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Yhdessä teemme tulevaisuuden – uudet ammatit ja innovaatiot mahdollisuutenamme
Olli Hietanen
Tulevaisuuden tutkimuskeskus,
Turun yliopisto/Turun kauppakorkeakoulu
Taustamateriaalia esitykseen: Virtualisaatio, robotisaatio ja biokausi tulevat – mikä muuttuu
työelämässä ja koulutuksessa?

Tiivistäen: työpaikat eivät tulevaisuudessa ole sen ihmeellisempiä kuin nykyäänkään. Eli työpaikat
liittyvät tulevaisuudessa pitkälti samoihin tarpeisiin kuin nykyisetkin ja muutos tulee olemaan pienempi
kuin luulemme. Esimerkiksi Uudenkaupungin autotehdas (Valmet Automotive) on yksi parhaista
esimerkeistä robotisaatiosta - mutta Turun kauppakamari palkitsi saman yrityksen myös yrityksenä, joka
oli palkannut vuonna 2013 eniten uutta väkeä sisään Varsinais-Suomessa. Ugin autotehtaalla on
vaikeuksia löytää niitä kaikkia työntekijöitä, joita se tarvitsee. Vaikka robotti siis muuttaakin tehdastyötä,
niin tehdastyö ei lopu…

Entäpä jos työ ei lopukaan? Entäpä jos haasteena onkin työvoimapula?
Tämän yhteenvedon lähtökohtana oli Etlan raportti sadasta ammatista, jotka ovat ”loppumisuhan”
alla:
http://yle.fi/uutiset/milla_todennakoisyydella_ammattisi_katoaa__koko_etlan_lista_taalla/7028199
Etlan innostajana oli jo aiemmin USA:ssa tehty vastaava tarkastelu:
Pitkä versio: http://www.bls.gov/emp/ep_table_102.htm
Lyhyt versio: http://www.businessinsider.com/best-jobs-of-the-future-2014-1?op=1
Tarkemmin sanottuna lähtökohtana oli haastattelu, jossa tuota Etlan näkökulmaa katoavista
työpaikoista ja ammateista kritisoitiin: vaikka kyse onkin suuresta murroksesta, jossa joitakin
ammatteja tai mahdollisesti jopa kokonaisia toimialoja katoaa, niin yhtä paljon on kyse
uudistumisesta, jossa sadan kadonneen tilalle syntyy tuhat uutta ammatti ja uusia toimialoja:
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/585470/Tutkijat+Murroksessa+tyo+muuttuu+ei+lopu
Siksi meidän pitäisi mieluummin listata niitä syntyviä aloja kuin katoavia aloja – koska siitä on
enemmän hyötyä. Politiikkamme pitäisi tähdätä uusiin mahdollisuuksiin tarttumiseen, eikä vanhojen
ammattien pelastamiseen. Esimerkin vuoksi – olkaa hyvät: 30 ammattia tai/ja toimialaa/ilmiötä,
jotka kasvavat niin, että meitä uhkaa vakava työvoimapula:
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2)

3)

Automatisointi, robotisaatio arjen kone-kone -kommunikaatio (ubiteknologia) ja niiden
taustalla oleva infra (mm. älyverkot) tarkoittavat valtavaa kysyntää teknologialle eli
teknologiateollisuudelle. Teknologiateollisuudelle on tulossa liikaakin kysyntää, kun nämä
kaikki koneet ja/tai niitä rakentavat robotit rakennetaan.
Monet näistä laitteista edellyttävät myös prosessisuunnittelua, hallintaa, valvontaa jne. Eli
joku valvoo, ohjaa ja suunnittelee avaruudessa, maan päällä ja alla, meressä, pelloilla,
metsissä ja ilmassa työskenteleviä robotteja.
Kaiken automaation päälle voi kasvaa uusia palveluammatteja: vaikka robottitaksi kyyditsee
mummoa, niin ikääntyneen tukena voi olla ”mukanakulkija”/ henkilökohtainen avustaja.
Koti-, avo-, itse-, omais- ja vertaishoito pitää potilaan kotona – ja siksi myös diagnostiikka on
kotona: älyvaatteet, älykellot, älylattiat, lääkeautomaatit sekä syöpä- ja lääketutkat ja ties
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mitkä ovat myös kotona. Ja koska potilas ja diagnostiikka ovat kotona, niin myös hoitoon
liittyvät palvelut yms. työt siirtyvät silloin kotiin. Vastaavasti plustalot yms. itse tehty energia
synnyttää tarpeen energiatalkkareille yms. henkilökohtaisille energiapalveluille.
