elinikäiseen oppimiseen. Pitää keksiä koulu uudelleen 
yhteiskuntaan, jossa pitää jatkuvasti oppia. Suurin haaste ei ole kouluissa tai varhaiskasvatuksessa vaan 
ihmisillä, jotka ovat jo työelämässä.

• Haluan lukea teille eduskunnan hyväksymän arvoponnen (Tulevaisuus on omissa käsissämme). Mielestäni 
teidän raporttinne edustaa siinä mainittua arvokeskustelua, miten on tehty muutosta ja tulevaisuutta sitä 
arvioiden ja siitä puhuen. 

• Kirjoitatte työmarkkinoiden roolista, siitä ettei ole kiellettyjä puheenaiheita, se on juuri sitä keskustelua, jota 
tarvitaan

• Kehujen jälkeen: Raporteissa näkyy tietynlainen etujärjestönäkökulma, kun jotkin asiat otetaan itsestään 
selvinä. Jos kerätään samalla lailla ajattelevat ihmiset samaan huoneeseen, riskinä on että ojassa on yhteinen 
lehmä. Metsäteollisuuskin katsoi vain paperia, kun digitalisaatio ajoi paperin ohi.  



Johtava asiantuntija Kaisa Oksanen, 
valtioneuvoston kanslia

• Hyvä, että on lähdetty hakemaan yhteistä ymmärrystä, kiitos kuuluu monelle tämän pöydän ympärillä 
olevalle. 

• Konkreettinen seuranta käytännön muutoksista on erittäin tarpeellista, muuten kenttä jäisi teoriatutkijoille. 

• On tärkeää selvittää sitä, mitä tapahtuu tavallisilla työpaikoilla. Siihen voidaan tällaisella seurannalla vastata 
osittain muttei kokonaan. 

• Näkyy yhteydet muuhun trendeihin. Väestönmuutos näkyy kuntasektorilla sekä sektorin omat 
kehittämiskuviot. Onko vaikea pysyä juuri työn murroksen kentässä, kun on tarve parantaa palveluja ja 
kustannustehokkuutta?

• Puhuitte tärkeää julkisen sektorin roolista, joka näkyy keskustelussa tehostamisena, mutta raportissa vahvasti 
kehittämisenä, haastaako näkökulma?

• Tuloksissa yllätti positiivinen ja ratkaisukeskeinen vire. Ei ole kuva uhkaavasta ja pahasta työn murroksesta, ei 
kuormittavuudesta, tehostamisesta vaan ratkaisuja arjen sujumiseen ja kehittämiseen, hyvin rakentavia 
esimerkkejä ja ratkaisuja. Jos mediassa puhutaan sosiaalityöstä tai sairaanhoidosta, kuva on paljon 
negatiivisempi. Pitäisi löytää tasapainoisempi näky. Toivottavasti ihmisiä kiinnostaa teidän työnne.



Kari Nyyssölä, Opetushallitus

Mihin olisi suositeltavaa kiinnittää 
enemmän huomiota seuraavalla 
seurantakierroksella vuonna 2021?

• Tulevaisuuden tehtäviä hahmotettu 
uusien ammattien kautta; sinänsä toimiva 
tapaa jäsentää tulevaisuutta. Toisaalta 
painopisteenä voisi olla myös 
tulevaisuudessa tarvittava osaaminen

• Osaamisen ekosysteeminen muutoksen 
hahmottaminen

• Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos 
vahvemmin mukaan

Tärkeimmät osaamiset vuonna 2035 –TOP 15. Koottu 30 
toimialaryhmän tärkeimpien osaamisten (10–15) listauksista ja niiden 
osaamismainintojen määrästä (kaikki osaamistyypit).



Tulevaisuusvaliokunta muistuttaa, että tulevaisuus on omissa 
käsissämme. Tulevaisuuteen voi vaikuttaa poliittisella päätöksenteolla. 
Tulevaisuusvaliokunta pitää tärkeänä sitä, että yhteiskunnassa käydään 
laajaa, avointa ja moniarvoista arvokeskustelua työn tulevaisuudesta ja 

siitä, minkälaisen yhteiskunnan me haluamme. Pelkän sopeutumisen 
sijaan tarvitaan myönteinen ilmapiiri uuden luomiseen ja tulevaisuuteen 

vaikuttamiseen.

(Eduskunta 2017)

Vaikuttava, jatkuvasti kehittyvä ja kustannustehokas julkinen sektori on 
Suomelle ja kansalaisille yhtä tärkeä kuin vientisektorin menestys.

(Kunta-alan työmarkkinaosapuolet 2018)

Tulevaisuus on omissa käsissämme


