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PÄÄKIRJOITUS

Keitä ovat nykyajan luddiitit?
Ostin viime syksynä uuden auton. Edelliselle ehti
kertyä ikää reilut 13 vuotta. Saman merkin uuden
”järkimallin” hintaluokka on pykälää alempi, mutta teknologiaa on tullut rutkasti lisää. Tuntuu kuin
auto olisi täytetty härpäkkeillä, jotka lähettelevät
alinomaa ilmoituksia monitoiminäytölle niin, että
on vaikeaa keskittyä itse ajamiseen.
Auton uudet toiminnot saavat minut monesti lähes raivon partaalle ja epäilemään, ovatko ne kaikki ihan tarpeellisia. Ei silti tulisi mieleeni purkaa
raivoani autoon. Toisaalta toimintojen kytkeminen
pois päältä arveluttaa, koska ne osaltaan myös parantavat ajoturvallisuutta.
Uuden auton käsikirja on yhtä paksu kuin ennenkin, mutta erilainen. En ole vieläkään ”joutanut”
opiskelemaan sitä kokonaan. Autoissa ei ole tapahtunut yhtä suurta edistystä kuin kännyköissä, jotka
ovat nykyään varsin helppokäyttöisiä ja kuluttajaystävällisiä. Autoteollisuutta taitaa edelleen vaivata
sellainen insinöörivetoisuus, joka osaltaan koitui
Nokian kohtaloksi. Helppokäyttöisyyttä ilmeisesti
kaivattaisiin moneen teknologiaan, jota tässä maassa ajetaan sisään.
Ihmiset eivät pidä uudesta teknologiasta, jos se
tuo liian suuria muutoksia heidän elämäänsä. Esimerkiksi itseohjautuvien autojen uskotaan joskus
tulevaisuudessa vievän paljon kuljetusalan työpaikkoja. Se voisi tuntua hyvin vakavalta uhalta. Herättäisikö se vastareaktion?

Uusi teknologia voi
heikentää palkansaajien
neuvotteluasemaa suhteessa
työnantajiin.
1800-luvun alun Englannin luddiitit ovat kuuluisimpia varhaisia protestoijia uutta teknologiaa vastaan.
Yleisesti heiltä luullaan päässeen primitiivireaktio,
koska uudet kutomakoneet veivät heiltä työpaikat:
he ryhtyivät rikkomaan koneita. Historiantutkijat
kertovat luddiiteista muuta, joka on kiinnostavaa
nykyajankin näkökulmasta.

Monet luddiitit olivat
tosiasiassa taitavia käsityöläisiä, jotka olivat harjoitelleet vuosia saavuttaakseen
taitonsa ja ansiotasonsa. He
osasivat käyttää koneita eivätkä vastustaneet uutta
teknologiaa sinänsä. He
pelkäsivät ammattitaidottomien työläisten, maahanmuuttajien ja koneiden
vievän heiltä työt. Tilannetta kärjisti vielä taantuma,
joka liittyi Napoleonia vastaan käytyyn sotaan.
Kun valtio ei vastannut luddiittien vaatimuksiin
avusta, muutamat epätoivoiset kutojat alkoivat särkeä koneita. Luddiitit pyrkivät parantamaan neuvotteluasemaansa suhteessa työnantajiin ja vaativat
lisää työpaikkoja ja parempia palkkoja. Hyökkäykset
kohdistuivat työnantajien ”vilpillisiin ja petollisiin
tapoihin” käyttää koneita vakiintuneiden työehtojen
kiertämiseksi.
Onko meillä nykyäänkin luddiitteja? Kaiken maailman virusten levittäjät ja muut kyberhäiriköt eivät
protestoi työpaikkojen menettämistä vastaan eivätkä vaadi parempia palkkoja ja työoloja. Teknologian
helppokäyttöisyyden vaatiminenkaan ei ole nykyajan luddismia, mutta ilmassa on pitkälti samanlaista tyytymättömyyttä kuin yli 200 vuotta sitten.
Nykyajan työnantajat voivat tavoitella kustannussäästöjä tavoilla, joissa he käyttävät hyväkseen
uutta teknologiaa ja jotka uhkaavat työpaikkoja ja
vakiintuneita työehtoja. Globalisaatioon liittyvät
arvoketjut, alustatalous, työasioiden tunkeutuminen vapaa-ajalle ja yrittäjäriskin ulkoistaminen
alihankkijoille ja itsensätyöllistäjille ovat kaikki
esimerkkejä tästä.
Tällaisessa maailmassa yksinäinen työntekijä on
heikoilla, ellei hän edusta sellaista huippua, joka
pystyy sanelemaan omat työehtonsa. Protestoiminen
on luonnollinen reaktio, mutta se voi saada muukalaiskammon ja populismin kaltaisia muotoja, jotka
eivät osu oikeaan kohteeseen. Toisin kuin 200 vuotta
sitten meillä on nyt vaaleja ja hallitusohjelmia, joissa voidaan ottaa huomioon tutkimustietoa uuden
teknologian vaikutuksista. Kuulevatko poliitikot? •
T&Y talous ja yhteiskunta
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Ikäluokkien eteneminen
koulutusjärjestelmässä ja työmarkkinoilla
– sukupuolten väliset erot erityistarkastelussa

Suomi on maailman kärkimaita korkeakoulututkinnon suorittaneiden ikäluokkaosuuksissa, mutta sukupuolten
väliset erot ovat OECD-maiden suurimpia. Suomen kaltaisista kärkimaista esimerkiksi Sveitsissä ja EteläKoreassa eroa sukupuolten välillä ei esiinny. Koulutuspolitiikan keskeisiä kysymyksiä on, miten saada kummatkin
sukupuolet pysymään mukana koulutuksessa mahdollisimman pitkään ja hankkimaan sellaisia tietoja ja taitoja,
joiden varassa toiminta työssä ja muussa elämässä sujuu mahdollisimman hyvin. Tiettyä eriseuraisuutta
aiheuttaa myös korkeakoulutettujen naisten ja miesten urautuminen omien toimialojensa työtehtäviin etenkin
Helsingissä, mutta myös muissa yliopistokaupungeissa.

E

U- ja OECD-maissa keskeisesti koulutuspolitiikkaa
ohjaava tavoite on väestön
koulutustason nostaminen.
EU:n Eurooppa 2020-strategiassa asetetaan Euroopan unionille tavoitteeksi nostaa korkeakoulututkinnon
suorittaneiden osuus 30–34-vuotiaista
vähintään 40 prosenttiin ja saada tutkintoa vailla olevien osuus 18–24-vuotiaista
alle 10 prosenttiin. Strategia määrittelee
kullekin jäsenmaalle omat kansalliset
tavoitteensa. Suomen tavoitteet ovat,
että vähintään 42 prosenttia ikäluokasta
suorittaa korkeakoulututkinnon ja että
korkeintaan kahdeksan prosenttia nuorista ikäluokista jää pelkän peruskoulun
varaan (Euroopan komissio 2018, Valtiovarainministeriö 2018).
Opetus- ja kulttuuriministeriön Suomelle määrittämien EU-strategiaa korkeampien tavoitteiden mukaan koko ikäluokka suorittaa toisen asteen tutkinnon
(OKM 2018) ja puolet ikäluokasta suorit02 T&Y talous ja yhteiskunta
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taa korkeakoulututkinnon (OKM 2017).
Ministeriön visio lähtee siitä ajatuksesta,
että pärjätäkseen tietoyhteiskunnassa
niin yksittäiset kansalaiset kuin koko
kansakuntakin tarvitsee entistä korkeampitasoista koulutusta ja osaamista.
Koulutustason nostoa perustellaan myös
Suomen kansainvälisellä kilpailukyvyllä
globaalitaloudessa, minkä uskotaan edellyttävän entistä runsaampaa korkeakoulutetun ja osaavan työvoiman tarjontaa.
Tarve koulutustason nostoon taloudellisin syin on esillä kaikissa maailman maissa, mutta esimerkiksi ”human
capitalin” kotimaassa Yhdysvalloissa
on jo jonkin aikaa oltu huolissaan tutkintomäärillä mitatun koulutuskasvun
tyrehtymisestä ja sen mahdollisista haitallisista seurauksista (Goldin ja Katz
2008). Yhdysvalloissa kannetaan kasvavaa huolta vaikeuksista saada nuoret
valmistettua jatko-opintoihin ja niistä
suoriutumiseen. Huoli on myös siitä, että
sikäläinen college-tutkinto ei välttämättä

ole tae sellaisesta työpaikasta, josta koituvilla ansiotuloilla saisi hoidettua opintoja varten kertyneet velat.
Koulut kesken jättävien korkeaksi
nousseet osuudet ovat saaneet Bill Gatesin kaltaiset filantroopit kampanjoimaan
opintojen loppuun saattamisen puolesta. Totta kai myös Suomessa on syytä
seurata yhdysvaltalaisten otteita siinä,
miten saada nuoret pysymään mukana
koulutuksessa mahdollisimman pitkään
ja hankkimaan sellaisia tietoja ja taitoja,
joiden varassa toiminta työssä ja muussa
elämässä sujuu mahdollisimman hyvin
(Goodman et. al. 2015, Symonds et al.
2011, Schwartz 2016 ja Holzer 2017).

Tietoyhteiskunnassa ja
globaalitaloudessa pärjääminen
edellyttää entistä runsaampaa
korkeakoulutetun ja osaavan
työvoiman tarjontaa.

Kuva
Sakari Ahola

OSMO KIVISEN (vas.) ja JUHA HEDMANIN
mielestä oppilaitosten tulisi pystyä muuttamaan
menettelytapojaan siten, että kumpaakin sukupuolta voitaisiin kohdella niiden edellytyksiä
parhaiten vastaavalla tavalla.

T&Y talous ja yhteiskunta
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Tässä artikkelissa tarkastelemme laskennallisen suomalaisikäluokan tyttöjen
ja poikien peruskoulun jälkeisiä opintoja
aina korkeakoulututkinnon suorittamiseen ja työelämään vakiintumiseen saakka. Otamme tarkastelun kohteeksi vuosina 1991–1995 syntyneistä muodostetun
laskennallisen ikäluokan 65 050 nuorta,
joista tyttöjä on 31 890 ja poikia 33 160.
Tarkastelemme myös vuosina 1982−1986
syntyneistä muodostetun laskennallisen
64 300 hengen ikäluokan 31 405 naisen
ja 32 895 miehen toisen asteen jälkeisiä
opintoja sekä ensiaskeleita työelämässä.
Tarkastelemme pelkän peruskoulun varassa 20-vuotiaina olleita sekä lukion ja
ammatillisten opintojen kautta korkeakouluopintoihin edenneitä. Kysymme,
missä määrin lukiossa ja ammatillisessa
peruskoulutuksessa opinnot aloittaneet
tytöt ja pojat valmistuvat ja etenevät korkeakouluopintoihin. Relevantit tilastolähteet on esitelty liitteessä 1.
Edelleen erittelemme vuosina 1982−
1986 syntyneistä muodostetun laskennallisen ikäluokan avulla naisten ja miesten toimimista ammatissa. Määritämme
henkilön korkeakoulututkinnon suorittamista 30-vuotiaana ja vakiintumista
ammattiin toimialoineen ja sijaintikuntineen 32-vuotiaana, mihin mennessä korkeakoulututkinnon suorittaneillakin on
vähintään kaksi vuotta valmistumisesta
aikaa ammatillisen asemansa vakiinnuttamiseen. Otamme ikäluokkaa runsaimmin työllistävät ammatit, toimialat ja
sijaintikunnat tarkempaan tarkasteluun
voidaksemme vertailla eroja korkeakoulututkinnon suorittaneiden ja sitä vaille
jääneiden naisten ja miesten välillä. Kysymme, eroavatko korkeakoulututkinnon
suorittaneiden miesten ja naisten ammatit, toimialat ja sijaintikunnat korkeakoulututkintoa vaille jääneiden vastaavista ja
jos, niin millä tavoin.
IKÄLUOKAN TYTTÖJEN JA POIKIEN
OPINNOT PERUSKOULUN JÄLKEEN

Vuosina 1991−1995 syntyneiden laskennallisesta ikäluokasta 95 prosenttia
aloitti (17. ikävuoteen mennessä) toisen
asteen opinnot joko lukiossa (50 %) tai
ammatillisessa peruskoulutuksessa
(45 %), kymppiluokan tai valmentavan
04 T&Y
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koulutuksen (VALMA, LUVA 1) kautta
etenevät mukaan luettuna. Viitisen prosenttia ikäluokasta, noin 1 400 tyttöä ja
1 600 poikaa, ei siis ole jatkanut peruskoulun jälkeen. Näistä pelkän peruskoulun varaan jääneistä 3 000 henkilöstä
900 käy päätoimisesti töissä (Asplund
ja Vanhala 2014). Peruskoulun jälkeen
kokonaan vaille opiskelu- tai työpaikkaa
ikäluokasta jää siis pari tuhatta nuorta.
Se OKM:n tavoite, että koko ikäluokka
suorittaa peruskoulun jälkeisen tutkinnon, edellyttänee toteutuakseen sellaisia yhteiskuntapoliittisia interventioita
varhaiskasvatuksen, lastensuojelun ja
perhepolitiikan alueille, että pelkät koulutuspolitiikan keinot eivät siinä riitä.
Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että
ennen 18 vuoden ikää kodin ulkopuolelle sijoitetaan ikäluokasta 2 100 nuorta
ja heistä 1 200 jää pelkän peruskoulun
varaan (Kestilä ym. 2012, kääriälä
et al. 2018). THL:n tutkimukset (esim.
Ristikari ym. 2018) muistuttavat näiden nuorten kodeissa esiintyvistä toimeentulo- tai elämänhallintaongelmista.
EU:n pelkän peruskoulun varaan jääville
asettamaan määrälliseen kriteeriin (alle
kahdeksan prosentin osuus ikäluokasta)
pääsemiseen riittäisi sen varmistaminen,
että kaikki toisen asteen opinnot aloittaneet saisivat oman tutkintonsa suoritettua.
Laskennallisen ikäluokan tytöistä
aloittaa lukio-opinnot (17. ikävuoteen
mennessä) 58 prosenttia ja pojista 42.
Ammatilliset perusopinnot aloittaa
tytöistä 38 ja pojista 53 prosenttia.
Lukiossa opinnot aloittaneista vielä
20-vuotiaana valmistumatta on kuusi
ja ammatillisessa oppilaitoksessa aloittaneista yhdeksän ikäluokkaprosenttia. Koko ikäluokasta valmistumatta
jääneitä on 15 ikäluokkaprosenttia ja
kun tähän lisätään toisella asteella
aloittamatta jääneiden viisi prosenttia, niin viidennes ikäluokasta on pelkän peruskoulun varassa 20-vuotiaina.
Pelkän peruskoulun varaan jääneitä on
ikäluokan tytöistä 17 ja pojista 22 prosenttia. Lukio-opinnoista valmistumatta
jääneitä on tytöistä viisi ja pojista kuusi
ikäluokkaprosenttia, kun taas ammatillisista opinnoista valmistumatta jääneitä

on tytöistä kahdeksan ja pojista 11 ikäluokkaprosenttia.
Kuten aiemmin on käynyt ilmi, koulutuspolitiikan tavoitteena Suomessa on,
että puolet ikäluokasta suorittaa kandidaattitasoisen korkeakoulututkinnon.
Ministeriön mukaan tutkinnot tulisi
suorittaa mahdollisimman nopeasti ja
nuorena. Laskennallisesta ikäluokasta
korkeakouluopinnot aloittaa 43 prosenttia (22 ikävuoteen mennessä) siten, että
36 prosenttia ikäluokasta tulee lukioiden
ja seitsemän ammatillisten oppilaitosten
kautta.