Vaikka olisimmekin siirtymässä uuteen teknologiaan, niin myös kaikkea nykyistä teknologiaa
kehitetään koko ajan tehokkaammaksi, joka myös luo kysyntää teknologiateollisuudelle.
Mihin päin maailmaa valmistus sitten siirtyykin, niin ei kaikki ihmisen tekemän teollinen työ
katoa ainakaan hetkessä, vaan nykyisen teollisuuden kilpailukyky riippuu siitä, kuinka
tehokasta ja kilpailukykyistä teknologiaa osaamme kehittää ja rakentaa. Työtä syntyy sekä
tästä suunnittelusta ja teknologian rakentamisesta että myös siinä teollisuudessa (ja mikä
ettei palveluissakin), jota tehostamme.
Pelimaailma synnyttää vielä pitkään uutta: vaikkapa niin, että virtuaalinen ja reaalimaailma
sekoittuvat virtuaalilaseilla ja hologrammeilla ja virtuaaliseinillä. Voimme muuttaa koko
elämämme peliksi jos haluamme (jo nyt on ammatikseen pelaavia).
Pelillisyys leviää myös työelämään (serious games) - esimerkiksi opetukseen, suunnitteluun,
tutkimukseen ja kehittämiseen.
Cleantechin kysyntä kasvaa voimakkaasti. Ihmiskunnalle on pian tulossa siivouspäivä:
likaantuneet vedet, ilma ja maaperä on joskus hoidettava ja ylipäätään kaikki uusi teknologia
on energia- ja materiaalitehokasta. Kaikenlaiselle ympäristöosaamiselle (sekä teknologialle
että myös palveluille on runsaasti kysyntää).
3D tulostaminen luo paikallista/hajautettua valmistusta ja käsityöläistenkin työ alkaa taas
kannattaa. Työtä syntyy tämänkin teknologian rakentamisesta, lähituotteiden
valmistamisesta sekä näihin liittyvästä suunnittelusta, ohjelmistopalveluista yms. palveluista.
3D maa-ilmassa tuotteet ovat ohjelmistoja ja algoritmejä, joiden perusteella tulostimet ja
pursottimet valmistavat tuotteita. Myös näiden ohjelmistotuotteiden valmistus ja myynti
työllistävät tulevaisuudessa.
Älyverkoilla voi pitkän päälle olla yhtä merkittävä vaikutus tuotannon tapoihin ja ansaintalogiikoihin kuin 3D.llä. Älyverkoissa virtaa mm. tieto, raha ja energia rinnakkain. samasta
valokaapelista voivat tulla koulutus, palkka, sähkö, uudet kengät ja antibiootti. Tämä
synnyttää uusia toimialoja ja ekosysteemejä.
Internet mahdollistaa globaalin toiminnan kaikelle yrittämiselle/kaikille yrityksille – myös
kivijalkaliikkeille ja kyläkipsoille. Kaikki voi olla suurta ja kansainvälistä Internetin avulla. Netti
mahdollistaa myös uusia toimialoja: blogin pitäjiä, suosittelijoita sekä ammattipelaajia, jotka
saavat palkkaa voittamalla turnauksia tai pelaamalla toisten puolesta (viemällä kiireisiä tai
osaamattomia muita pelaajia tasoille ja kentille, joille he eivät muuten pääsisi).
Jatkuva globalisaatio ja trendinomainen kansainvälistyminen luovat tarvetta myös
kieliteollisuudelle ja monikulttuurisuuden hallinnalle - ja vaikkapa palvelumuotoilulle jne.
Kuvitelkaa jos vaikka virtuaalilasit kääntäisivät venäjän-, kiinan-, japanin- ja arabiankielen
suomeksi – ja päinvastoin. Voiko olla niin, että virtuaalilaseihin rakennetaan tulevaisuudessa
vähintään yhtä paljon sovelluksia (lisätyn todellisuuden palveluja) kuin matkapuhelimiin? Ja
monet matkapuhelimissa olevat sovellukset sopivat myös virtuaalilaseihin tms.
