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Työntekijän turvallisuuden perusta ennen
• Työn tekeminen kelvollisesti
• Uskollisuus ja lojaalisuus omaa työnantajaa kohtaan
• Oman työnantajan taloudellinen menestyminen
• Isot muutokset työssä suhteellisen harvinaisia ja selväpiirteisiä
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Työntekijän turvallisuuden perusta ennen → nyt
• Työn tekeminen kelvollisesti → Oman hyödyllisyyden osoittaminen arvon
tuottamisessa
• Uskollisuus ja lojaalisuus omaa työnantajaa kohtaan → Joustavuus,
muutosmyönteisyys, luova sopeutuminen, sosiaalinen älykkyys
• Oman työnantajan taloudellinen menestyminen → Oman työyksikön ja -tehtävän
kilpailukyisyys verrattuna vaihtoehtoisiin tapoihin toteuttaa kyseiset toiminnot
• Isot muutokset työssä suhteellisen harvinaisia ja selväpiirteisiä → Muutoksesta ja
muutospuheesta tullut uusi normaali
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Richard Baldwin ja muuttunut muutosmaisema
• Globalisaation ja informaatioteknologian
kehityksen myötä muutokset työssä ovat
entistä:
• NOPEAMPIA
• YKSILÖLLISEMPIÄ
• ENNAKOIMATTOMAMPIA
• HALLITSEMATTOMAMPIA
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Työllisyyslupauksesta työllistyvyyslupaukseen
• Työllistyvyyslupauksen ytimenä työn kautta avautuvat mahdollisuudet jatkuvaan
oppimiseen ja kehittymiseen
• Itse työn sisällön kautta
• Koulutuksen kautta

• Kyse on ”ennakoivasta muutosturvasta”.
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digitaalitekniikan kehitys
turvaa vai turvattomuutta
työhön?
© Työterveyslaitos

|

28.11.2018

Modernin automaatiokeskustelun kolme vaihetta
Älykäs (ennustava) automaatio
(2010-luku-): kaikenlaiset alat ja
organisaatiot
Joustava automaatio (1970-luvun
loppu-): piensarjatuotanto,
toimistotyö, myös pk-yritykset
Jäykkä automaatio (1940-luvun
loppu-): auto- ja prosessiteollisuus, suuryritykset
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Älykäs automaatio: vanhan jatkoa vai jotain selvästi
erilaista?
JATKUMOA VANHALLE?
• Yhteistä kaikille kolmelle vaiheelle on ollut huoli työpaikoista ja suuri näkemysten
kirjo koskien sitä, rikastuuko vai köyhtyykö työ.
• Toistaiseksi ainakaan pahimmat pelot eivät ole toteutuneet.
JOTAIN SELVÄSTI ERILAISTA?
• Koneilla on nyt uusia tärkeitä toiminnallisia ominaisuuksia, jotka koskevat mm.
näkökykyä, luonnollisen kielen ymmärtämistä, kommunikoivuutta ja mobiilisuutta.
• Koneilla on lisääntynyt kyky oppia ja optimoida tämän pohjalta toimintaansa (60 %
tekoälyyn tehtävistä investoinneista kohdistuu koneoppimiseen).
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Paljonko työtehtävistä on automatisoitavissa?
• Frey & Osborne (2013)
• USAssa 47 % (Suomessa 36 %) työpaikoista
uhattuina teknologisen kehityksen johdosta
seuraavan 10-20 vuoden aikana.
• Koneoppimiseen perustuva tekoäly
syrjäyttää jatkossa yhä enemmän myös eirutiinimaista, mutta toteutustavaltaan ja
tuloksiltaan ”ennustettavissa olevaa”
asiantuntijatyötä, jota on aiemmin suojannut
työhön sisältyvän hiljaisen tiedon suuri
määrä.
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• Arntz ym. (2016)
• Freyn ja Osbornen laskelma harhaanjohtava:
perustuu asiantuntijoiden arvioihin
ammattien sisällöistä ja olettaa, että kaikilla
samalla ammattinimikkeellä olevilla
samanlainen tehtävänkuva.
• Korkean automaatioriskin työtehtävissä
työskenteleviä USAssa 9 % ja Suomessa 7 %.

Millaisia tehtäviä on vaikea automatisoida pitkälläkään
aikavälillä? (Frey & Osborne 2013)
Pullonkaula

Työn ominaisuus

Kuvaus

Havaitseminen ja
käsittely
(kohtalainen
pullonkaula)

Sorminäppäryys

Kyky toteuttaa tarkasti koordinoituja sormien liikkeitä yhdellä tai molemmilla
käsillä tarttumiseksi hyvin pieniin kohteisiin sekä niiden käsittelemiseksi tai
kokoamiseksi

Käden kätevyys

Kyky toteuttaa nopeita käsien liikkeitä kohteisiin tarttumiseksi tai niiden
käsittelemiseksi tai kokoamiseksi

Ahtaat työtilat ja hankalat
työasennot

Kyky työskennellä ahtaissa tiloissa ja hankalissa asennoissa

Ainutlaatuisuus

Kyky työstää omaperäisiä ja älykkäitä ideoita erilaisiin tilanteisiin tai kehittää
luovia tapoja ratkaista ongelmia

Taiteellisuus

Kyky hallita teorioita ja tekniikoita, joita tarvitaan erilaisten taiteellisten
elämysten tuottamiseen