Naisten ja miesten välinen
ero kandidaatintutkinnon
suorittaneiden
ikäluokkaosuuksissa on
Suomessa OECD-maiden
suurimpia.
Ikäluokan tytöistä korkeakouluopinnot
aloittaa 50 prosenttia ja pojista 37. Lukion kautta ikäluokan tytöistä tulee 43
prosenttia ja pojista 30. Ammatillisten
perusopintojen kautta korkeakouluopintoihin edenneitä on niin ikäluokan
tytöistä kuin pojista seitsemän prosenttia. Mainittakoon, että ikäluokan tytöistä ylioppilaaksi 20 ikävuoteen mennessä
valmistuneita on 56 ja pojista 39 ikäluokkaprosenttia, kun kaksoistutkinnon suorittaneet lasketaan ylioppilaisiin mukaan.
Tyttöjen ja poikien välinen ero ylioppilaaksi valmistuneiden osuuksissa on näin
17 prosenttiyksikköä.
Korkeakouluopinnot 22. ikävuoteen
mennessä aloittaneiden ikäluokkaosuudet ovat puolestaan tytöillä 50 ja pojilla
37 ikäluokkaprosenttia. Tässä tyttöjen ja
poikien välinen ero on 13 prosenttiyksikköä, eli rahtusen kapeampi kuin ylioppilaiden osuuksissa. Vaikka ikäluokan tytöt
kirjoittavat ylioppilaaksi huomattavasti
poikia useammin, niin ylioppilaaksi kirjoittaneet pojat aloittavat 22. ikävuoteen
mennessä korkeakouluopinnot tyttöjä
useammin (vrt. Loukkola ja Tuononen 2019).
Kandidaatintutkinnon 30. ikävuoteen
mennessä suorittaneita ikäluokasta on 47

JOTTA KOKO IKÄLUOKKA VOISI SUORITTAA PERUSKOULUN JÄLKEISEN
TUTKINNON, TARVITAAN MUITAKIN KUIN KOULUTUSPOLIITTISIA KEINOJA.

prosenttia. Näistä 39 prosenttiyksikköä
on korkeakouluopinnot 22. ikävuoteen
mennessä aloittaneita ja loput kahdeksan
prosenttiyksikköä myöhemmin aloittaneita. Mainittakoon, että korkeakoulututkinnon suorittaneista naisista yhdeksän
ja miehistä seitsemän ikäluokkaprosenttia on myöhemmällä iällä opinnot aloittaneita. Kaikkiaan ikäluokan naisista
kandidaatintutkinnon 30. ikävuoteen
mennessä suorittaneita on 55 ja miehistä 39 prosenttia. Naisten ja miesten välinen ero on 16 prosenttiyksikköä, ja se on
OECD-maiden suurimpia.

Taulukossa 1 eritellään korkeakoulututkinnon suorittaneiden ja sitä vaille
jääneiden ikäluokkaosuuksia ammateittain. Tarkempaan erittelyyn on otettu
viisi ammattia, joissa toimii runsaimmin
korkeakoulututkinnon suorittaneita, sekä
viisi ammattia, joissa toimii runsaimmin
korkeakoulututkintoa vaille jääneitä.
Muissa ammateissa toimivat on koottu
ryhmäksi ”muut ammatit”.
Taulukosta 1 nähdään, että korkea
koulututkinnon suorittaneiden viiden
kärkeen sijoittuvissa ammateissa vail-

la tutkintoa olevien ikäluokkaosuudet
ovat myyntiedustajan tehtävää lukuun
ottamatta alle puoli prosenttia. Vailla
tutkintoa olevien viiden kärkeen sijoittuvissa ammateissa tilanne on sikäli
päinvastainen, että tutkinnon suorittaneiden ikäluokkaosuudet ovat myyjän
tehtävää lukuun ottamatta alle puoli
prosenttia.
Ikäluokan naisista 32 ikävuoteen mennessä 4,5 prosenttia toimii myyjänä.
Näistä korkeakoulututkinnon suorittaneita on 1,3 ja sitä vailla 2,7 ikäluok-

KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN JA SITÄ VAILLE JÄÄNEIDEN
ENSIASKELEET TYÖELÄMÄSSÄ

Korkeakoulututkinnon 30. ikävuoteen
mennessä suorittaneiden naisten ja
miesten työelämään vakiintumista 32.
ikävuoteen mennessä erittelemme vuosina 1982−1986 syntyneistä muodostetun
laskennallisen ikäluokan ammatissa toimimisen perusteella. Todettakoon, että
ikäluokan naisista korkeakoulututkinto
on 55 prosentilla (AMK 33 %, yliopisto
22 %) ja miehistä 39 prosentilla (AMK
23 %, yliopisto 16 %).
Naisten suorittamien tutkintojen kolme yleisintä alaa ovat AMK:n terveys ja
hyvinvointialat, AMK:n kaupan ja hallinnon alat sekä yliopiston humanistiset ja
taidealat. Näiltä aloilta valmistuu peräti
neljännes ikäluokan naisista. Miesten
tutkintojen kolmen kärki on puolestaan
AMK:n tekniikan alat, yliopiston tekniikan alat sekä AMK:n tietojenkäsittely- ja
tietoliikenne alat. Näiltä aloilta valmistuu ikäluokan miehistä kuudesosa. Korkeakoulututkintoa vaille 30-vuotiaana
jääneistä miehistä valtaosa (31 ikäluokkaprosenttia) on ammatillisen perustutkinnon suorittaneita. Naisista taas
ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon suorittaneita on yhtä paljon
(14 ikäluokkaprosenttia).

Taulukko 1. Ammatissa 32. ikävuoteen mennessä toimivien korkeakoulututkinnon suorittaneiden ja sitä vaille jääneiden naisten ja miesten ikäluokkaosuudet (%) ammateittain,
vuosina 1982−1986 syntyneiden laskennallinen ikäluokka.
Korkeakoulututkinnon
30. ikävuoteen mennessä
suorittaneet

Vaille korkeakoulututkintoa
30. vuotiaina jääneet

Koko ikä- Ikäluokan Ikäluokan Koko ikä- Ikäluokan Ikäluokan
luokasta naisista miehistä luokasta naisista miehistä
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
Tutkinnon suorittaneiden viiden kärki
1. Sairaanhoitaja

2,3

4,4

-

-

-

-

2. Myyntiedustaja

1,0

0,9

1,1

0,5

-

1,3

3. Konetekniikan erityisasiantuntija

0,9

-

1,6

-

-

-

4. Sovellussuunnittelija

0,9

-

1,5

-

-

-

5. Lastentarhanopettaja

0,8

1,4

-

-

-

-

Tutkintoa vaille jääneiden viiden kärki
1. Myyjä

0,8

1,3

-

2,7

3,2

1,7

2. Kuorma- ja erikoisajoneuvojen
kuljettaja

-

-

-

1,2

-

2,2

3. Rahdinkäsittelijä, varastotyöntekijä

-

-

-

1,1

-

1,9

4. Sosiaalialan hoitaja

-

-

-

1,0

1,8

-

5. Talonrakentaja

-

-

-

1,0

-

1,8

Muut ammatit

31

35

25

26

19

31

Selite: Merkki - tarkoittaa alle 0,5 prosentin ikäluokkaosuutta.
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kaprosenttia. Sairaanhoitajina toimivia
naisia on lähes saman verran, ja heistä
käytännössä kaikki ovat korkeakoulututkinnon suorittaneita. Lastentarhanopettajina toimivat naiset ovat enimmäkseen
korkeakoulututkinnon suorittaneita, kun
taas sosiaalialan hoitajina toimivat naiset
ovat enimmäkseen vailla sitä.
Ikäluokan miehistä 32 ikävuoteen
mennessä 2,4 prosenttia toimii myyntiedustajina. Näistä korkeakoulututkinnon
suorittaneita on 1,1 ja sitä vailla olevia 1,3
ikäluokkaprosenttia. Rahdinkäsittelijänä/varastotyöntekijänä sekä talonrakentajana toimivat miehet ovat yleensä korkeakoulututkintoa vailla. Konetekniikan
erityisasiantuntijana sekä sovellussuunnittelijana toimivat miehet ovat yleensä
korkeakoulututkinnon suorittaneita.

Taulukossa 2 eritellään ammatissa toimivia toimialoittain. Tarkempaan tarkasteluun on otettu viisi toimialaa, joilla toimii runsaimmin korkeakoulututkinnon
suorittaneita, sekä viisi toimialaa, joilla
toimii runsaimmin korkeakoulututkintoa vaille jääneitä. Muilla toimialoilla
toimivat on koottu ryhmäksi ”muut toimialat”.
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden
viiden kärkeen sijoittuvilla toimialoilla
vaille tutkintoa jääneiden ikäluokkaosuudet ovat systemaattisesti alle puoli
prosenttia, kuten taulukosta 2 nähdään.
Vaille korkeakoulututkintoa jääneiden
viiden kärkeen sijoittuvilla toimialoilla
tutkinnon suorittaneiden ikäluokkaosuudet ovat, lasten päiväkoteja lukuun ottamatta, alle puoli prosenttia.

Taulukko 2. Ammatissa 32. ikävuoteen mennessä toimivien korkeakoulututkinnon suorittaneiden ja sitä vaille jääneiden naisten ja miesten ikäluokkaosuudet (%) toimialoittain,
vuosina 1982−1986 syntyneiden laskennallinen ikäluokka.
Korkeakoulututkinnon
30. ikävuoteen mennessä
suorittaneet

Vaille korkeakoulututkintoa
30. vuotiaina jääneet

Koko ikä- Ikäluokan Ikäluokan Koko ikä- Ikäluokan Ikäluokan
luokasta naisista miehistä luokasta naisista miehistä
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

Toimiala

Tutkinnon suorittaneiden viiden kärki
1. Varsinaiset sairaalapalvelut

2,9

4,8

1,0

-

0,8

-

2. Koulutustehtävät yliopioissa ja
AMKssa

1,5

1,6

1,5

-

-

-

3. Ohjelmistojen suunnittelu ja
valmistus

1,4

-

2,4

-

-

0,7

4. Terveyskeskus- ja yleislääkäripalvelut

1,2

2,2

-

-

-

-

5. Koulutus luokilla 1−6 (peruskoulu)

1,0

1,8

-

-

-

-

1. Asuin ja muu rakentaminen

-

-

0,7

1,2

-

2,2

2. Tieliikenteen tavarankuljetus

-

-

-

1,1

-

1,9

0,9

1,6

-

1,0

1,8

-

4. Kiinteistöjen siivous

-

-

-

0,7

1,1

-

5. Ikääntyneiden palvleuasuminen

-

-

-

0,7

1,1

-

29

32

26

30

21

35

Tutkintoa vaille jääneiden viiden kärki

3. Lasten päiväkodit

Muut ammatit

Selite: Merkki - tarkoittaa alle 0,5 prosentin ikäluokkaosuutta.
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Ikäluokan naisista 32. ikävuoteen men
nessä 5,6 prosenttia toimii sairaalapalvelualan ammateissa. Näistä korkeakoulututkinnon suorittaneita on 4,8 ja sitä
vaille jääneitä 0,8 prosenttiyksikköä. Alalla toimivia korkeakoulututkinnon suorittaneita miehiä on suhteellisen runsaasti,
1,0 prosenttia ikäluokan miehistä. Lasten
päiväkodeissa päätoimisesti toimivia on
3,4 prosenttia naisista, ja heistä 1,6 prosenttiyksikköä on korkeakoulututkinnon suorittaneita ja 1,8 prosenttiyksikköä sitä vaille jääneitä. Terveyskeskus-/
yleislääkäripalvelualan ammateissa sekä
peruskoulun luokilla 1−6 opetustehtävissä toimivat naiset ovat enimmäkseen
korkeakoulututkinnon suorittaneita,
kun taas kiinteistöjen siivoustehtävissä
ja ikääntyneiden palveluasumisalan tehtävissä toimivat naiset ovat enimmäkseen
korkeakoulututkintoa vaille jääneitä. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun koulutustehtävissä toimii miltei saman verran
korkeakoulutettuja naisia (1,6 prosenttia
ikäluokan naisista) ja miehiä (1,5 prosenttia ikäluokan miehistä).
Ikäluokan miehistä 32. ikävuoteen
mennessä 3,1 prosenttia toimii ohjelmistojen suunnittelu- ja valmistusalan ammateissa. Näistä korkeakoulututkinnon
suorittaneita on 2,4 ja sitä vaille jääneitä
0,7 prosenttiyksikköä. Asuin- ja muun
rakentamisalan ammateissa (2,9 %) toimivista miehistä korkeakoulututkintoa
vaille jääneitä on 2,2 ja sen suorittaneita 0,7 prosenttiyksikköä. Tieliikenteen
tavarankuljetusalan tehtävissä toimivat
miehet ovat enimmäkseen korkeakoulututkintoa vailla.
Taulukossa 3 eritellään ammattitehtävissä toimivien toimipaikan sijaintikuntia. Tarkempaan erittelyyn on otettu
kymmenen sellaista kuntaa, joissa sijaitsee runsaimmin ammatissa toimivien
toimipaikkoja. Muissa sijaintikunnissa
toimivat on koottu ryhmäksi ”muut sijaintikunnat”.
Taulukosta 3 nähdään, että koko ikäluokan kymmenen kärjen sijaintikunnissa toimii Vantaata ja Lahtea lukuun
ottamatta enemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita kuin sitä vaille jääneitä.
Kymmenen kärjen ulkopuolelle jäävissä
muissa sijaintikunnissa toimii Vantaan

"MIEHET JA NAISET, KORKEAKOULUTUKSEN SAANEET JA SITÄ VAILLA OLEVAT,
URAUTUVAT OMILLE TOIMIALOILLEEN JA OMIIN TYÖTEHTÄVIINSÄ."

Taulukko 3. Ammatissa 32. ikävuoteen mennessä toimivien korkeakoulututkinnon suorittaneiden ja sitä vaille jääneiden naisten ja miesten ikäluokkaosuudet (%) toimipaikan
sijaintikunnittain (1982−1986 syntyneiden laskennallinen ikäluokka).
Korkeakoulututkinnon
30. ikävuoteen mennessä
suorittaneet
Sijaintikunta

Vaille korkeakoulututkintoa
30. vuotiaina jääneet

Koko ikä- Ikäluokan Ikäluokan Koko ikä- Ikäluokan Ikäluokan
luokasta naisista miehistä luokasta naisista miehistä
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

1. Helsinki

9,5

10,9

8,0

5,0

4,2

5,8

2. Tampere

2,9

2,9

2,8

1,7

1,4

2,0

3. Vantaa

1,8

1,9

1,7

2,0

1,3

2,6

4. Espoo

2,8

2,8

2,7

1,6

1,3

1,9

5. Turku

1,9

2,3

1,5

1,4

1,2

1,5

6. Oulu

1,8

2,0

1,7

1,3

1,0

1,5

7. Jyväskylä

1,3

1,4

1,2

0,9

0,7

1,1

8. Lahti

0,7

0,8

0,6

0,7

0,6

0,8

9. Kuopio

0,9

1,1

0,7

0,7

0,6

0,8

10. Vaasa

0,9

0,9

0,9

-

-

0,5

Muut kunnat

14

18

11

19

15

24

Selite: Merkki - tarkoittaa alle 0,5 prosentin ikäluokkaosuutta.

