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Digitalisaatio muuttaa palvelutyötä



Mitä tapahtuu työlle

Uhkakuva: Keskitason osaamista vaativat ammatit, joissa automatisoitavaa 
katoavat digitaalisessa murroksessa (Frey&Osborne 2013)

Mahdollisuus: Teknologia korvaa rutiinityötä, mutta työ ei katoa, vaan muuttuu 
mielekkäämmäksi (Kenney, Jacobs 2017)

• Palvelutyö kaikissa muodoissaan lisääntyy
• Työn muutos riippuu palveluiden käyttäjistä
• Ammattilainen luo uutta työtä; hakeutuu muutoksen edistäjäksi, neuvojaksi, 

yhteensovittajaksi, vuorovaikuttajaksi, aktiivinen toimijuus korostuu 

Tulevaisuus: Työ sirpaloituu
• Yrittäminen lisääntyy
• Keikkatyö alustoilta lisääntyy, varsinkin nuorilla
• Palkkatyö vähenee
• Jakamistalous luo uudet pelisäännöt yhteisen hyvän jakamiseen?



Digiajan ammattilainen työnkuvansa 
muokkaajana

Kotietätyöntekijä, palveluohjaaja sekä moniosaaja

Virtuaalikäynti 
Eksote 
26.4.2017



Kokoaikaisen kotietätyön neljä eri profiilia

Sopeuttaja
– Elämänvaihe 

edellä

Keskittyjä
- Rutiini tuo 

turvaa

Intohimoinen 
harrastaja

– Vapaa-aika edellä

Yrittäjä-
palkansaaja 

– Supersuorittaja 
satsaa lomiin

Työsuoritteet korkeita

Hyvinvointi parantunut

Työn loppuminen ei 
huoleta

Riski:  ”Kotiäitiansa”
Ratkaisu: Selkiytä uratavoite

Riski: Syrjäytyminen
Ratkaisu: Etsi tukea ryhmissä 
toimimiseen

Riski: Kyvyt vajaakäytössä
Ratkaisu: Harrastuksesta tulonlähde
tai ala satsata uraan 

Riski: Hiipivä uupumus
Ratkaisu: Osaat jo toimia yrittäjänä 
- voisit panostaa siihen täysillä

www.smartworkresearch.fi

http://www.smartworkresearch.fi/
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Käyttäjyys: Toimijuus kasvaaPieni Suuri

Globalisaation 
/digitalisaation
ajama murros 
taloudessa ja 

työssä

Itseohjautuva, 
asiakkaan puolesta tekevä,
omistautuva palveluohjaaja

Digineuvoja ja pulmia ratkaiseva
palveluohjaaja

Herkkä, verkottunut,
ja keskusteleva palveluohjaaja

Palveluohjaaja asiakasrajapinnassa



Moniosaajaa tarvitaan 
muutoksen edistäjäksi

Case: Eksote

• Projektimurskaaja
• Muutoskoordinaattori 
• Virtuaalihoitaja ja virtuaalihoidon mahdollistaja
• Teknologisten järjestelmien portinvartija
• Hyvinvointiteknologiakoordinaattori 
• Jatkuvan parantamisen asiantuntija
• Muutosjohtaja 



Mitä jokaisen työpaikan tulisi pohtia 
digitalisoidessaan palveluita?



Haasteita

• Työntekijä: Miten ennakoin työni muutoksia ja 
kehitän osaamistani?

• Johto: Miten varoitan työntekijöitä 
automatisointihankkeiden vaikutuksista 
työhön?

• HR: Miten tuen työntekijöitä ja johtoa 
avoimuuteen yhteisessä palveluiden 
muutosten arvioimisessa?
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Kokeiluiden laaja-alainen
ihmislähtöinen arviointi



Digitalisaatio muuttaa työnkuvaa

Marjukka Ervelius

Muutosagentti



Eksote
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• 9 kuntaa

• n. 132 000 asukasta

• n. 4800 Eksotelaista

• Strategiset tukipalvelut yhdessä 

tietohallinnon kanssa vastaavat 

kehittämisestä Eksotessa



Kaksi työtä, oma työ ja sen kehittäminen

• Keuhkosairaanhoitajasta 
kehittäjäksi

• Yksi osa-aikainen projekti

• Kehittämistyön kiinnostus 
kasvaa > 5 erillistä projektia

• Kehittämisyksikön kautta 
muutosagentiksi

• Innostus uusiin asioihin vie 
eteenpäin
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Muutamia erilaisia projekteja

• Renewing Health- projekti

• Sähköisten palvelujen kehittäminen ja nettisairaanhoitajan työ

• Maaseudun palvelujen kehittäminen, Martti-hanke

• Asiakaspalautepalvelujen kehittäminen

• Sairaalataide

• Järjestö 2.0
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Matkaeväitä kehityksen matkalla kulkijoille

• Ole aito, avoin, 
kiinnostunut ja rohkea

• Vaikka työuran polku olisi 
mutkikas, jokaisesta 
tienhaarasta seuraa 
mukaasi jotain hyvää

• Tärkeintä ei ole korkealle 
asetettu päämäärä, vaan 
vaiherikas matka ja 
erilaiset matkatoverit
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Lopuksi

• Yksilöllinen vastuu osaamisen 
kehittämisestä tulee kasvamaan 
tulevaisuudessa

• Uusi ammattilaisuus vaatii tukea 
työkavereilta ja johdolta 



11.10. klo 13–14
Uusi oppiminen: 
Lapset keksijöinä

25.10. klo 9–10 
Nuorten arjen 
hallinta digiajassa

1.11. klo 9–10
Digiajan uusi 
ammattilaisuus

8.11. klo 9–10
Ikäihmisten 
mielekäs digiarki 

Veljesten nimet 
vanhimmasta 
nuorimpaan ovat: 
Juhani, Tuomas, 
Aapo, Simeoni, 
Timo, Lauri ja...

Digiä ikä kaikki! 
KUMOUS-hankkeen webinaari-sarja

#kumous



Kiitos! 

Vanhempi tutkija

Eveliina Saari, 
Työterveyslaitos

eveliina.saari@ttl.fi

Twitter: @EveliinaSaari

www.digikumous.fi

Tutkija

Sari Käpykangas, 
Työterveyslaitos

sari.kapykangas@ttl.fi

Twitter: @SariKapykangas

Ilmoittaudu webinaareihin: www.ttl.fi/koulutus
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