Mitä digitaalisempi ja virtuaalisempi maailma, sitä suuremman help deskin ihmiskunta
tarvitsee. Koska uusi teknologia on ainakin aluksi kallista ja parhaimmat laitteet voivat joka
tapauksessa olla niin suuria ja kalliita, että ne eivät sovellu kotikäyttöön. Siksi
robottiautoihin, 3D tulostimiin yms. automaatteihin voi liittyä myös yhteiskäyttöä ja
vuokraamoja sekä myös kaikenlaista huoltoa ja kunnossapitoa.
Tietoyhteiskunnan (virtuaalisaation, digitalisoitumisen ja sosiaalisen median) vahvistuminen
kasvattaa myös suunnittelua, konsultointia, ohjelmointia, sopimista ja sisällön tuotantoa
tiedotusta, viestintä, markkinointia ja myyntiä. Globaali Datapilvi (Big data) ei ratkaise
ongelmiamme. Se on kuin pistäisi kaikki maailman tavarat yhteen kasaan. Siitä on pitkä
matka siihen, että käyttö olisi helppoa, hauskaa ja hyödyllistä. Käyttö vaatii palveluja. Jos
teollisuusyhteiskunta loi liukuhihnat ja teollisuushallit, niin älyverkot ja tietovirrat luovat
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”digitaalisen liukuhihnan”. Valtavat määrät erilaisia managereita käsittelevät dataa,
informaatiota ja tietoa. Koneet ovat ”kraanoja”, joista Big Data valuu käyttäjille. Siinä välissä
on eräs blogalisaation suurimmista työvoimatarpeista.
Globalisoituvassa ja monimutkaistuvassa taloudessa on kasvavaa kysyntää finanssi-,
vakuutus- ja lakialan osaajille.
Mitä systeemisempi, teknisempi, sähköisempi ja virtuaalisempi maailma, sen enemmän
tarvitaan turvallisuutta, vartiointia, valvontaa, hallintaa, lakeja ja sopimuksia.
Kokonaisturvallisuus, huoltovarmuus ja resilienssi (joustavuus ja toipumis-/ palautumiskyky)
työllistävät tulevaisuudessa yhä enemmän.
Vaikka robotit voivat yleistyä kuljettamisessa ja hajautettu tuotanto valmistuksessa, niin
logistiikkaa tarvitaan jatkuvasti enemmän: maailma nopeutuu ja tehostuu ja (fyysistä ja
aineetonta) kuljettamista tapahtuu pikemminkin enemmän kuin vähemmän. Tämä
tarkoittaa tavalla tai toisella myös logistiikan ja kuljetusalan työn kasvua. Vaikka ammatit ja
tehtävät voivat muuttua merkittävällä tavalla.
Biotalouden kehittyminen luo työpaikkoja energian, materiaalien, ruoan ja vaikkapa
ihmisten varaosien ja biologisten koneiden yms. valmistukseen. Tulevaisuudessa yhä
suurempi osa tuotteista on biomateriaaleista tehtyä. Myös bioenergian käyttö kasvaa. Tämä
luo valtavan työvoimatarpeen sekä metsä- että myös peltopohjaiselle biotaloudelle.
Biomateriaaleja yms. voidaan kasvattaa myös merissä, arktisilla alueilla, maan alla, ilmassa
jne. Genetiikka (GMO) mahdollistaa bioalalla lähes mitä tahansa.
Vesi on yksi niistä luonnonvaroista, jonka kysyntä kasvaa kaikella tavalla: vesiä puhdistetaan
cleantechissä ja makeaa vettä valmistetaan vaikkapa meristä ja ilmakehistä. Myös veden
säästäminen luo työtä. Veden saatavuudella on liittymäpinta myös ruoantuotantoon.
Jatkuva muutos ja elinikäinen oppiminen ja ylipäätänsä osaamisen tarpeen kasvu lisää myös
koulutuksen tarvetta ja kysyntää. Teknologian suunnittelu, valmistaminen ja hallinta vaativat
osaamista samoin kuin sovellutusten ja palveluiden tuottaminen. Vaikka julkisilla varoilla
rahoitetut koulut kärsivät rahoituksen puutteesta, niin koulutuksen kysyntä ja määrä
kasvavat. Tästä kertovat mm. sellaiset ilmiöt kuin koulutusvienti ja MOOC (Massive Open
Online Courses).