ja Lahden tapaan enemmän korkeakoulututkintoa vaille jääneitä kuin sen suorittaneita.
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden
työtehtävien sijaintikuntien viiden kärjessä on Helsinki 9,5 ikäluokkaprosentilla omassa luokassaan, ja seuraavina
tulevat pienillä eroilla Tampere, Espoo,
Turku ja Oulu. Vaille korkeakoulututkintoa jääneiden viiden kärki poikkeaa
edellisestä siltä osin, että toiseksi noussut Vantaa pudottaa Oulun viiden kärjen
ulkopuolelle. Kaikissa kymmenen kärjen
sijaintikunnissa korkeakoulututkinnon
suorittaneiden naisten ikäluokkaosuus
on miesten vastaavaa korkeampi, kun
taas korkeakoulututkintoa vaille jäänei-

den miesten ikäluokkaosuus on naisten
vastaavaa korkeampi.
LOPUKSI

Suomen tavoite puolen ikäluokan korkeakouluttamisesta on varsin lähellä toteutumistaan. Tuoreimpien OECD-tilastojen perusteella näyttäisi kuitenkin siltä,
että Suomessa korkeakoulututkinnon
suorittaneiden osuus 30−34-vuotiaista
ei ole nousussa, vaan se on kääntynyt
yhden prosenttiyksikön laskuun 47:stä
46:een prosenttiin. Naisilla laskua on
kaksi prosenttiyksikköä (55:stä 53:een
prosenttiin), miehillä vain prosenttiyksikön kymmenyksiä. Vaikka sukupuolten
väliset erot rahtusen tasoittuvat, ovat ne

kuitenkin Suomessa edelleen OECDmaiden korkeimpia.
Vertailun vuoksi Sveitsissä ja EteläKoreassa, joissa korkeakoulutettujen
ikäluokkaosuus on samalla korkealla tasolla kuin Suomessa, eroa sukupuolten
välillä ei esiinny. Etelä-Koreassa sekä
miesten että naisten ikäluokkaosuudet
ovat molemmat 50 prosenttia. Sveitsissä
miesten ikäluokkaosuus (54 %) on aavistuksen naisten vastaavaa (52 %) korkeampi.
Kuten edellä on käynyt ilmi, naisten ja
miesten korkeakoulututkinnon suorittamisen mukaan tehty erittely tuo esiin
kunta-, toimiala- ja ammattikohtaista
eriseuraisuutta työmarkkinoille tulevien
ikäluokkien työelämään vakiintumisessa.
Miehet ja naiset, korkeakoulutuksen saaneet ja sitä vailla olevat, urautuvat omille
toimialoilleen ja omiin työtehtäviinsä.
Itse asiassa urautuminen juontuu jo
peruskoulun jälkeisestä jakautumisesta
lukio-opintoihin ja ammatillisiin opintoihin. Tyttöenemmistöinen lukiokoulutus
johtaa useimmiten korkeakouluopintoihin, joissa naiset suuntautuvat erityisesti
terveydenhuolto-, kasvatus- ja humanistisille aloille ja miehet puolestaan teknillisille aloille. Ammatillisen koulutuksen
kautta edetään useimmiten palvelualojen
ammatteihin, mihin korkeakoulututkinnon suorittaneet päätyvät suhteellisen
harvoin.
Jos halutaan tavoitella Sveitsin ja Etelä-Korean tavoin korkeita ja sukupuolittain yhdenvertaisia ikäluokkaosuuksia,
on hyvä huomata, että Suomessa naisvaltaiset alat (terveydenhuolto, kasvatus, humanistiset alat) eivät Sveitsissä ja
Etelä-Koreassa ole samalla tavoin naisenemmistöisiä kuin meillä. Paljolti näyttötutkintojen ja oppisopimusten varassa
elävät palvelualat ovat etenkin Sveitsissä
arvossaan myös korkeakouluissa.
Esimerkiksi Schwartzin (2016) mukaan Harvard-peräinen Career Movement
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-liike haastaa ”college for all” -ajattelua
nostamalla Keski- ja Pohjois-Euroopan
maita, Suomi mukaan lukien, ammatillisen koulutuksen mallimaiksi Yhdysvalloille. Tarkkaan ottaen Suomessa ei viime
aikoina ole kovinkaan määrätietoisesti
investoitu ammatillisesti suuntautuneisiin nuoriin. Ammatillinen koulutus
on ollut lähinnä leikkausten kohteena.
Lisäksi peruskoulun ja toisen asteen
koulutuskäytännöissä ei oikein tahdota
ymmärtää poikien, siis puolen ikäluokan,
tapaa oppia. Koulun ja oppilaitosten tulisi pystyä muuttamaan menettelytapojaan siten, että kumpaakin sukupuolta
voitaisiin kohdella niiden edellytyksiä
parhaiten vastaavalla tavalla. •

Liite 1. Tilastolähteet
1991−1995 syntyneiden peruskoulun jälkeiset opinnot
Tilastokeskus: Väestö ja perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja
tutkinnot koulutusryhmän ja iän mukaan 2004–2014.
OECD: Students enrolled by age 2007–2012.
OECD: Enrolment by age 2013.
Vipunen: Ammatillinen koulutus – Opiskelijat ja tutkinnot – Lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa
peruskoulutuksessa samanaikaisesti opiskelleet ja tutkinnon suorittaneet.
Vipunen: Korkeakoulutuksen yhteiset ja t&k-toiminta – Opiskelijat ja tutkinnot − Opiskelijat.
Vipunen: Väestö-, koulutus- ja ammattirakenne – Väestön koulutusrakenne.
Vipunen: Yliopistokoulutus – Aiempi ja myöhempi koulutus – Yliopistokoulutuksen uusien
opiskelijoiden pohjakoulutus.
Vipunen: Ammattikorkeakoulutus – Aiempi ja myöhempi koulutus – AMK-koulutuksen uusien
opiskelijoiden aikaisempi koulutus.
Tilastokeskus – Väestön koulutusrakenne – 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusalan, kunnan,
sukupuolen ja ikäryhmän mukaan.
Eurostat: Young people neither in employment nor in education and training by sex, age and
educational attainment level (NEET rates).
Eurostat: Population by sex, age and educational attainment level.
1982−1986 syntyneiden työelämään vakiintuminen
OECD: Educational attainment and labour-force status

Viite

Vipunen: Korkeakoulutuksen yhteiset ja t&k-toiminta – Opiskelijat ja tutkinnot – Korkeakouluissa

1 VALMA on ammatilliseen koulutukseen ja LUVA

suoritetut tutkinnot.
Tilastokeskus – Henkilötilastot (käyttölupa U0873/TK-53-1502-16)

lukiokoulutukseen valmentavaa koulutusta.
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lukuvihje

Andrew Watt & Hansjörg Herr & Jan Priewe
(Eds.): Still Time to Save the Euro,
SE Publishing in cooperation with Hans-BöcklerStiftung, 2019. 284 s. https://www.socialeurope.eu/
book/still-time-to-save-the-euro

FEDERALISTISESTI PAINOTTUNUT
KATSAUS EUROALUEEN ONGELMIIN JA
KEHITYSVAIHTOEHTOIHIN

Hansjörg Herr, Jan Priewe ja Andrew
Watt ovat koonneet euroaluetta tarkastelevista artikkeleista kirjan, jonka
johtopäätösosassa euroaluetta halutaan
kehittää federalistisempaan suuntaan. Se
sisältää alueen neljää suurinta taloutta
(Saksaa, Ranskaa, Italiaa ja Espanjaa)
käsittelevät luvut ja tulevaisuuden euroaluetta visioivia kirjoituksia. Laadultaan
kirjoitukset ovat epätasaisia.
Saksaa tarkasteleva luku keskittyy
vaihtotaseen ylijäämään, joka on ylittänyt EU:n makrotaloudellisen tasapainon
menettelyssä asetetun kuuden prosentin
ylärajan useina vuosina peräkkäin. Vaihtotaseen epätasapainolla on monenlaisia
haitallisia vaikutuksia – se esimerkiksi
heikentää työllisyystilannetta alijäämäissä maissa ja aiheuttaa deflaatiopaineita
− mutta EU:n talouden ohjausjärjestelmässä rajan ylitys ei johda mihinkään
liiallisen budjettialijäämän seurauksia
vastaaviin sanktioihin.

Johtopäätöksissään teoksen toimittajat tunnistavat euroalueen perusongelmaksi sen, etteivät valtiot voi maksaa
velkojaan oman valuutan omaavien maiden tapaan painamalla lisää rahaa. Kuten
Peter Bofinger teoksessa huomauttaa,
vastaava ongelma on niilläkin valtioilla, joilla on oma valuutta mutta jotka
saavat vain ulkomaanvaluuttamääräisiä
luottoja. Kriisiytyneiden eurovaltioiden
kannalta ongelmaa pahentaa kuitenkin
se, että niissä kotimaiset toimijat voivat
helposti siirtää rahansa toiseen euromaahan kohtaamatta sitä kurssiriskiä, joka
varojen ulkomaille siirtämiseen tavallisesti liittyisi.
László Andor esittää tavanomaisen jäsennyksen, jossa euroalueen ongelmille
esitetyt ratkaisut luokitellaan kolmeen
ryhmään. Näistä ensimmäiseen, kiristävään vaihtoehtoon kuuluu alkuperäiseen
Maastrichtin sopimukseen pitäytyminen ja maakohtaiset sopeutustoimet. Se
merkitsee eurokriisiä välittömästi seuranneiden politiikkatoimien jatkamista.
Toisena vaihtoehtona on liittovaltiotason instituutioiden vahvistaminen, jolla
useimmiten tarkoitetaan ainakin pankkiunionin ”loppuunsaattamista”, EKP:n
mandaatin laajentamista ja Euroopan
vakausmekanismin kehittämistä. Nämä
elementit sisältyvät myös kirjan toimittajien näkemyksiin. He kannattavat myös
eurobudjetin luomista ja Euroopan valtiovarainministerin toimen perustamista.

”Kirja havainnollistaa, miksi
eurojärjestelmän valuvikojen
korjaaminen näyttää
mahdottomalta.”
Herr, Priewe ja Watt esittävät, että EKP:n
on otettava jäsenvaltioiden viimekätisen luotottajan rooli. Heidän mukaansa
EKP:n tavanomaiseen toimintaan pitäisi

ilkka kiema
Tutkimuskoordinaattori ja
ennustepäällikkö
palkansaajien tutkimuslaitos
ilkka.kiema@labour.fi

kuulua valtionvelkakirjojen ostaminen
markkinoiden rauhoittamiseksi ja spekulatiivisten hyökkäysten ehkäisemiseksi.
Näiden toimien aiheuttamista moraalikadon ongelmista kirjoittajilla on vain vähän sanottavaa. He pitävät niitä koskevaa
huolta liioiteltuna.
Kolmantena politiikkavaihtoehtona
olisi velkojen ”uudelleenkansallistaminen” ja markkinakuri. Jos euroalueelle
luotaisiin toimiva velkajärjestelymekanismi ja euromaat pystyisivät uskottavasti sitoutumaan siihen, etteivät ne maksa
toistensa velkoja, eurojärjestelmän pelastamiseksi ”ylijäämämaiden” ei enää
tarvitsisi vaatia säästöjä eikä ”alijäämämaiden” tulonsiirtoja. Tällöin markkinat
rajoittaisivat ilman poliittisia päätöksiäkin pahoin velkaantuneiden maiden kykyä ottaa uutta velkaa.
Teokseen on sisällytetty myös tiivistelmä neljäntoista tunnetun ekonomistin ryhmän paljon huomiota saaneesta
ratkaisumallista, joka yhdistelee riskinjakoa markkinakuriin, ja Peter Bofingerin artikkeli, jossa mallia kritisoidaan
tavanomaisin federalistisin perustein.
Kritiikin huomionarvoisin kohta on,
ettei ryhmän esitys – ns. ”euroraportti” – vastaa tyydyttävästi ns. transitioongelmaan; raportin ehdotukset edellyttäisivät velkaantuneimmilta euromailta
nykyistä alhaisempaa velkatasoa, mutta
se ei selitä tyydyttävästi, miten siihen
päästäisiin.
Kirjan korkeatasoisemmat artikkelit
tarjoavat hyödyllisen katsauksen euroalueen ongelmiin ja niiden ratkaisuyrityksiin. Samalla kirja havainnollistaa,
miksi eurojärjestelmän valuvikojen
korjaaminen näyttää mahdottomalta:
nykyisellään eurojärjestelmä ei toimi,
ja keskustelu tarvittavista uudistuksista
kiertää kehää, kun markkinakurin vaatijoilla ei ole vastausta uuteen tasapainoon
siirtymisen eikä federalisteilla moraalikadon ongelmiin.
T&Y

talous ja yhteiskunta

2 | 2019 09

Aikuiskoulutustuen ja
työeläkekuntoutuksen vaikuttavuus•
Suomessa tuetaan työmarkkinoille hyvin kiinnittyneiden osaamisen kehittämistä mm.
aikuiskoulutustuella ja työeläkekuntoutuksella. Aikuiskoulutustuki tukee työllisten omaehtoista
opiskelua, ja työeläkekuntoutus puolestaan auttaa tilanteessa, jossa terveydentila aiheuttaa
työkyvyttömyyden uhan. Vuosittain näiden tukien piirissä on lähes 40 000 henkilöä, ja yhteiskunta
käyttää niihin yhteensä yli 350 miljoonaa euroa. Tutkimustietoa näiden tukien vaikuttavuudesta
on ollut vähän, mutta äskettäin on julkaistu kaksi tutkimusta, joissa aikuiskoulutustukea ja
työeläkekuntoutusta saaneita on verrattu rekisteriaineistoista muodostettuihin verrokkeihin.
Tutkimusten mukaan tukien työllisyysvaikutukset jäävät vaatimattomiksi.

artikkeli
Antti kauhanen
Tutkimusjohtaja
ETLA
antti.kauhanen@etla.fi

Taina Leinonen
Erikoistutkija
Työterveyslaitos
taina.leinonen@ttl.fi

svetlana solovieva
Vanhempi tutkija
Työterveyslaitos
svetlana.solovieva@ttl.fi

Eira Viikari-Juntura
Professori, vanhemmpi tutkija
Työterveyslaitos
eira.viikari-juntura@ttl.fi
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yöikäisten osaamisen kehittämistarpeet syntyvät
sekä yhteiskunnallisista
että yksilöllisistä syistä.
Teknologinen kehitys ja
erityisesti informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ICT), robotiikan
ja tekoälyn kehitys merkitsee sitä, että
ammattirakenteet, ammattien tehtäväsisällöt ja työn tekemisen tavat muuttuvat.
Tämä merkitsee monien kohdalla tarvetta päivittää osaamistaan joko siirtyäkseen
uuteen ammattiin tai sopeutuakseen ammatin tehtäväsisältöjen muutokseen. Yksilötasolla terveydessä tapahtuvat muutokset ovat merkittävä tekijä osaamisen
kehittämistarpeiden taustalla. Työkyvyn
heiketessä saattaa syntyä tarve siirtyä toisenlaisiin tehtäviin, mikä usein edellyttää
opiskelua tai työnohjausta.
Tässä artikkelissa käsittelemme
aikuiskoulutustukea ja työeläkekun
toutuksena tarjottua ammatillista kuntoutusta. Aikuiskoulutustuki on tarkoitettu tukemaan työllisten omaehtoista
kouluttautumista, ja työeläkekuntoutus
tähtää työllistymiseen, työelämässä pysymiseen tai sinne palaamiseen. Nämä tuki-

muodot pyrkivät siis vastaamaan osaamisen kehittämistarpeisiin, jotka syntyvät
sekä yhteiskunnallisista että yksilöllisistä
tekijöistä. Molemmat tukimuodot kohdistuvat työelämään hyvin kiinnittyneille henkilöille. Työeläkekuntoutujat
ovat kuitenkin keskimäärin vanhempia
kuin aikuiskoulutustuen saajat. Työeläkekuntoutujilla on myös lähtökohtaisesti
työkyvyttömyyden uhkaa aiheuttavia terveysongelmia.
AIKUISKOULUTUSTUKI

Suomessa merkittävä tukimuoto osaamisen kehittämiseen on aikuiskoulutustuki,
jota käyttää vuosittain noin 20 000 henkeä ja jonka menot ovat noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. Aikuiskoulutustukea
voi saada työllinen aikuisopiskelija, joka
on ollut työelämässä yhteensä vähintään
kahdeksan vuotta, jonka työsuhde on
kestänyt vähintään vuoden ja joka jää
palkattomalle opintovapaalle. Opintovapaalaki taas takaa oikeuden jäädä opintovapaalle kahden vuoden ajaksi. Tukea
saa päätoimiseen omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen, joka kestää ainakin
kaksi kuukautta.