Sosiaalinen havainnointi

Kyky tiedostaa toisten ihmisten reaktioita ja ymmärtää syitä niihin

Neuvottelu

Kyky saattaa ihmisiä yhteen ja sovitella erilaisuuksia

Suostuttelu

Kyky saada toiset ihmiset muuttamaan näkemyksiään tai käyttäytymistään

Toisten auttaminen ja
toisista välittäminen

Kyky tuottaa toisille ihmisille terveydellistä, emotionaalista tai muuta
henkilökohtaista hoitoa, hoivaa, tukea tai apua

Luova älykkyys
(suuri pullonkaula)

Sosiaalinen
älykkyys (suuri
pullonkaula)
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Suuren automaatioriskin työpaikkojen osuudet
digitaalitekniikan kehityksen kolmessa aallossa (PwC 2018)
Suuren automaatioriskin työpaikat (%)
40

35

30

25

20

15

10

5

0
Suomi
© Työterveyslaitos

|

28.11.2018

Ruotsi

Norja
Algoritmiaalto

Tanska
Laajentumisaalto

Saksa

I-Britannia

Autonomia-aalto

Ranska

USA

Suuren automatisointiriskin sisältävien
työpaikkojen osuudet digitaalitekniikan kehityksen
myötä (PwC 2018)
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Liioiteltu ja todellinen työelämän turvallisuushaaste
• TYÖN LOPPUMINEN = LIIOITELTU HAASTE
• Työpaikkojen kokonaismäärään digitalisaatio ei välttämättä juuri vaikuta.
• Automatisoinnin aiheuttama työpaikkojen menetys korvautuu pitkälti työn
tuottavuuden nousun synnyttämän ostovoiman lisääntymisen myötä ja uusien
teknologioiden myötä syntyvistä uusista tuotteista ja palveluista.
• OSAAMISEN RIITTÄMINEN = TODELLINEN HAASTE
• Fyysistä työtä, datan keräämistä ja datan käsittelyä sisältävien tehtävien määrät
vähenevät selvästi.
• Uudet syntyvät työpaikat edellyttävät erilaista osaamista kuin katoavat:
odotettavissa iso muutos ammatillisessa ja osaamisrakenteessa.
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Työn organisointi
•

Vain verraten harva työtehtävä voidaan (tai kannattaa) automatisoida kokonaan; automatisointi koskee
tavallisimmin työtehtäviin sisältyviä yksittäisiä toimintoja.

•

Olennainen kysymys on, miten ajatellaan ja organisoidaan uudelleen jäljelle jäävät ihmisen toteuttamat
toiminnot jatkossa.
•

Millaisten osaamisten ja käytäntöjen ohjaamina työorganisaatiot eri aloilla ja toiminnoissa toimivat tällaisissa
tilanteissa?

•

Yhdistelläänkö ihmisen tekemiksi jääviä työtoimintoja entistä vaativammiksi ja monipuolisemmiksi
kokonaisuuksiksi vai onko suuntana työn sisältöjen lisääntyvä sirpaleistuminen ja köyhtyminen?

•

Miten voidaan vaikuttaa siihen, että työorganisaatiot pystyisivät täysimääräisesti hyödyntämään uuden
teknologian mahdollisuuksia ja että uusi teknologia myös tukisi täysimääräisesti ihmisten mahdollisuuksia
kehittää ja hyödyntää osaamistaan työssä?

Haaste: Uusia ratkaisuja kehitetään yksipuolisen teknologialähtöisesti eikä työn kehittämisen näkökulmasta.
Jo suunnitteluvaihe rajaa helposti mahdollisten ratkaisujen kirjoa ja tätä kautta edellytyksiä työn rikastumiseen.
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Ihmisten osaaminen
•

Teknologia on korvannut ihmistyötä ensin työntekijätehtävissä, sittemmin monissa toimihenkilötehtävissä ja korvaa
jatkossa yhä enemmän myös vaativissa asiantuntijatehtävissä.

•

Koulutus ja osaamisen lisääminen sellaisenaan ei ole ratkaisu ihmisten työmarkkinakelpoisuuden säilyttämiseksi vaan
on tiedettävä, millaista osaamista ei jatkossakaan pystytä korvaamaan tai ole muuten perusteltua korvata teknologialla.

•

Koska automatisoinnin merkittävin pullonkaula on työtehtävään sisältyvä luovan ja/tai sosiaalisen älykkyyden vaatimus,
tulee tämän olla keskeisenä lähtökohtana suunniteltaessa koulutussisältöjä tai organisoitaessa työtä ja toimintoja.
•

Millaista luovaa ja sosiaalista älykkyyttä ihmiset tarvitsevat tulevaisuudessa voidakseen yhdessä kehittyvien koneiden kanssa
muodostaa tehokkaasti toimivia vuorovaikutteisia kokonaisuuksia?

•

Millaisia uusia koulutussisältöjä, oppimisen tapoja ja organisatorisia innovaatioita tämän edistämiseksi tarvitaan?

•

Miten tällaisten geneeristen taitojen kehittyminen voidaan kytkeä osaksi ihmisten elinikäisen oppimisen prosesseja ja näin tukea
heidän selviytymistään teknologisen kehityksen syrjäyttämisvaikutuksilta?

•

Millaiseksi tulisi muodostua eri toimijoiden (yhteiskunta, työelämän organisaatiot, yksilöt) keskinäinen vastuunjako?

Haaste: Organisaatiot ovat valmiita kouluttamaan ensisijaisesti korkeimmin koulutettua avainhenkilöstöään.
Suurimmassa vaarassa ovat kuitenkin vähemmän koulutetut ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevat.
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