Myös sosiaali- ja terveyspalveluille on edelleen kysyntää: vaikka julkiset rahat loppuvat niin
tarve ei katoa: ikääntyminen, sairaudet ja vaivat ovat uusiutuva luonnonvara. Kyse on vain
siitä kuka maksaa. Tarve kasvaa.
Edelleen tarvitaan myös monenlaisia perinteisiä kädentaitoja: putkimiehiä, sähkömiehiä,
huoltomiehiä jne. sekä korjaus- ja uusrakentamista. Kaikki remonttia tehneet tietävät, miten
näistä osaajista on pulaa jo nyt. Sama juttu kun etsii korjaajaa huonekaluille, kodinkoneille,
kengille, vaatteille, autoille jne. Jonotus ja odotusajat ja palvelun löytämisen vaikeus
kertovat siitä, että kasvu varaa löytyy.
Aurinkoenergian ja mahdollisesti monen muunkin uusiutuvan energian sekä ylipäätään
hajautetun energian tuotannon ja käytön kasvu luo työtä (suunnittelua, valmistusta,
asentamista, huoltoa ja ylläpitoa jne.)
Elintarvikkeet ja varsinkin lähiruoka ja ylipäätään lähipalvelut voivat myös yleistyä kun
internet ja parempi verkostomainen liiketoimintaosaaminen tukee niitä: erilaiset
osuuskunnat ja ruoka yms. piirit lisäävät lähituotannon kysyntää ja isännöitsijöistä voi tulla
lähipalvelukoordinaattoreita, jotka auttavat korttelin ja kaupunginosan yrittäjiä saamaan
samanlaista hyötyä läheisyydestä kuin jättimarketeissa ja vaikkapa matkailukeskuksissa
voidaan saada. Myös kaupungeissa yleistyvät viherparvekkeet, vertikaaliviljely yms. itse
tuottaminen luo uusia markkinoita puutarha-alalle.
Kulttuuri, taide, harrastukset, viihde, personal ja group trainerit ja monet muut
elämänhallinnan palvelut kasvavat myös. Ihmiset etsivät elämälleen merkitystä ja siksi myös
sellaisille asioille kuin uskonnolle, enkelikahviloille, kaikenlaiselle yliluonnollisuudelle ja
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vaihtoehtolääketieteelle sekä mielenhallinnalle on kysyntää. Urheilu, terveet elämäntavat ja
viihde myyvät tulevaisuudessakin.
Matkailun ja siihen liittyvien elämyspalveluiden kysyntä kasvaa maailman moninapaistuessa
ja siirtymätalouksien vaurastuessa. Vaikka virtuaalipalvelut ja etäläsnäolo voivat yleistyä
myös matkailussa (mikä sekin luo uutta työtä matkailualalle), niin sama trendi luo kysyntää
myös aidolle ja retrolle, josta voidaan maksaa entistä enemmän.
Myös vakaat yhteiskunnalliset ja sosiaaliset olot tuottavat taloudellista hyötyä: turvallinen ja
vakaa Suomi on hyvä investointien, asumisen ja sijoittumisen paikka. Maailman kasvukeskuksissa on rahaa, joka etsii sijoituskohteita.
Joukkoistaminen ja esimerkiksi joukkorahoitus puolestaan mahdollistavat uudenlaista
yhteiskunnallista, sosiaalista, ideologista, eettistä, vastuullista jne. liiketoimintaa? Kuka
tahansa voi kerätä idealleen rahoituksen joko paikallisesti, kansallisesti tai globaalisti. Osuuskunnat tarjoavat mahdollisuuden pop up -yrittäjyydelle: kuka tahansa voi ryhtyä yrittäjäksi ja
saada vielä samana päivänä liikeyhteisötunnuksen ja ammattimaista apua hallinnossa yms.
Moni nykyinen kestämättömyyden haaste on nimenomaan julkisin varoin ylläpidetyn
hyvinvointivaltion haaste. Mutta samalla kun hyvinvointivaltio heikkenee, niin
kansalaisyhteiskunta kasvaa. Vaikka julkiset palvelut voivat vähentyä, niin samaan aikaan työ
kolmannella sektorilla sekä myös (samoja palveluita tarjoavissa) yrityksissä kasvaa. Mitä
vähemmän on julkisia sairaaloita, sen enemmän on yksityisiä terveysasemia ja
ammattimaisesti toimivia kansalaisjärjestöjä.