Kuva
Maarit kytöharju

ANTTI KAUHANEN, TAINA LEINONEN
(ylh.), SVETLANA SOLOVIEVA (alh. oik.) ja
EIRA VIIKARI-JUNTURA näkevät, että
ammattirakenteen muutos luo tarpeita
osaamisen kehittämiselle.
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AIKUISKOULUTUSTUKEA VOI SAADA VÄHINTÄÄN KAHDEKSAN VUOTTA
TYÖELÄMÄSSÄ OLLUT ENINTÄÄN KAHDEN VUODEN AJAKSI.
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vuonna 2013 ero verrokkeihin oli lähes
12 prosenttiyksikköä. Vuoteen 2017 mennessä ero oli kutistunut lähes olemattomaksi. Aikuiskoulutustuki auttaa siis vapaaehtoisessa osaamisen kehittämisessä.

Aikuiskoulutustuki edisti
tutkintojen suorittamista ja
ammatinvaihtoa, mutta sen
tulo- ja työllisyysvaikutukset
jäivät vähäisiksi.
Aikuiskoulutustuki vaikutti myös ammatin vaihtoon. Tukea saaneet vaihtoivat ammattia verrokkeja useammin.
Myös ammatinvaihdon osalta vaikutus
oli merkittävä: korkeimmillaan tukea
saaneet vaihtoivat ammattia jopa 9 prosenttiyksikköä useammin kuin verrokit.

Työllisyyden ja tulokehityksen osalta
tulokset eivät olleet yhtä positiivisia.
Tukea saaneet olivat vielä vuonna 2017
hieman harvemmin työllisiä kuin verrokit. Tähän mennessä pitkiä tutkintojakin suorittaneiden olisi pitänyt siirtyä
opiskelusta työmarkkinoille. Toisaalta
vaikutuksen suuruusluokka oli melko
pieni, sillä sekä kohderyhmässä että
verrokeissa yli 90 prosenttia oli työllisiä.
Tulokehityksen osalta kuvasta nähdään,
että kohderyhmän aloittaessa opinnot
heidän vuositulonsa putosivat verrokkeja pienemmiksi. He saivat verrokit kiinni
ansiotuloissa vuoteen 2017 mennessä.
Tämän tutkimuksen perusteella aikuiskoulutustuki auttaa työllisiä kouluttautumaan ja edistää ammatinvaihtoa. Vaikutus tuloihin ja työllisyyteen oli
tarkasteluajanjaksolla vähäinen. Nämä
vaikutukset saattavat olla pidemmällä

Kuvio 1. Aikuiskoulutustuen vaikuttavuus ansiotuloihin, työlliyysteen, sekä koulutusasteen ja ammatin vaihtoon.
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Aikuiskoulutustuen piiriin kuuluu
tutkintoon johtava koulutus, opintokokonaisuuksien ja tutkinnon osien suorittaminen sekä ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus. Tuen suuruus määräytyy
tukikautta edeltävien ansioiden mukaan
ja vastaa suurin piirtein ansiosidonnaisen
työttömyyskorvauksen tasoa.
K auhanen (2018) tutki äskettäin
Työllisyysrahaston myöntämän aikuiskoulutustuen vaikuttavuutta. Arvioinnilla pyrittiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: mikä oli tuen saamisen vaikutus
yksilön todennäköisyyteen suorittaa uusi
tutkinto, vaihtaa ammattia, pysyä työllisenä tai hänen tulokehitykseensä? Näihin
kysymyksiin vastaaminen vaatii arvioita
siitä, mitä hänelle olisi tapahtunut ilman
tukea. Tähän kysymykseen pyrittiin vastaamaan tilastollisella kaltaistamisella.
Yhdistämällä Työllisyysrahaston asiakasrekisteri Tilastokeskuksen laajoihin
yksilörekistereihin voidaan muodostaa
tukea saaneille verrokit, jotka näyttävät
samankaltaiselta henkilökohtaisten ominaisuuksien sekä työ- ja koulutushistorian kannalta. Tuen vaikuttavuus arvioidaan siis tukea saaneiden ja verrokkien
tulemien erotuksena.
Kuviossa 1 on esitetty keskeiset tulokset aikuiskoulutustuen vaikuttavuudesta. Kuviossa tarkastellaan vuonna
2011 aikuiskoulutustuella aloittaneita
ja tutkitaan sen vaikuttavuutta ansiotuloihin, työllisyyteen, koulutusasteen
nostamiseen ja ammatin vaihtoon. Uuden, aiempaa korkeamman tutkinnon
suorittamisen osalta kuviosta nähdään,
että tukea saaneet suorittivat verrokkeja
useammin tutkintoja vuosina 2011−2017.
Tukea edeltävänä ajanjaksona tukea saaneet eivät poikenneet verrokeista tutkinnon suorittamisen osalta. Tämä johtuu
siitä, että ryhmät oli kaltaistettu samankaltaisiksi. Vaikutus oli myös määrällisesti huomattava. Työllisistä keskimäärin
alle kaksi prosenttia vuodessa suoritti
uuden tutkinnon, ja tässä esimerkiksi

AIKUISKOULUTUSTUKI KOHDISTUU PITKÄLTI JO ENNESTÄÄN KORKEAMMIN
KOULUTETUILLE EIKÄ ESIMERKIKSI TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLE.

aikavälillä toisenlaisia. Kuuden vuoden
tarkasteluajanjakso on kuitenkin sen verran pitkä, että huomattavat vaikutukset
todennäköisesti havaittaisiin.
Aikuiskoulutustuki edistää siis kouluttautumista, mutta auttaako se Suomea sopeutumaan ammattirakenteiden
muutokseen? Tällä hetkellä aikuiskoulutustuen vaikutus sopeutumiseen on
rajallinen, sillä tukea käyttävät pääosin
henkilöt, joita ammattirakenteiden muutos ei uhkaa. Samaan aikaan esimerkiksi
teollisuuden työntekijät ovat selkeästi
aliedustettuina tuen käyttäjien joukossa. Ylipäätään aikuiskoulutuksella on
tapana kasautua, eli siihen osallistuvat
jo ennestään korkeammin koulutetut.
Todennäköisesti tukien tulisi kohdentua aiempaa enemmän matalammin
koulutetuille ja heille, joiden osaamista
ammattirakenteiden muutos uhkaa. Näin
rahoituspanokset suuntautuisivat sinne,
mistä niille saadaan paras yhteiskunnallinen tuotto.
TYÖELÄKEKUNTOUTUS

Ammatillinen kuntoutus on yleistynyt
keino pyrkiä tukemaan terveysongelmista kärsivien aikuisten työssä pysymistä
ja työhön paluuta Suomessa. Oikeus
ammatilliseen kuntoutukseen perustuu
uhkaan työkyvyttömyydestä seuraavan
viiden vuoden sisällä sekä oletukseen,
että kuntoutuksen avulla voidaan edistää
työhön osallistumista tai ehkäistä siirtymistä työkyvyttömyyseläkkeelle.
Työelämään hyvin kiinnittyneet voivat
saada ammatillista kuntoutusta työeläkekuntoutuksena, jonka tyypillisimpiä
muotoja ovat työkokeilu, työhön valmennus ja koulutus. Puolet saa työeläkekuntoutusta tuki- ja liikuntaelinten
sairauksien vuoksi ja noin joka viides
mielenterveyden häiriöiden vuoksi.
Vuonna 2017 lähes 17 000 henkilöä sai
työeläkekuntoutusta. Kokonaiskustannukset olivat 151 miljoonaa euroa, josta
130 miljoonaa aiheutui kuntoutuksen

aikana maksetusta kuntoutusrahasta tai
muusta toimeentulokorvauksesta ja loppuosa kuntoutuspalvelukuluista (Saarnio 2018).
Suurin osa palaa töihin työeläkekuntoutuksen jälkeen (Gould ym. 2012;
Saarnio 2018). Työhön osallistumisen
polkujen ennen työeläkekuntoutusta ja
sen jälkeen on kuitenkin havaittu olevan hyvin moninaisia. Suurin osa seurasi polkuja, joissa työhön osallistuminen
palautui kuntoutusta edeltävälle tasolle. Silti huomattava osa seurasi polkuja,
joissa työhön osallistuminen joko laski
alun perin korkealta tasolta tai oli jatkuvasti matalalla tasolla kuntoutuksesta huolimatta (Leinonen et al. 2019a).
Kun työeläkekuntoutujia on verrattu
hylkäyspäätöksen saaneisiin tai kuntoutusohjelman keskeyttäneisiin, havaittiin
kuntoutuksen lisäävän lähinnä lyhyen
aikavälin työhön osallistumista (Gould
ym. 2012).

Työeläkekuntoutusta
työelämään hyvin
kiinnittyneille ovat mm.
työkokeilu, työhön valmennus
ja koulutus.
Tuoreessa tutkimuksessaan Leinonen
et al. (2019b) tarkastelivat työeläkekuntoutuksen vaikuttavuutta työhön
osallistumiseen käyttämällä samantapaista tilastollista kaltaistusmenetelmää kuin mihin yllä esitetyt Kauhasen
(2018) tutkimuksen tulokset perustuivat.
Käyttäen Tilastokeskuksen, Eläketurvakeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen
tietoja yhdistävää rekisteriaineistoa
tutkimuksessa tarkasteltiin työeläkekuntoutujien ja verrokkien, jotka eivät
saaneet kuntoutusta, työhön osallistumista kolme vuotta ennen kuntoutusajanjaksoa ja kolme vuotta sen jälkeen.
Kaltaistuksessa käytettiin tietoja sosio-

demografisista tekijöistä, työhön liittyvistä tekijöistä sekä yksityiskohtaisesta
työkyvyttömyys- ja muusta työmarkkinahistoriasta. Tutkimus kohdistui äskettäin työsuhteessa olleisiin henkilöihin,
joilla oli aikaisempi tuki- ja liikuntaelinten sairauksista tai mielenterveyden
häiriöistä johtuva sairauspäiväraha- tai
kuntoutustukijakso.
Työeläkekuntoutusta edeltävien kolmen vuoden aikana työssä vietetyn ajan
osuus pieneni sekä kuntoutujilla että
verrokeilla (kuvio 2). Samankaltainen
kehitys johtui siitä, että ryhmät oli kaltaistettu työhistorian ja muiden taustatekijöiden mukaan mahdollisimman
samanlaisiksi. Kuntoutuksen jälkeen
työhön osallistuminen nousi kuntoutujilla mutta myös verrokeilla korkeammalle
tasolle kuin mitä se oli kuntoutusta edeltävänä vuonna. Työhön osallistumisen
seuranta ei sisältänyt kuntoutuksessa
vietettyä aikaa tai verrokeilla vastaavan
mittaista kalenteriajanjaksoa. Lyhyiden,
enintään kymmenen kuukautta kestäneiden kuntoutusjaksojen jälkeen työhön
osallistuminen kasvoi enemmän kuntoutujilla kuin verrokeilla. Ensimmäisen
seurantavuoden jälkeen kuntoutujien ja
verrokkien välinen ero kuitenkin pieneni. Pidempien kuntoutusjaksojen jälkeen
työhön osallistumisen ero kuntoutujien
ja verrokkien välillä oli ensimmäisenä
seurantavuotena vaatimaton, mutta kasvoi tämän jälkeen kuntoutujien eduksi.
Kun työssä vietettyä aikaa tarkasteltiin vertaamalla kolmen työeläkekuntoutuksen jälkeisen vuoden keskimääräistä tasoa kolmen sitä edeltävän
vuoden keskimääräiseen tasoon, työhön
osallistuminen väheni sekä kuntoutujilla että verrokeilla, mutta jälkimmäisillä
enemmän. Ajanjaksojen välinen muutoksen ero (eli erotusten ero) kuntoutujien ja verrokkien välillä oli koko tutkimusväestössä 7,2 prosenttiyksikköä.
Luku kuvastaa kuntoutuksesta johtuvaa
lisäystä työssä vietetyssä ajassa ja vastaa
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TYÖELÄKEKUNTOUTUJIEN PALVELUITA OLISI KEHITETTÄVÄ TYÖHÖN
PALUUN NOPEUTTAMISEKSI JA VAKIINTUNEEN TYÖHÖN OSALLISTUMISEN
EDISTÄMISEKSI.

Kuvio 2. Työssä vietetyn ajan osuus ennen työeläkekuntoutusta ja sen jälkeen.
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Lähde: Leinonen ym. (2019b).

2,6 ylimääräistä työkuukautta kolmen
vuoden seurannan aikana. Saavutettu
hyöty oli pieni, varsinkin kun otetaan
huomioon aineiston kuvailevat tulokset:
kuntoutujien osallistuessa keskimäärin
7,9 kuukautta kestävään kuntoutukseen,
jonka aikana he vastaanottivat tähän
liittyvää toimeentulokorvausta, verrokit viettivät keskimäärin 4,9 kuukautta
työssä ilman sosiaaliturvaetuuksien vastaanottamista.
Tämä tutkimus osoittaa, että työeläkekuntoutus lisää vähäisessä määrin työhön osallistumista henkilöillä, joilla on
ollut tuki- ja liikuntaelinten sairauksista
tai mielenterveyden häiriöistä johtuvaa
työkyvyttömyyttä. Tulokset kuitenkin
viittaavat siihen, että työeläkekuntoutus ei ole sosiaaliturvakulujen suhteen
kustannustehokasta. Esimerkiksi osasairauspäivärahan käytöllä täyden sairauspäivärahan sijaan havaittiin olevan
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hön paluuta, mikä saattaa vähentää työeläkekuntoutuksen tarvetta.
Työhön osallistumisen edistämiseksi
ja kustannustehokkuuden takaamiseksi
tulee selvittää, miten työeläkekuntoutuksen palveluita olisi mahdollista kehittää
sekä missä määrin työeläkekuntoutukselle vaihtoehtoisia tai sitä täydentäviä
toimenpiteitä kannattaa hyödyntää.
Tässä tutkimuksessa ei ollut saatavilla
tietoja annetun kuntoutuksen palvelulajeista. Lyhyet kuntoutusjaksot ovat
kuitenkin todennäköisesti työpaikalla
tapahtuvaa kuntoutusta. Vakiintuneen
työhön osallistumisen edistämiseksi
näissä tapauksissa saatetaan tarvita laajempaa työn muokkausta sekä parempaa
ja pitkäkestoisempaa tukea työpaikoilla.
Pitkät kuntoutusjaksot taas ovat todennäköisesti pidempikestoisia koulutusohjelmia. Nopeamman työhön paluun
saavuttamiseksi tällaisen kuntoutuksen
jälkeen saatetaan tarvita työllistymistä
tukevia lisätoimenpiteitä.
JOHTOPÄÄTÖKSET

"Tuki- ja liikuntaelinten
sairauksiin ja mielenterveyden
häiriöihin liittyvä
työeläkekuntoutus lisää työhön
osallistumista vähäisessä
määrin.”
vastaavan suuruinen vaikuttavuus työhön
osallistumiseen kuin työeläkekuntoutuksella tässä tutkimuksessa, mutta osasairauspäivärahan käyttö lisäksi säästi sosiaaliturvakustannuksia (Viikari-Juntura
et al. 2018). Suhteellisesti suurin osasairauspäivärahan käyttöön liittyvä säästö
nähtiin työeläkekuntoutuksen kustannuksissa. Osasairauspäivärahan käyttö jo
varhaisessa työkyvyttömyyden vaiheessa
voi joissain tapauksissa edistää työhön
kiinnittymistä ja myöhempää täyttä työ-

Suomessa tuetaan työelämään hyvin
kiinnittyneiden osaamisen kehittämistä
monin tavoin. Aikuiskoulutustuki tukee
työllisten omaehtoista opiskelua ja työeläkekuntoutus puolestaan pyrkii edistämään työhön osallistumista tilanteissa,
joissa terveydentila haastaa jatkamista
aiemmassa työssä. Näiden tukien piirissä on lähes 40 000 henkilöä vuosittain,
ja yhteiskunta käyttää niihin yhteensä yli
350 miljoonaa euroa vuosittain.
Aikuiskoulutustuen kirjattu tavoite
on tukea omaehtoista opiskelua, mutta
usein sen toivotaan auttavan työllisenä
pysymistä nykyisessä työn murroksessa.
Työeläkekuntoutuksen tavoite on selkeämmin työllisyyden parantaminen ja
tätä kautta työkyvyttömyyseläkemenojen
pienentäminen. Yhdessä nämä järjestelmät ovat merkittävä yhteiskunnan panostus työelämään kiinnittyneiden työurien
ylläpitämiseen.

