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I    Valtioneuvoston kanslia    I    vnk.fi 

Vaikuttava kaksivaiheinen tulevaisuusselonteko 

• Teemana työn murros ja tulevaisuuden työ 

• 1. osa, kesä 2017: Jaettu ymmärrys työn 
murroksesta ja sen vaikutuksista 

• 2. osa, kesä 2018: Valmiuksien ja 
ratkaisuvaihtoehtojen luominen työn murroksen 
aiheuttamiin systeemisiin muutoksiin 
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Jaettu ymmärrys työn murroksen ajureista 

 

Arvonmuodostuksen uusi logiikka ja 
työmarkkinoiden rakennemuutos 

Uusien teknologioiden ja 
digitalisaation vaikutus työhön 

Väestönmuutos, muuttoliike ja 
kansainvälistynyt työelämä 
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Kun talouskasvu ei enää 
automaattisesti takaa 

työllisyyden kasvua 

Kun työtä tehdään 
globaaleilla alustoilla ja 

mobiileissa, virtuaalisissa tai 
väliaikaisissa verkostoissa ja 
ilman perinteistä työntekijä-

työnantaja-suhdetta  

Kun toimeentulo rakentuu 
useista puroista ja kun työ ei 
enää ole pääasiallinen väylä 

kiinnittyä yhteiskuntaan 

Kun työ polarisoituu korkean 
ja matalan tuottavuuden ja 

osaamisen töiksi   

Kun työ ei enää tarkoita sitä, 
mitä se on perinteisesti 

tarkoittanut 

Kun digitaloudessa 
skaalaedut voivat olla 

valtavia ja 
tekoälyinvestoinneista 

saatavat edut nopeita ja 
radikaaleja 
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Työn murros on suurin muutosvoima, vaikka 
tulevaisuuden ennustaminen on 
kauneuskilpailua 
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Työn murros murskaa nyt vallitsevan ”työtä, 
toimeentuloa, työkykyä ja osaamista” kuvaavan 
segmentaation 

suhde tuen tarpeeseen 

suhde työhön 
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Työn murros on suurin 
muutosvoima, joka 

murskaa nyt vallitsevan 
”työtä, toimeentuloa, 

työkykyä ja osaamista” 
kuvaavan segmentaation 

Yhteenveto 



Video 



Työ ja toimeentulo ovat tiiviissä yhteydessä 
myös osallisuuden ja demokratian 

toteutumiseen 



Sosiaalinen 
pääoma 

Osallisuus 

Luottamus 

Koulutus 

Tasa-arvo 

Työ 

Sosiaalinen 
liikkuvuus 

Talous 
Instituutiot 

Demokratia 



On mahdollista että: 
Vain harvoilla on 

työtä ja vielä 
harvempi hyötyy 
sen tuloksista. 

Työ muuttuu mutta 
sitä on runsaasti ja 
palkkatyötä riittää 

kaikille. 

TAI 



Kun mietitään osallisuutta, ollaan väistämättä 
tekemisissä moniulotteisen kysymyksen kanssa, 

jota ei voi ratkaista yhtä nappia painamalla. 
 

Siksi nyt on tärkeää: 



Helpottaa niiden huolta, jotka ovat työn murroksen väliinputoajia. 

Nostaa tulevaisuuden vauraudenjako ja toimeentulo poliittisen keskustelun 
ytimeen – nyt. 

Kysyä mitä tavoittelemme yhteiskunnassa teknologian avustamina ja pohtia 
suuressa mittakaavassa mitä teknologia meille mahdollistaa. Kuljemmeko 
kohti eriytymistä vai tasa-arvoa? Molemmat ovat mahdollisia. 
 
Huomata, että elinikäinen oppiminen muuttuu välttämättömyydestä hyveeksi.  

Muistaa, että työ voi olla sekä tuttua että tuntematonta. Robotti 
sairaanhoitajan apuna on kuviteltavissa, mutta mitä tekee algoritmikko? 
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