Byrokratian ja hallinnon määrä on kasvanut jo pitkään – ja kasvaa edelleen. Mm. EU:n
liittovaltiokehityksen, sote- yms. palvelurakenne ja kuntarakenneuudistuksen ja kaikkinaisen
aluekehittämisen vuoksi myös byrokratia ja hallinto kasvavat, vaikka pyrkimys voi olla
muuhun.
Niukkenevat luonnonvarat, kestävä kehitys ja teknologian kehittyminen vievät ihmiskunnan
merten pohjiin, arktisille alueille, ilmakehään ja avaruuteen. Tämä kaikki edellyttää yhä
enemmän muun muassa meri- ja avaruusteknologiaa, arktista osaamista sekä ilmassa
leijuvia tai/ja meressä kelluvia rakenteita. Myös vanhoja kaivoksia (maan alla) voidaan
hyödyntää niin energian varastoinnissa kuin myös ruoan tuotannossa.

Lisäksi voidaan tunnistaa joitakin systeemisiä muutoksia:








Tarvitaan uusi, utiliteettiin perustuva määritelmä tehokkuudelle: tehokkuus tulisi laskea siitä,
kuinka tehokkaasti terveys yms. perimmäinen tavoite syntyy - ja sen päälle tarvitaan tehokas
tapa tehdä tuo mahdollisimman hyvä lopputulos. Parhaillaan painopiste on taloudellisessa
tehokkuudessa, joka ei välttämättä tuota parasta mahdollista lopputuotosta (esimerkiksi
terveyden tms. näkökulmasta), vaan maksimoi kassavirran tai/ja minimoi kulut.
Toinen systeeminen muutos liittyy siihen kysymykseen, että onko työ etääntymässä taloudesta/
arvoluonnista? Työllä kun näyttäisi olevan koko ajan vähemmän merkitystä tuloksen tekemiseen
tässä immateriaalioikeuksien, robottien ja omistamisen maailmassa. Jos näin on, niin pitäisikö
pohtia sitä, mistä ja miten saamme leivän ja sirkushuvin - ilman työn käsitettä. Pitääkö ”työ”
keksiä uudelleen? Miten kasvavan talouden kakku jaetaan, jos työ ei enää ole se ”access”?
Kolmas systeeminen muutos voi liittyä koulutukseen: uusi paradigma oppilaan- ja
uraohjauksessa korostaa aktiivista ja ahkeraa oppijaa, joka kehittää omia vahvuuksiaan ja pyrkii
omiin unelmiinsa. Oppimis- ja urapolut ovat yksilöllisiä (eikä massa-ammatteja enää ole).
Ihminen ei valmistu ammattiin vaan puhkeaa kukkaan jne. Olemme siirtymässä
yhdenmukaistavista tutkinnoista yksilöllisiin urapolkuihin. Nämä kaksi mallia työllistävät aivan
erilaisilla periaatteilla.
Neljäs systeeminen muutos liittyy siihen, että olemme siirtyneet lineaarisesta kehittämisestä
epälineaariseen: sen sijaan että kehittäisimme yhtä ja samaa tuotetta (esimerkiksi paperia) aina
vain paremmaksi (enemmän ja nopeammin vähemmällä ja halvemmalla), niin kehittämmekin
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biotalouden uusia innovaatioekosysteemejä, jossa voimme käyttää kaikkea sitä mikä kasvaa
(kaikkea orgaanista) ja tehdä siitä lähes mitä tahansa: kaasu, nestettä, kuituja, massaa – ruokaa,
3D materiaaleja, kompostoituvaa elektroniikkaa, ihmisen varaosia jne. Hyppäämme
rinnakkaistoimialoille ja teemme geneerisiä tuotteita ja materiaaleja.
Viides systeeminen muutos on hybriditalous, jossa asiakas ohjaa prosesseja alhaalta ylös: yhä
useammin asiakkaat osallistuvat tuotteiden suunnitteluun, päätöksentekoon, valmistamiseen,
rahoitukseen, markkinointiin ja myyntiin. Tämä sekoittaa täydellisesti sen kuka on asiakas ja
kuka valmistaja….
Kuudes systeeminen muutos voisi liittyä virtuaalisuuteen ja hajautettuun tuotantoon. Paikan ja
kokoluokan merkitys vähenee…
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