RESURSSIEN PAREMPI SUUNTAAMINEN TEHOKKAISIIN TOIMENPITEISIIN
KAIPAA TUTKIMUSTIETOA, JOKA PERUSTUU LUOTETTAVAAN
TUTKIMUSASETELMAAN.

Tutkimustietoa näiden tukien vaikuttavuudesta on ollut vähän, mutta yllä
kuvatuissa tuoreissa väestötason tutkimuksissamme aikuiskoulutustukea ja
työeläkekuntoutusta saaneita verrattiin
rekisteritietojen perusteella kaltaistettuihin verrokkeihin. Aikuiskoulutustuen
osalta tulokset osoittavat, että tuki auttaa
uusien tutkintojen suorittamisessa ja ammatin vaihtamisessa, mutta vielä kuusi
vuotta tukijakson alkamisen jälkeen tukea saaneiden työllisyys on verrokkeja alhaisemmalla tasolla. Työeläkekuntoutus
puolestaan lisää työhön osallistumista
vain vähän kolmen vuoden aikana kuntoutuksen jälkeen.
Nämä vaikuttavuusarviot kertovat
tarpeesta kehittää aikuiskoulutustukea
ja työeläkekuntoutusta tai miettiä niille
vaihtoehtoisia tai täydentäviä toimenpiteitä, jotta ne tukisivat paremmin työllisyyttä. Aikuiskoulutustuki saattaisi olla
tehokkaampi työllisyyden tukemisen
tai ammattirakenteiden muutokseen
sopeutumisen näkökulmasta, jos se
kohdentuisi enemmän henkilöille, joiden työllisyyttä teknologinen kehitys
ja globalisaatio uhkaavat. Työeläkekuntoutus puolestaan saattaa tarvita muita
työn jatkamista ja työllistymistä tukevia
lisätoimenpiteitä, jotta vaikutukset olisivat suurempia.

satunnaistetussa, kvasikokeellisessa tai
luonnollisessa koeasetelmassa. Joka tapauksessa arvioinneissa tulisi kiinnittää
enemmän huomiota kustannusvaikuttavuuteen. Tässä ongelmana on ollut se,
että usein toimenpiteiden sisällöstä tai
kustannuksista ei ole saatavilla tarkkaa
tietoa. Näiden analyysien tekeminen
olisi kuitenkin olennaista resurssien
suuntaamiseksi kustannustehokkaisiin
toimenpiteisiin. Tutkijoiden ja päätöksentekijöiden yhteistyöllä yhteiskunnan
osaamisen kehittämiseen suunnattujen
panosten tuottoa voitaisiin nostaa kehittämällä toimenpiteitä ja suuntaamalla
voimavarat vaikuttaviin toimenpiteisiin. •
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– epämääräisestä osaamispuheesta
ennakoivaan tietojohtamiseen•

H

okemat ja tyhjät lauseet työelämän muutoksesta ja jatkuvasta
oppimisesta eivät enää
auta meitä. Tarvitsemme täsmällisempää tietoa osaamisesta ja
osaamistarpeista sekä kunnianhimoista
aikuisten oppimisen uudistusta. Tulevalla hallituskaudella on toteutettava hyvin
resurssoitujen ja huolella tutkittavien kokeilujen sarja. Toimien tulee kattaa sekä
rahoitusjärjestelmät että palvelujen sisällöt – hallinnonalarajat ylittäen.
Yksilöiden uudistumistarpeet ovat
niin valtavia, että keskustelu on vähällä
tukehtua alkuunsa. Osaamispohjan aukoista lähtevä analyysi jumiutuu herkästi
varhaiskasvatuksen tai peruskoulun kehittämistarpeisiin. Työuraan kohdistuva
analyysi taas on pitkälti vääntöä muodollisen koulutuksen ja työssä tapahtuvan
oppimisen suhteista, yksilön motivaation
merkityksestä ja kustannusten jakamisesta. Emme ratkaise tilannetta ilman
uusia rahoituksen virtoja ja toimimisen
tapoja.
OSAAMISVAATEET KASVAVAT HUIMAA
VAUHTIA

Osaamisen ennakointifoorumin tuottamien alustavien ennakointitietojen mukaan uusien työpaikkojen osaamisvaateet
poikkeavat rajusti nykyisistä. Avautuvat
16
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työpaikat edellyttävät aiempaa korkeampaa osaamista; uusista syntyvistä työpaikoista 80 prosenttia edellyttää korkeaastetasoista osaamista.
Kyse ei kuitenkaan ole vain korkeakoulutettujen määrästä. Myös tutkintojen
sisältöä on uudistettava rohkeasti. Tämä
vaatii luotettavaa ja hienojakoista tietoa
osaamistarpeista, niiden muutostahdista
ja asiantuntijuuden kehittymisestä. Alat
ja tehtävät eroavat toki toisistaan. Digitalisaation ja tekoälyn odotetaan parantavan ennakoinnin osumatarkkuutta huomattavasti. Tämä ei kuitenkaan tapahdu
itsestään vaan edellyttää määrätietoisia
toimia.
On myös aiheellista arvioida, kuinka
hyvin yhteen tieteen- tai koulutusalaan
nojautuvat korkeakoulututkinnot istuvat
nykymaailmaan. Valmistuvalla on oikeus
odottaa, että hänen tutkintonsa ja työelämän osaamistarpeet kohtaavat riittävästi. Tarvitsemme luotettavaa, työelämän
analyysiin perustuvaa ennakointitietoa
esimerkiksi siitä, palvelisivatko hyvin
suunnitellut koulutus- ja tieteenalojen
rajat ylittävät tutkinnot jo työelämään
tulotutkintoina nykyisiä paremmin.
Ennakointitiedon valossa työelämän
uudet tarpeet ovat ainakin kahtalaisia:
meiltä kaikilta odotetaan yhtäältä teknologiaosaamista ja toisaalta erinomaisia vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. Nämä

vaatimukset kohdistavat uudistamispaineet erityisesti opetussuunnitelmien ja
pedagogiikan kehittämiseen.
On myös muistettava, että osaamistason nosto ei aina edellytä koulutustason
nostoa. Työntekijöiden osaamisen päivittäminen korkeakoulutasoiseksi voi tapahtua tutkinnolla, mutta myös muutoin.
Tutkinnot perustuvat usein enemmän tai
vähemmän tiettyyn tieteen- tai koulutusalaan sekä ensimmäistä tutkintoaan suorittavien nuorten tarpeisiin. Meidän on
tunnistettava nykyistä paremmin, miten
relevantti osaamisen päivittäminen kannattaa kulloinkin tehdä.
KAIKKIEN OSAAMISTA ON
KEHITETTÄVÄ

Heikommin koulutettujen asema korostuu nyt ymmärrettävästi osaamiskeskustelussa. OECD:n selvitysten valossa koulutuksen tasa-arvossa onkin Suomessa
hurjasti kehitettävää. Juuri nyt meidän
on kuitenkin luotava rakenteet kaikkien
suomalaisten jatkuvalle osaamisen kehittämiselle.
Myös akavalaisista reilu kolmasosa jää
vaille työnantajan tarjoamia koulutuspäiviä. Vaihtelevat työtehtävät takaavat
monen kehittymisen, mutta tilanne riippuu liikaa asiantuntijoiden omasta aktiivisuudesta ja työnantajan käytännöistä.

Kaikkia koskevat ja vahvasti työpaikoille ja työntekoon niveltyvät käytänteet
auttaisivat parhaiten ja kustannustehokkaimmin myös niitä, jotka nyt jäävät
osattomiksi osaamisen kehittämisen
mahdollisuuksista.
Hyvä osaamisen kehittämisen järjestelmä ennakoi mahdollisimman paljon
ja reagoi nopeasti vähemmän. Juuri nyt
esimerkiksi koodarien ja it-alan ammattilaisten osaamiselle on kysyntää. Kukaan
ei ole tällä hetkellä huolissaan heidän
osaamisestaan, onhan heidän osaamiselleen kysyntää.
Nykypäivän koodari voi kuitenkin olla
huomispäivän metsuri. Eli yksi teknologinen innovaatio voi viedä ja muuttaa
tuhansien työn kuten metsureilla kävi
metsäkoneiden tullessa. Huippuosaajien perustaidotkin vaativat päivitystä – ne
muuntuvat ja vanhenevat myös työurallaan hyvin edenneillä korkeakoulutetuilla. Tunnemme tätä kokonaisuutta toistaiseksi liian vähän.

ta. Pitkä työura edellyttää uusiutumista
ja oppimista. Yhä useampi ottaa – omasta halustaan tai pakon edessä – työuralla
myös uuden suunnan. Työuria tulisikin
huoltaa säännöllisesti.
Akava onkin ehdottanut uran keskivaiheilla oleville urakatsauksia. Niiden
ydintä olisi yksilön osaamisen huolellinen analyysi. Lisäksi tehtäisiin suunnitelma työuran toivottujen ja epätoivottujen
muutosten varalta, niin osaamisen kuin
työkyvynkin näkökulmasta. Huoltojaksot
olisi hyvä sitoa työpaikan henkilöstö- ja

koulutussuunnitelmaan, jotta ne tukisivat työpaikkojen strategista kehittämistä. Tämänkaltaisesta mallista on saatu
vastikään lupaavia tuloksia Työterveyslaitoksen ja Haaga-Helian interventiotutkimuksesta. •
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OSAAMINEN ON TYÖKYVYN PILARI
− TARVITSEMME UUSIA PALVELUJA

Sana ”työkyky” ei ole kuulunut osaamispuheeseen vaan pikemminkin työterveyshuoltoon. Myös osaamista tulisi
kuitenkin ajatella työkyvyn näkökulmas-
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Työympäristö ammatillisen osaamisen
kehittymisen tukena•
Tässä artikkelissa tarkastellaan työelämän muutoksia suhteessa osaamisen kehittämistarpeisiin ja nostetaan esille erilaisia
tarkastelukulmia työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja kouluttautumiseen. Vaikka työympäristöjen tärkeä merkitys ammatillisen
osaamisen kehittymisessä tunnustetaankin tänä päivänä hyvin laajasti, oppimismahdollisuudet vaihtelevat niin työpaikkojen
välillä kuin niiden sisälläkin. Tilastollinen tarkastelumme osoittaa, että henkilöstökoulutukseen osallistuminen on yleisempää
julkisella sektorilla, suuremmissa yrityksissä ja toimihenkilöiden keskuudessa.
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on lisääntynyt useimmissa ammateissa
merkittävästi edellisvuosikymmenten
aikana.1
Edellä kuvatut muutokset ovat vaikuttaneet työelämän osaamistarpeisiin,
kun aiemmin merkitykselliset taidot ja
kyvyt ovat muuttuneet osin nopeastikin
hyödyttömiksi, ja tilalle tulleissa töissä
vaadittava asiantuntemus on voinut poiketa merkittävästikin aiemmasta. Tämä
on korostanut työntekijöiden osaamisen
kehittämisen merkitystä, jotta mukautuminen työelämän muuttuviin vaatimuksiin onnistuisi sujuvammin. Korkeampi
osaaminen mahdollistaa monimutkai-

sempien työtehtävien suorittamisen ja
helpottaa siirtymistä työtehtävien välillä. Osaamisen kehittäminen parantaa
menestysmahdollisuuksia myös luomalla
itseänsä vahvistavan kierteen, kun aiemmin hankittu tietotaito luo pohjan yhä
edistyksellisemmän osaamisen oppimiselle (Heckman 2000).
Työvoiman korkeampi osaamistaso
määrittää laajemminkin yhteiskunnan
taloudellisia menestymisnäkymiä kohentamalla työntekijöiden innovatiivisuutta
sekä kykyä omaksua uusia ideoita ja ottaa
käyttöön edistyksellisempiä teknologioita (Teixeira ja Queirós 2016). Osaava

Kuvio 1. Tietotekniikan työkäytön yleistyminen Suomessa 1990–2013.
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yöllisten osuus on vähentynyt viime vuosikymmeninä merkittävästi sellaisissa
rutiiniluonteisissa ammateissa, joiden työtehtäviä
luonnehtii ennakoitavuus, toisteisuus ja
selkeät toimintatavat. Ilmiö on havaittu
Suomen lisäksi laajasti läntisten teollisuusmaiden työmarkkinoilla (mm. Goos
et al. 2014, Maczulskij 2019). Ilmiön
taustalla on osin ihmistyötä korvaavien
teknologioiden ripeä kehitys. Työtehtävien vähenemiseen on vaikuttanut myös
työn ja tuotannon uudelleenorganisointi,
joka on näkynyt esimerkiksi tuotannon
siirtymisenä halvemman kustannustason
maihin ja aiemmin kotimaassa valmistettujen tuotteiden korvaantumisena tuontituotteilla.
Teknologiset innovaatiot ovat paitsi
korvanneet ihmistyötä myös muovanneet voimakkaasti useiden ammattien
työn sisältöjä, kun työpaikoilla on otettu
käyttöön erilaisia työntekoa avustavia koneita ja laitteita. Uudet teknologiat ovat
lisäksi synnyttäneet täysin uudenlaista
osaamista vaativia töitä. Tilastot osoittavat digitaaliteknologian voimakkaan
yleistymisen työpaikoilla (kuvio 1): tietotekniikkaa työssään käyttävien työntekijöiden osuus on kasvanut merkittävästi
vuoden 1990 jälkeen, kuten on kasvanut
myös tietotekniikan työkäytön intensiteetti. Tietotekniikan hyödyntäminen

Lähde: Työolotutkimus, Tilastokeskus.
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”KORKEAMPI OSAAMINEN MAHDOLLISTAA MONIMUTKAISEMPIEN
TYÖTEHTÄVIEN SUORITTAMISEN JA HELPOTTAA SIIRTYMISTÄ TYÖTEHTÄVIEN
VÄLILLÄ.”
työvoima parantaa näin mahdollisuuksia
sopeutua meneillään olevaan talouden
rakennemuutokseen. Ilman osaamisen
kehittämistä ja ylläpitämistä uhkana on
paheneva kohtaanto-ongelma eli tilanne,
jossa työvoiman taidot ja kyvyt eivät enää
vastaa työnantajien tarpeita.
TYÖPAIKKA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

Työpaikat ovat kautta historian toimineet
oppimisympäristöinä ammatin oppimiselle. Viime vuosikymmenten aikana käsitys työpaikoista oppimisympäristöinä
on kuitenkin laajentunut yhteiskunnallisten ja globaalien muutosten seurauksena. Työelämässä vaadittavan tietotaidon
muodostuminen on pitkän oppimisprosessin tulos, jossa jo varhaislapsuuden
kasv uy mpäristön tekijät näyttelevät
kriittisen tärkeää osaa. Peruskoulutus luo
pohjan yksilön yleissivistykseen liittyvien tietojen ja taitojen kehittymiselle, kun
taas myöhemmin ylemmillä koulutusasteilla opitaan ennen kaikkea alakohtaisia
ammatillisia perusvalmiuksia.

Työpaikoilla tapahtuvalla
oppimisella ja yleisillä
työelämävalmiuksilla on nykyään
yhä suurempi merkitys.
Vaikka muodollisen koulutuksen rooli
korostuu usein työelämätaitoja koskevassa keskustelussa, on myös myöhemmin
työpaikoilla tapahtuvalla oppimisella ja
koulutuksella ammatillisen kehittymisen
kannalta suuri merkitys. Myös ammatin
oppimisen näkökulmasta työympäristöt
halutaan tuoda lähemmäksi oppilaitoksissa tapahtuvaa opiskelua. Ammatillinen kehittyminen nähdään tänä päivänä
yksilön koko uran läpileikkaavana prosessina ja työympäristöt ratkaisevassa
roolissa jatkuvan oppimisen tukemisessa. Työpaikoilla työntekijät oppivat
paitsi omassa työssään tarvitsemaansa
ammattiosaamista myös laajemminkin
20 T&Y talous ja yhteiskunta
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erilaisia työelämävalmiuksia (Heckman
2000, Green et al. 2001, Carneiro ja
Heckman 2003).
Alakohtaisen osaamisen rinnalla työelämässä annetaan yhä enemmän painoarvoa yleisille työelämävalmiuksille,
kuten sosiaalisille valmiuksille ja ongelmanratkaisutaidoille, joiden tarpeellisuus tunnustetaan alasta riippumatta
(esim. Pylväs 2018, Jokinen ja Sieppi
2018). Jatkuvan oppimisen näkökulma on
myös muuttanut ja syventänyt käsitystä
ammatillisen osaamisen luonteesta. Monipuolisen osaamisprofiilin ohella merkityksellisenä nähdään yksilön valmiudet
ohjata omaa toimintaansa ja kehittää
ammatillista osaamistaan muuttuvissa
ympäristöissä.
Yleisten työelämävalmiuksien ja itseohjautuvuuden merkitys korostuu ennen
kaikkea työelämälähtöisessä koulutuksessa. Ammatillista koulutusta tarkastelevan tutkimuksen mukaan työpaikat
tarjoavat oppimista tukevan ympäristön erityisesti niille opiskelijoille, jotka
pystyvät sitoutumaan itseohjautuvaan
oppimiseen, sillä ajan, resurssien ja pedagogisen osaamisen puutteet rajoittavat
opiskelijoiden työpaikoilla saamaa yksilöllistä ohjausta hektisissä työympäristöissä (Pylväs 2018).
Työpaikkojen oppimismahdollisuuksia voidaan tarkastella niin opiskelijan
kuin ammattilaisenkin näkökulmasta.
Molemmissa tapauksissa työpaikalla tapahtuvaa oppimista mahdollistavat tai
rajoittavat tekijät voidaan liittää työnteon yhteydessä tapahtuvaan satunnaiseen (informaaliin) ja tarkoitukselliseen
(nonformaaliin) oppimiseen (Fuller ja
Unwin 2003, Ellström 2011), jolloin
työntekijälle muodostuu positiivinen tai
negatiivinen kokemus työympäristöstään
asiantuntijuuden ja uran kehittymisen
kannalta (Billett ja Henderson 2011,
Pekrun ja Perry 2014). Oppimista
mahdollistavien työympäristöjen on todettu lisäävän työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä (Felstead et al. 2015) sekä

edesauttavan syvemmän ja laajemman
asiantuntijuuden kehittymistä (Fuller
ja Unwin 2010).

Oppimista mahdollistava
työympäristö lisää
työhyvinvointia ja kehittää
monipuolista asiantuntijuutta.
Opiskelijan työpaikalla tapahtuvaa oppimista koskevassa tutkimuksessa korostuvat erityisesti työyhteisöön osallistumisen, systemaattisen ohjauksen sekä
teoreettisen ja käytännöllisen tiedon
yhdistämisen tärkeys ammatillisen osaamisen kehittymisen kannalta (mm. Billett 2002, Griffits ja Guile 2003).
Alojen erilaiset työnkuvat sekä työkulttuurit ja -käytännöt vaikuttavat kuitenkin
merkittävästi työympäristön tarjoamiin
oppimismahdollisuuksiin, minkä lisäksi
työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyy työpaikkakohtaisia eroja (Rintala
ym. 2017).
Keskeisiä kasvatustieteellisiä teorioita
yhdistävän itsemääräämisteorian (Ryan
ja Deci 2000, Baard et al. 2004) näkökulmasta yksilön työtyytyväisyyteen ja
-motivaatioon vaikuttaa puolestaan se,
miten työntekijän tai opiskelijan kolme
keskeistä psykologista perustarvetta, eli
autonomia (kokemus oman toiminnan
kontrollista), kompetenssi (kokemus
omasta pätevyydestä) ja osallisuus (kokemus yhteisön jäsenyydestä ja arvostuksesta) täyttyvät työssä ja työyhteisössä.
Yksilön perustarpeiden täyttymisen nähdään edelleen vaikuttavan positiivisesti
tehokkaaseen työssä suoriutumiseen ja
työhön sopeutumiseen.
Baardin et al. (2004) työelämäkontekstissa toteutetussa tutkimuksessa
nousi erityisesti esille työntekijän autonomisuutta tukevan ympäristön tärkeä merkitys suhteessa kokemukseen
muiden perustarpeiden täyttymisestä.
Toisaalta on myös huomioitava, että op-

Paitsi että yhä harvempi työntekijä osallistui henkilöstökoulutukseen edellisvuosina, myös koulutuksessa vietetty
aika väheni (kuvio 3). Kun vuonna 2012
koulutukseen osallistuneille kertyi keskimäärin viisi koulutuspäivää (mediaanilla mitattuna), oli koulutuspäivien
määrä vuoteen 2017 tultaessa pudonnut
kolmeen. Koulutuspäivien määrä laski

kaikkein eniten valtiosektorilla, kolmella
päivällä, kun kunta- ja yksityissektorilla
määrä laski vain yhdellä päivällä. Tämän
seurauksena eri sektoreiden välillä aiemmin vallinneet erot hävisivät, ja vuonna
2017 koulutuspäivien mediaani oli sekä
valtio-, kunta- että yksityissektorilla kolme päivää.
Tilastojen valossa henkilöstökoulutus on yleisempää suuremmissa yrityksissä.2 Esimerkiksi vuonna 2015 noin 68
prosenttia pienistä yrityksistä (10–19
henkeä) järjesti työntekijöilleen kurssimuotoista koulutusta, kun vastaava
osuus oli keskisuurissa yrityksissä (50–
249 henkeä) noin 91 prosenttia ja tätä
suuremmissa yrityksissä 98 prosenttia.
Suuremmissa yrityksissä myös koulutukseen osallistuminen oli pieniä yrityksiä
yleisempää: suurten yritysten työntekijät
osallistuivat muita useammin henkilöstökoulutukseen ja viettivät niissä muita
enemmän aikaa.
Henkilöstökoulutukseen osallistumisessa esiintyy huomattavia eroja myös
työntekijäryhmien välillä siten, että osallistuminen on merkittävästi yleisempää
ylempien toimihenkilöiden keskuudessa
kuin työntekijöiden keskuudessa (kuvio
4). Toimihenkilöiden ja työntekijöiden

Kuvio 2. Henkilöstökoulutukseen osallistuminen (1990–2017) ja näkemykset koulutus- ja kehittymismahdollisuuksista (1990–2013).
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Tarkasteltaessa työpaikkoja oppimisympäristönä on tärkeää tunnistaa työympäristön tarjoamien erilaisten oppimis- ja koulutusmahdollisuuksien kirjo
sekä niissä eri työntekijäryhmien välillä
ilmenevät erot. Seuraavassa tarkastelemme tilastojen valossa yhden työympäristön oppimismahdollisuuksia kuvaavan
muuttujan eli henkilöstökoulutuksen
muutoksia Suomessa edeltävien kolmen
vuosikymmenen aikana.
Tarkasteluissa arvioidaan myös henkilöstökoulutukseen osallistumisen eroja
työntekijäryhmien, työnantajasektoreiden ja erikokoisten yritysten välillä.
Vaikka henkilöstökoulutukseen osallistuminen huomioi vain rajallisen osan työympäristössä tapahtuvasta oppimisesta,
ja merkittävä osa oppimisesta tapahtuu
koulutustilaisuuksien ulkopuolisissa
työtilanteissa, se tarjoaa kuitenkin erään
tavan arvioida määrällisesti työelämässä
tapahtuvan oppimisen laajuutta.
Kuvio 2 osoittaa työntekijöiden henkilöstökoulutukseen osallistumisen lisääntyneen yli kahdenkymmenen vuoden
ajan vuodesta 1990 alkaen samanaikaisesti, kun työntekijöiden näkemykset
koskien työpaikallaan tarjolla olevia
kehittymis- ja koulutusmahdollisuuksia
kohenivat. Henkilöstökoulutukseen osallistuneiden työntekijöiden osuus näyttää
kuitenkin lähteneen 2010-luvun alkupuolella laskuun. Vuonna 2017 hieman
yli puolet (53 %) suomalaistyöntekijöistä
osallistui työnantajan tukemaan henkilöstökoulutukseen.
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Henkilöstökoulutukseen
osallistuneiden määrä ja siihen
käytetty aika lähtivät laskuun
2010-luvun alussa.

1994

HENKILÖSTÖKOULUTUS TILASTOJEN
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Työtyytyväisyyteen ja
-motivaatioon vaikuttavat sekä
työympäristö ja -kulttuuri että
yksilölliset tarpeet.

Osallistumisessa esiintyi merkittäviä
eroja työnantajasektoreittain, kun valtion
työntekijöistä koulutukseen osallistui 68
prosenttia, kuntatyöntekijöistä 63 prosenttia ja yksityissektorin työntekijöistä
47 prosenttia. Henkilöstökoulutukseen
osallistuminen laski kaikilla sektoreilla vuoteen 2012 verrattuna. Lasku oli
suurinta yksityissektorilla, jolla koulutukseen osallistuneiden osuus laski
seitsemällä prosenttiyksiköllä; valtio- ja
kuntasektoreilla osuus laski kolmella
prosenttiyksiköllä.

1990

pimista tapahtuu vaihdellen työuran eri
vaiheissa. Joillakin työntekijöillä työpaikalla tapahtuva oppiminen saattaa olla
esimerkiksi voimakkainta työyhteisöön
siirtymisen alkuaikoina, kun taas myöhemmin oppimista tapahtuu vähemmän
ja tyytymättömyys urakehitystä kohtaan
kasvaa (Coetzer 2007).

OSUUS TYÖNTEKIJÖISTÄ, JOTKA OSALLISTUIVAT TYÖNANTAJAN TUKEMAAN HENKILÖSTÖKOULUTUKSEEN (%)
OSUUS TYÖNTEKIJÖISTÄ, JOILLA OMAN ILMOITUKSEN PERUSTEELLA HYVÄT MAHDOLLISUUDET SAADA AMMATTITAITOA KEHITTÄVÄÄ KOULUTUSTA TYÖPAIKASSAAN (%)
OSUUS TYÖNTEKIJÖISTÄ, JOILLA OMAN ILMOITUKSEN PERUSTEELLA HYVÄT MAHDOLLISUUDET KEHITTÄÄ ITSEÄÄN TYÖPAIKASSAAN (%)

Lähde: Aikuiskoulutukseen osallistuminen -tilasto ja työolotutkimus, Tilastokeskus.
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väliset osallistumiserot ovat kuitenkin
pienentyneet vuosien saatossa, mikä
selittyy ennen kaikkea työntekijöiden
lisääntyneellä osallistumisella.

Suurissa yrityksissä on panostettu
ja osallistuttu enemmän
henkilöstökoulutukseen kuin
pienemmissä yrityksissä.
Toisaalta kuvio 4 paljastaa osallistumisasteiden laskeneen kaikissa työntekijäryhmissä kuluvan vuosikymmenen
aikana. Lisätarkasteluiden perusteella
myös koulutuksessa vietettyjen päivien
määrä väheni jokaisessa työntekijäryh-

mässä vuosien 2006 ja 2017 välillä. Eniten vähenivät ylempien toimihenkilöiden
koulutuspäivät, seitsemästä päivästä neljään. Alempien toimihenkilöiden koulutuspäivät vähenivät viidestä kolmeen ja
työntekijöiden kolmesta kahteen.
Henkilöstökoulutukseen osallistumisen väheneminen viime vuosina nostaa
kysymyksen havainnon taustalla olevista
syistä. Kehitys voi selittyä osin talouden
pitkittyneellä matalasuhdanteella, jonka seurauksena työnantajat ovat saattaneet vähentää koulutusinvestointejaan.
Tarkempien syiden selvittäminen vaatii
kuitenkin yksityiskohtaisempia lisätarkasteluita, jotka tarjoavat mielenkiintoisen lähtökohdan aihepiirin jatkotutkimukselle.

Kuvio 3. Henkilöstökoulutuspäivien määrä 1990–2017.
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Lähde: Aikuiskoulutukseen osallistuminen, Tilastokeskus.

Kuvio 4. Henkilöstökoulutukseen osallistuminen työntekijäryhmittäin 1990–2017.
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Tässä artikkelissa nostettiin esille erilaisia tarkastelukulmia ammatin oppimiseen ja ammatillisen osaamiseen
kehittämiseen työympäristössä. Jotta
tulevaisuudessa voidaan luoda entistä
paremmat edellytykset työntekijöiden
elinikäisen oppimisen yksilölliselle tukemiselle ja hyvinvoinnille, tarvitaan
yhä syvempää ja kokonaisvaltaisempaa
ymmärrystä yksilön asiantuntijuuden
kehittymisestä sekä työyhteisöistä sosiaalisina konteksteina, joissa tietoa ja
ammatillisuutta rakennetaan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Kehittämistyössä tarvitaan sekä humanististen
alojen, kuten kasvatustieteiden, tuottamaa ymmärrystä yksilön ja työympäristön välisestä vuorovaikutuksesta, että
talous- ja yhteiskuntatieteiden tuottamia
näkökulmia työelämän ja työmarkkinoiden kehityksestä.
Tutkimustiedon lisääntyminen hyödyttää myös erilaisten työntekijöitä helpottavien käytännön sovellusten kehittämistä. Hyvä esimerkki tutkimukseen
perustuvasta käytännön sovelluksesta
on Taidot Työhön -hankkeessa kehitetty uravalmennusmenetelmä, joka tutkimustulosten mukaan paransi sekä tutkittavien työntekijöiden keskiuran hallintaa
(pystyvyyttä uran suunnitteluun, oman
osaamisen tunnistamiseen ja esille tuomiseen) että työllistymiseen liittyvien
vastoinkäymisten kohtaamista (Toppinen-Tanner ja Jallinoja 2018).

”Suomella voidaan nähdä
olevan erinomaiset edellytykset
vastata työelämän kasvaviin
vaatimuksiin väestön
osaamisen suhteen.”
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Teknologian ripeän kehityksen voidaan
olettaa entisestään korostavan jatkuvan oppimisen merkitystä ammatillisen
osaamisen ylläpitämisessä, kun teknologisoituminen vaatii työntekijöiltä uuden
ja mahdollisesti aiempaa monimutkaisemman osaamisen hankkimista. Suomella voidaan nähdä olevan erinomaiset
edellytykset vastata työelämän kasvaviin
vaatimuksiin väestön osaamisen suhteen,

suomalaisten sijoittuessa järjestäen kärkipäähän erilaisissa koulutusta ja osaamista mittaavissa kansainvälisissä vertailuissa. Tilastokeskuksen koostaman
”Suomi maailman kärjessä” -listauksen
perusteella suomalaiset sijoittuvat kärkimaiden joukkoon esimerkiksi inhimillistä pääomaa, koulutusta, lukutaitoa ja
elinikäistä oppimista koskevissa maavertailuissa.3
Viimeaikaiset Suomea koskevat tutkimuslöydökset antavat myös viitteitä
siitä, että nuoremmilla sukupolvilla on
aiempia sukupolvia paremmat valmiudet omaksua erilaisia työelämässä menestymisen kannalta tärkeitä kykyjä ja
taitoja. Tutkimustulosten perusteella
esimerkiksi aikuisuuden kynnyksellä
olevien miesten kognitiiviset kyvyt ovat
kohentuneet merkittävästi menneiden
vuosikymmenten aikana, joskin positiivinen kehitys on nuorimpien sukupolvien kohdalla tasaantunut.4 Myös nuorten
miesten työmarkkinoilla menestymiseen
yhteydessä olevat persoonallisuuspiirteet, kuten itseluottamus ja seurallisuus,
ovat tutkimustulosten perusteella kohentuneet aiempiin sukupolviin verrattuna
(Jokela ym. 2017). Näiden havaintojen
perusteella suomalaisilla työntekijöillä
on hyvät lähtökohdat osaamisprofiilinsa monipuolistamiseen ja ammatillisen
asiantuntijuutensa kehittämiseen tulevaisuuden työelämän vaatimuksia vastaaviksi. •
Viitteet
•

Artikkeli on osa Suomen Akatemian strategi-

sen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Taidot
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Alustatalous muuttaa työtä,
mutta millä tavalla?•
Alustatalous ja alustatyöt on nostettu esille tärkeinä uuden kasvun lähteinä, erityisesti teollisten alustojen
osalta ja perinteisten toimialojen uudistumisessa. Alustatyön kasvu ei kuitenkaan odotetusti näy uutena
digitaalisena alustatyönä. Onkin oletettavaa, että varsinaiset alustayritysten digitaalisilla alustoilla
tehtävät alustatyöt kasvavat merkitykseltään jonkin verran, ja että alustatalouden toiminta laajenee ja
muuttaa tavallistakin työtä alustatyön suuntaan. SWiPE-tutkimusryhmä on tutkinut Suomen Akatemian
kolmivuotisessa STN-hankkeessa uutta työtä alustatalouden aikakaudella.
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020-lukua lähestyttäessä
työ ja työn tekemisen tavat
ovat nousseet taloudellisyhteiskunnallisen keskustelun keskiöön. Työhön liitetyt
yhteiskunnalliset ja julkisen keskustelun
näkökulmat ovat vaihdelleet työperäisen
maahanmuuton lisäämisen tarpeista
työssäoppimisen ja jatkuvan kouluttautumisen näkökulmiin.
Alustatalous ja alustatyöt on nostettu
esille tärkeinä uuden kasvun lähteinä,
erityisesti teollisten alustojen osalta
ja perinteisten toimialojen uudistumisessa (Viitanen ym. 2017, TEM 2017).
Alustataloudella on yleisesti tarkoitettu
digitaalisesti organisoitunutta työn, tehtävien, osaamisen, tavaroiden ja palvelusten internet-kauppapaikkaa, olipa se
yksittäinen yritys tai yritysrypäs. Alusta
voi toimia paikallisesti tai globaalisti, ja
se voi olla avoin tai suljettu. Alustojen
merkitys ja asema yritysten toiminnassa
vaihtelee: alustatalousyritysten liiketoiminnan ydin voi koostua tavaroiden ja
palvelujen myyjien ja ostajien luotettavasta ja riittävän kiinnostavasta yhteensaattamisesta (esim. Etsy.com, Amazon,

BlaBlaCars, Tinder1).
Siinä missä rahoitusmarkkinat ja finanssiala ovat jo keskellä työn sisältöihin ja käytäntöihin ulottuvaa digitaalista
muutosta, perinteiset teolliset toimialat
etenevät globaalisti hyvinkin eritahtisesti digitaalisuudessa ja valmistavan työn
muutoksessa (mm. Littlejohn et al.
2018, Tao et al. 2018). Tässä lyhyessä
katsauksessa keskitymme yleisellä tasolla
jäsentelemään muutamia alustatalouteen
ja alustatalouden töihin liittyviä käsitteitä ja tiivistämme joitakin alustoilla tehtäviin töihin liittyviä empiirisiä tutkimustuloksiamme.

Alustatalous saattaa tavaroiden
ja palvelujen myyjät ja ostajat
yhteen digitaalisella internetkauppapaikalla.
Talous- ja yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa sekä myös työn ja talouden
tieteellisessä tutkimuksessa käytäviin
keskusteluihin ovat viime vuosina ilmaantuneet merkittävinä asiasanoina

Kuva
Maria Grönroos

Kirjoittajat korostavat sitä, ettei alustatyö ole kaikkialla
samanlaista, joten sosiaaliturvaan liittyvät ratkaisut
ovat aina kansallisia ja näihin kysymyksiin on jatkossa
kiinnitettävä erityistä huomiota.
Kuvassa: Anne Kovalainen (ylh. vas.), Seppo Poutanen
(alh. vas.), Petri Rouvinen ja Laura Seppänen.
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”TYÖN TEKEMISEN UUDET MUODOT JA TAVAT OVAT ALUSTATALOUDEN
MYÖTÄ TULLEET TYÖMARKKINOILLE NOPEASTI JA RYMINÄLLÄ.”

työn ja talouden transformaatiot, kuten
alustatalous ja sen globaali kasvu, keikkatalous, keikkatyöt ja uudet tavat tehdä
työtä alustataloudessa (mm. Susskind
ja Susskind 2015, Sundar ar ajan
2016, Horton et al. 2017). Teknologian
kehitykseen ja mm. digitaalisuuteen on
myös usein liitetty näkemyksiä siitä, että
tekoäly (AI), robotisaatio ja teknologian
mahdollistamat tuotannolliset muutokset hävittävät ihmistyötä kiihtyvässä
määrin (Brynjolfsson ja McAfee
2014). Päinvastaisia näkemyksiäkin on
perustellusti esitetty (mm. Alasoini
2017, Kovalainen et al. 2019, Poutanen et al. 2019).
Ajatus siitä, ettei tämä työ ”korvaudu”
uudella työllä vaan siirtyy ihmisiltä koneille, perustuu jokseenkin ongelmalliselle oletukselle, että työ olisi itsessään
pysyvää, ja että työtä, sen osia tai edes
työpaikkaa ei olisi mahdollista erottaa
toisistaan (Weil 2014). Viimeaikaiset
alustatalouden tutkimukset ovat osoittaneet sen, ettei näin suinkaan ole asianlaita, mutta myös sen, ettei alustatyö
ole yhdentyyppistä työtä eikä se automaattisesti johda tietyntyyppisiin, ennaltamäärättyihin työmarkkina-asemiin.
Kuten alustat, myös alustatalouden työt
ovat muuttuvia ja ulottuvat uusille aloille
ja muokkaavat aiempaa työtä. Alustojen
toimintalogiikka laajenee ja ulottuu myös
julkisen sektorin toimintaan ja työn tekemisen tapoihin, aina sairaaloista yliopistoihin.
MITEN ALUSTATALOUS MUUTTAA
TYÖTÄ − ASIANTUNTIJATYÖ, DIGITYÖ,
ALUSTATYÖ, KEIKKATYÖ, RUUTUTYÖ
VAI DUUNARITYÖ?

Edellä mainituilla talouden muutoksilla
tarkoitetaan useimmiten käytännössä
digitaalisuuden mahdollistamia ja esille
nostamia yksityisen ja julkisen sektorin toiminnan ja työn tekemisen uusia
järjestämisen tapoja. Alustatoiminnan
ytimessä on digitaalisen liiketoiminnan,
26 T&Y
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tuotannon tai vaikkapa julkispalvelun
osaaminen. Tyypillisesti digitaalisuus
vähentää paikalla tehtävän työn tarvetta
ja lisää teknologisesti määräytyvää ja digitaalisesti ohjautuvaa työtä, erityisesti
asiantuntijatehtävissä.
Alustatalouden verkostomaisissa toimintatavoissa myös perinteinen työ voi
muuttua digitaalisilla markkinapaikoilla
(alustoilla) tehtäväksi ja alustojen kautta
määräytyväksi työksi. Nämä alustatalouden työt ovat riippuvaisia laajemmista talouden toimintalogiikoiden muutoksista,
kuten alustojen ja digitaalisuuden kasvavasta merkityksestä taloudessa, vaikka itse työ säilyisikin entisellään. Mutta
säilyykö työ entisellään vai korvautuuko
se tehtävillä?

Ammattien polarisaatio:
ammattiryhmien väliset erot
ovat kasvaneet ja erityisesti
alimpien koulutusasteiden
ammattien määrä on kasvanut.
Laajempi vertailu mm. OECD-maiden
ammattirakenteiden kehityksessä paljastaa muutoksia ammattirakenteen sisällä
mutta kasvavasti myös ammattien välillä:
2010-luvulle tultaessa ammattiryhmien
väliset erot kasvoivat USA:ssa ja Kanadassa (Acemoglu ja Autor 2010) ja
Euroopassa (Goos et al. 2009) erityisesti niin, että alimpien koulutusasteiden
ammattien määrä kasvoi. Ammattien polarisaatio näkyy kasvavasti 2000-luvulla
myös Euroopassa.
Suurta osaa tästä polarisaatiosta ja
siihen liittyvästä muutoksesta on kiihdyttänyt paitsi elintason kehitys, joka
on luonut uusia palvelusektorin ammatteja, myös ennen kaikkea teknologian
kehitys, joka on siirtänyt rutiiniluontoiset ja toistettavissa olevat tehtävät automaation myötä koneiden hoidettaviksi.
Ammatillinen liikkuvuus, etenkään ylös-

päin, ei kuitenkaan ole kasvanut. Pitkien
aikasarjojen tutkimus on osoittanut, että
teknologisen kehityksen nopeus ja vaikutus ammatteihin on ollut ennustettua
hitaampi, erityisesti viime vuosikymmeninä (Atkinson ja Wu 2017).
Ammattien ja töiden iso kuva voi
muuttua hitaasti, mutta työn tekemisen
uudet muodot ja tavat ovat alustatalouden myötä tulleet työmarkkinoille nopeasti ja ryminällä. Ne ovat muuttaneet
yksilöiden ansaintatapoja ja asettaneet
yksityisomaisuuden ja henkilökohtaiset
resurssit ansainnan keskiöön. Puhutaan
esimerkiksi omaisuuden ”rahallistamisesta”2 (monetizing) eli kansanomaisesti
”tienaamisesta”.
Mitä alustatalous (platform economy)
ja alustatalouden työt (platform work)
täsmällisesti ottaen tarkoittavat? Entä
”joukkoistettu työ” (crowdwork), ”keikkatyö” (gig work), ”jakamistalous”
(sharing economy), ”online-talous” (online economy) ja ”keikkatalous” (gig
economy)? Entä koskevatko työn uudet
muodot erityisesti vain tiettyjä ammattiryhmiä vai ovatko ne yleistymässä olevia, uusia ja joustavia digitaalisen työn ja
alustoilla toimimisen tapoja ja elannon
ansaintakeinoja?
Digitaalisen talouden keskittyminen/hajautuminen ja voitonluonti ovat
digitaalisen talouden toimintatapoja
erottelevia tekijöitä, mutta ne eivät ole
ainoita työn luokittelukriteerejä. Termiin ”jakamistalous” on useimmiten
liitetty voittopuolisesti myönteisiä käsityksiä. Parhaimmillaan se voi rakentua paikallisesti toimivaksi, yhteisön
koheesiota lisääväksi ja luottamukseen
perustuvaksi tasavertaiseksi verkostoksi, mutta yhtälailla jakamistalous myös
mahdollistaa vuokraamisen, myymisen
ja voitontavoittelun. Jakaminen ja jakamistalouteen osallistuminen on tietysti
mahdollista vain niille, jotka omistavat
jotain sellaista, josta muut ovat kiinnostuneita, ja jota itse on valmis jakamaan.

ALUSTATALOUSYRITYSTEN ANSAINTALOGIIKKAAN JA -ETIIKKAAN ON
LIITTYNYT VAKAVIA KYSYMYKSIÄ NIIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUKSISTA JA
MAHDOLLISUUKSISTA.

Alustatalous-ilmiön uutuudesta johtuu
se, että myös tutkimuksissa kuljetusalusta Uberia, asumisalusta Airbnb:ta ja
asiantuntija-alusta Upworkia esiteltiin
vanhanaikaista korporatistista toimintalogiikkaa haastavina ja ”tuoreina” jakamistalouden uusina muotoina (esim.
Dula ja Kuo Chuen 2018). Kunkin
mainitun, globaalisti toimivan alustatalousyrityksen kohdalla on noussut esille
vakavia kysymyksiä niiden ansaintalogiikan ja -etiikan sisällöistä, esimerkiksi suhteessa alustoilla työskentelevien
oikeuksiin ja mahdollisuuksiin (esim.
Prassl 2018) tai vaikkapa kaupunkien
yleisten asumiskustannuksien ja vuokrien nousuun (Wachsmuth et al. 2018).
Alustatalous on muuttuva: se voi koostua niin alustojen käytöstä julkisen sektorin infrastruktuurin järjestämisessä
kuin alustojen tarjoamasta arvonluonnista perinteiselle yritystoiminnalle. Esimerkkinä perinteisestä arvonluonnista ja
sen laajentumisesta ovat autoteollisuuden (Daimler, BMW) ostamat alustayritykset (kyydinjako- ja kyytipalveluyritykset. Perinteiselle autoteollisuudelle
on digitalisaation myötä syntynyt tarve
ei ainoastaan uudelleenorganisoida
omaa teollista tuotantoaan, vaan myös
hallita uusia alustatalouden synnyttämiä
ja tuottamia ”liikkumismarkkinoita”,
kuten liikkumisen jakamista, kuljetuspalveluja ja kuljetusten jakamismuotoja. Samalla tavalla ennakoivasti julkisen
sektorin kehitys tuottaa alustamaisia
työn tekemisen ratkaisuja. Työsuhteen
luonne ei ole riippuvaista alustatyön
luonteesta.
Kansallisten ja erityisesti kieleen tai
paikallisiin palveluihin sidottujen alustojen asema kuluttajasektorilla on välillisesti riippuvaista siitä, miten suosittu ja
käytetty alusta kuluttajien keskuudessa
on. Alustan pysyvyys ja suosio ovat globaalisti merkittäviä tekijöitä, ja markkinoiden hallinta lienee kaikkien alustayritysten päämäärä.

Alustayritykset voivat
muuttaa toimialansa
rakennetta ja tuoda
sille uutta teknologiaa
nopeastikin.
Koska alustan luonne on olla omnipotentti eikä se siten ole sidottu yhden tai
vain tietyntyyppisen tuotteen tai palvelun myyntiin, voi alusta laajentua ja
kasvattaa omaa toimintaansa eri tavoin
(Uber, Uber Eats, joka kuljettaa ruokaa
kaupungeissa), ja tämän toiminnan seurauksena onnistuessaan alustayrityksellä on taipumus muuttaa minkä tahansa
toimialan rakennetta ja tulevaisuutta
(esim. hotellitoiminta ja Airbnb, kuljetustoiminta ja Uber) ja tuoda teknologia
nopeastikin osaksi perinteistä toimialaa
(Ikea ja Taskrabbit, ravintolat ja Deliveroo3).
Alustoilla digitaalisuus luo uuden toiminnan ja työn perustan, ja globaali tai
paikallinen kilpailu sekä lainsäädäntö
puolestaan määrittelevät toiminnan reunaehdot. Siksi myös alustatalous muuntuu ja muuttuu. Tästä johtuen alustatyö
ei helposti istu ”vanhoihin” luokitteluihin hyvistä töistä ja huonoista töistä.
Useimmat esitetyt luokittelut alustojen ja
alustatyön luonteesta ja työn murroksista
vaativat aika ajoin tarkistuksia (Kalleberg 2011), koska ne rakentuvat usein
empiirisille havainnoille senhetkisistä
markkinatilanteista.
Alustatyö voi olla digitaalisesti tehtävää online-työtä, esimerkkinä Amazonin
Mechanical Turk-luokittelutyö, jossa työsuoritus koostuu yksittäisten tavaroiden
tai tuotteiden luokittelusta virtuaalimarkkinoille esimerkiksi värin mukaan,
tai offline-työtä, jossa työsuoritus hankitaan kilpailullisesti alustalta, mutta
tehdään omalla ajalla kuten asiantuntemusta edellyttävä työ. Asiantuntijatyö
voi olla myös suoraan verkossa tehtävää

online-työtä, kuten esimerkiksi Upworkalustalla tehtävä suunnittelutyö. On myös
sellaista alustatyötä, jota tehdään pääosin
offline-työnä omalla ajalla, tai joka on
fyysistä työtä (sovelluksen avulla manageroitu ja valvottu hoiva-, siivous-, kuljetus- tai lähettityö). Jälkimmäisen työn
sisällöllinen luonne ei juurikaan muutu,
vaikka työn johto- ja valvontatehtävät
siirtyvät digitaalisesti hoidettaviksi.
Edellä mainitut esimerkit kertovat sen,
että alustatyö ei ole yhdenlaista vaan monenlaista ja sitä voidaan tehdä monella
tavalla.

Alustatyötä voidaan
tehdä verkossa tai sen
ulkopuolella, ja se voi myös
olla fyysistä työtä.
MIHIN SUUNTAAN ALUSTATYÖ ON
MENOSSA?

Alustatyön tarkastelu ja analyysi ilman
”alustaa” on ongelmallista sen takia,
että alustatyön luonne ja sen suoritustapa ovat riippuvaisia ainakin kahdesta
seikasta. Ensinnäkin alustatyön luonne
on riippuvaista itse alustasta. Millainen
alustan luonne on, millä osaamisvaatimuksilla ja esimerkiksi millä kielellä
alustalla toimitaan, ja millaisia työsuorituksia ostetaan alustan kautta? Alustan
ottaminen mukaan työn tarkasteluun ei
yksinomaan riitä, koska alustan lisäksi
alustatyö on ennen kaikkea riippuvaista siitä, millaista taitoa ja työtä alustalla
rahallistetaan. Lähettityösuoritusten
rahallistaminen ei välttämättä tapahdu
samalla alustalla, jolla rahallistetaan kykyä kirjoittaa algoritmeja tai taiteellista
suunnittelutyötä.
Erilaisten työsuoritusten ja niihin
vaadittavien kyvykkyyksien lisäksi on
keskeistä tarkastella työsuorituksia yhdistäviä ja erottavia tekijöitä. Alustayritykset ja alustavälitteistä työtä tarjoavat
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ALUSTATALOUS VÄHENTÄÄ TIETYNTYYPPISTÄ TYÖTÄ, MUTTA TEKNOLOGIA
SYNNYTTÄÄ JATKUVASTI MYÖS UUTTA TYÖTÄ.

yritykset luovat erilaisia työn tekemisen
tapoja. Työn tekemisen digitaalisuuden
asteita luokittelemalla on mahdollista
tutkia työn itsenäisyyttä ja sen digitaalisuuden luonnetta.
Alustayritykset rakentuvat alustojen
luomisen ja ylläpitämisen alustatyölle,
joka on ”tuotantotavoitteisiin sitoutunutta korkean osaamisen työtä” (venture labor) tai sopimussuhteista työtä.
Alustavälitteinen työ (platform mediated
work) voi puolestaan olla sopimussuhteista, itsenäistä, suoriteperustaista tai
jatkuvaa työtä. Kenney ja Zysman
(2019) erottavat edellä mainituista vielä
lisäksi alustavälitteisen sisällöntuottamisen, joka tyypillisesti on esimerkiksi
viihdeteollisuuden työtä, mutta joka ei
täytä työsuhteen tai itsenäisen sopimussuhteen tunnusmerkistöä.
Edellämainituista alustatalouden työn
muodoista olemme tutkineet alustavälitteistä työtä ja mm. alustoilla tapahtuvaa
työn myymistä (Pajarinen ym. 2018,
Poutanen 2019). Tutkimme globaalin
asiantuntijatyötä välittävän alustan, Upworkin kautta osaamista ja työsuorituksia myyviä henkilöitä.

”Merkittävää alustavälitteisessä asiantuntijatyössä oli tutkituille
se, että he oppivat myymään
omaa osaamistaan.”
Alustoilla tapahtuva työsuoritusten
myynti on vielä suhteellisen vähäistä:
alustalle oli tutkimuksen ajankohtana
rekisteröitynyt Suomessa 207 työsuorituksia myyvää henkilöä (Pajarinen et
al. 2018). Näistä 122 vastasi kyselyymme.
Suurin osa tutkituista Upwork-työntekijöistä oli nuoria, juuri valmistuneita tai
opintojensa loppuvaiheessa olevia, ja
alustalla ansaittu työtulo oli heille lisätulon, ei päätulon, kaltaista tuloa. Mer28 T&Y
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kittävää alustavälitteisessä asiantuntijatyössä oli tutkituille se, että he oppivat
myymään omaa osaamistaan ja esittämään omia pätevyysalueitaan globaalilla alustalla. Jotakin muuta kuin suomea
äidinkielenään puhuville alustatyö oli
keino päästä työmarkkinoille ja hankkia
työkokemusta.
Alustatalouden tulevaisuuden on en
nust ettu kehittyvän muuhun kuin yksiulotteisesti teknologian suuntaan.
Tekn ologiayritykset puolestaan suuntautuvat alustatalouden tarjoamiin
mahdollisuuksiin. Muun muassa Applen
toiseksi suurin tulonlähde ovat palvelut.
Älypuhelinten jälkeen ja uusilla sisällöntuotantoon keskittyvillä liiketoimintamalleillaan se on haastanut perinteisiä
viihdeteollisuuden toimijoita kuten Disneyn ja Netflixin (Evans 2016).
Uuden teknologian kehitys- ja muutosvauhti ei yksin riitä ennustamaan sitä,
miten yhtäältä teknologia erilaisissa työtehtävissä ja toisaalta työmarkkinat tulevaisuudessa tulevat kehittymään (esim.
Bessen 2018). On ennustettu, että osa
ihmistyöstä katoaa (Frey ja Osborne
2017, Bessen 2018), ja toisaalta myös,
ettei työ välttämättä katoa mutta että
automaatio, robotit ja koneet tulevat tekemään merkittävän osan nykyisesestä
ihmistyöstä (Brynjolfsson ja MacAfee 2014) uuden koneajan koittaessa.
Vaikka useissa tutkimuksissa on todettu globaalisti muuttuvan alustatalouden
vähentävän ihmistyötä ja tulevaisuudessa
myös hävittävän tietyntyyppistä työtä, on
teknologialla jatkuvasti myös uutta työtä
synnyttävä roolinsa. Tyypillisesti kaikelle
työlle myös varsinaisen alustatyön ulkopuolella tapahtuu digitaalisuuden myötä
uudelleenmäärittelyä ja työn ”osittumista”: työ jakaantuu aiempaa pienempiin
yksiköihin ja tehtäviin, joista osan voi
siirtää algoritmisen päätöksenteon hoidettavaksi (esim. Jacobs ja Karen 2019,
Poutanen ym. 2019) osan tehtävistä
jäädessä ihmistyöksi.

Teknologisen kehityksen ja digitalisaation myötä työn luonne ja sisältö väistämättä muuttuvat. Tämä muutos tuottaa
myös heikkeneviä sosiaaliturvaan ja esimerkiksi työterveyshuoltoon liittyviä
eriytyviä asemia. Näitä on mahdollista,
ja täytyy voida korjata yhteiskuntapolitiikan keinoin. •

Viitteet
•

Anne Kovalainen johtaa Suomen Akatemian

strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa
hanketta ”Fiksu työ alustatalouden aikakaudella”
(SWiPE, 2016−19, No. 303667). Seppo Poutanen
johtaa Turun yliopiston osahanketta, Petri Rouvinen johti ETLAn osahanketta vuoden 2019 alkuun
asti, ja Laura Seppänen johtaa Työterveyslaitoksen
osahanketta.
1 Etsy.com on ns. luovien alojen globaali kauppapaikka mm. käsityöläisille, ei-teollisten tavaroiden
ja designtuotteiden myyjille ja ostajille. Amazon.
com aloitti toimintansa virtuaalisena kirjakauppana. Tänä päivänä Amazon.com on globaali verkkokauppa, joka myy kaikenlaisia kuluttajatuotteita.
Tinder on paikkatietoja hyödyntävä mobiilisovellutus kumppanin etsimiseen. Etsy.com, Tinder ja
Amazon.com ovat kaikki listautuneet New Yorkin
pörssiin. BlaBlaCars on puolestaan eurooppalainen kyytipalvelujen yhteisö − virtuaalinen
markkinapaikka, jossa kyytiä tarjoavat ja kyytiä
etsivät tapaavat.
2 Termin suomennos: Anne Kovalainen.
3 Taskrabbit on korjauspalveluita välittävä alustatalousyritys, jonka Ikea hankki omistukseensa
vuonna 2018. Deliveroo on ravintolan kanssa sopimuksia tekevä, ruuan kuljetuspalveluita välittävä
yritys.
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Robotti toimistotyöntekijän kumppanina:
tapaustutkimuksen näkökulmia työhön
ja sen tuottavuuteen•
Toimistotyön automatisaatio ja automatisaation kehittyminen yhä osaavammaksi herättää sekä toiveita että huolia.
Odotukset kohdistuvat yhtäältä tuottavuuden kasvuun ja toisaalta työnteon virheettömyyteen. Teknologiahuumassa
kehitys kohdistuu tehostettaviin prosesseihin muttei välttämättä työtä suorittaviin henkilöihin. Automatisaatio
muuttaa kuitenkin sekä työtä itseään että työympäristöä. Tässä tutkimuksessa on pyritty yhdistämään inhimillisen
työpanoksen moniulotteisuus tuottavuuden mittaamiseen ja kehitetty siihen uudenlainen mittari. Tuloksia on
täydennetty laadullisella haastattelututkimuksella. Tuloksemme selittävät osittain sitä, miksi automatisaation
vaikutukset tuottavuuteen eivät aina ole odotetun kaltaisia.
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uottavuus on merkittävä
tekijä sekä yritysten kilpailukyvyn että julkisten
organisaatioiden menestyksellisyyden kannalta.
Informaatioteknologian aikakaudella
digitalisaatio ja automatisaatio tarjoavat keskeisen välineen tuottavuuden
kehittämiseen, ja automatisoiduille työprosesseille on asetettu suuria odotuksia.
Niiltä odotetaan palveluhyödykkeiden
tuottamista nopeammin ja tarkemmin
kuin ihmisten tekeminä.
Automatisaation käyttöön liittyy
useimmiten myös ihmisen ja koneen välinen yhteistyö, sillä vain harvat prosessit voidaan kokonaisuudessaan korvata
koneella. Monimutkaiset ja ei-standardoidut osuudet jäävät tyypillisesti ihmistyöntekijöiden ratkaistaviksi.
Tällainen hybridimuotoinen palveluntuotanto, jossa ihminen ja kone yhdessä
toteuttavat prosessin, tuo kuitenkin mukanaan ongelmia tuottavuuden arviointiin: digitaalisen työkalun ja ihmistyön
yhteensovittaminen niiden rajapinnassa on huomattavan monimutkaista ja
vaikeasti mitattavaa (ks. esim. Bryn-

jolfsson et al. 2017). Tästä seuraa
jatko-ongelma. Jos haluamme arvioida
kokonaistyötehoa ja sitä kautta automatisointiin uhrattujen sijoitusten tuottoa,
on meillä oltava luotettava ja mielekäs
mittari. Automatisaation hyödyllisyyden arviointi edellyttää uudentyyppisiä
työkaluja, joiden avulla voidaan mitata
muutoksen nettovaikutuksia organisaation toimintaan.

Tutkimuksemme yhdisti
kaksi aivan erilaista
lähestymistapaa: määrällisen
tuottavuusmittauksen
ja laadullisen
haastattelututkimuksen.
Monitieteinen tutkimusryhmämme tarkasteli työn tuottavuuden muutoksia
silloin, kun palvelujen toteutustapoja
automatisoidaan – tässä tapauksessa
korvaamalla osia ihmisen suorittamasta
työstä robotiikalla. Seurasimme, miten
automatisointi vaikuttaa tuottavuuteen
ja toisaalta millaiseksi työntekijät koke-

Kuva
Maarit kytöharju
Hanna Oksanen

Kirjoittajat ovat kiinnittäneet huomiota ihmisen,
koneen ja organisaation muodostamaan
kokonaisuuteen, jonka jatkuva muutostila ei
helpota teknologisiin uudistuksiin sopeutumista.
Kuvassa: Martti Kulvik (alh. vas.), Tero Kuusi,
Maarit Laiho (ylh. vas.) ja Maija Vähämäki.
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TUTKIMUSKOHTEENA OLI VALTION VIRASTO PALKEET, JOKA TUOTTAA MM.
LASKUJEN KÄSITTELYN JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

vat robottien tuomat työnkuvamuutokset. Toki tuottavuuden kehittymistä ja
kokemuksia robotisaation tuottamista
muutoksista on selvitetty aiemminkin.
Tutkimuksemme täydensi edeltäjiään yhdistämällä kaksi aivan erilaista
tiedonkeruuta ja analyysiä vaativaa lähestymistapaa: määrällisen tuottavuusmittauksen ja laadullisen haastattelututkimuksen.
Tutkimuskohteenamme oli valtion
talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet, suuri valtion virasto, joka
tuottaa julkiselle sektorille mm. laskujen
käsittelyn ja palkkahallinnon palveluja.
Palkeet on läpikäymässä jatkuvaa teknologista ja organisatorista muutosta.
Muutoksen osana toimistotyötä automatisoidaan juuri ohjelmallisella robotiikalla. Robottien kehittämiseen oli
Palkeissa koulutettu organisaation omia
työntekijöitä, jotka olivat aiemmin hoitaneet nyt automatisoitaviksi suunniteltuja
palvelutuotannon tehtäviä.
Kehittämisvastuun uskomisella työntekijöille pyritään hyödyntämään heidän
ymmärrystään siitä, minkälaiset työn

osat voidaan automatisoida. Samalla
voidaan hyödyntää työssä kehittymisen
tuoma motivaatioetu ja osaltaan kiertää merkittävä digitalisaatiokehitystä
haittaava ongelma, it-maailman ja asiantuntijatyöntekijöiden välinen kulttuurikuilu.
TUOTTAVUUDEN MITTAAMINEN
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON
PALVELUISSA

Automatisaation edistymisestä huolimatta tuottavuus on kokonaisuutena
edelleen riippuvainen palvelutuotannon
työntekijöiden suorituskyvystä, ihmisen
ja robotin yhteistyön sujuvuudesta sekä
siitä, millä tavoin automatiikka muuttaa
olemassa olevia työprosesseja – robotiikka muuttaa ihmisen työtä. Kun mitataan
työn tuottavuuden kehitystä jatkuvien
peräkkäisten työtä koskevien muutosten
keskellä, huomataan, kuinka monimutkainen ilmiö ihmisen ja robotin yhteistyön tuottavuus onkaan mitattavaksi.
Ennen kuin jatkamme eteenpäin, viivymme hetken tuottavuuden määritelmän ja
mittauksen äärellä.

Automatiikan
tuottavuusvaikutusten
arviointia vaikeuttavat
kokonaistuotoksen
mittaamisen monimutkaisuus ja
se, kuinka huomioida ihmistyön
muuttuminen.
Tuottavuus määritellään tuotoksen ja
panoksen suhteeksi (tuotos per panos).
Palveluissa mittaamisen ongelmaksi
muodostuu yleensä tuotos (kuvio 1).
Voimme mitata, montako asiakasta tarjoilija palveli tai montako laskua käsittelijä hyväksyi, mutta me myös tiedämme, että asiakkaat voivat olla helppoja
tai vaativia ja laskut toisistaan hyvinkin
paljon poikkeavia. Saamme helposti
laskettua kokonaistuotokselle kappalemääräisen numeroarvon, mutta se kertoo
lopulta hyvin vähän tehdyn työn arvosta.
Automatiikalla tavoiteltu tuottavuuden
parannus tuo toisenkin epävarmuustekijän: automatiikan takia ihmistyön
kulkuun tehdyt merkittävät muutokset

Kuvio 1. Tuottavuuden mittaamisen ongelmat erityisesti työtehtävien automatisaatiossa.

Tuotos
T

Panos
Robotti
Ihmistyö

VU
TTA
UO

US

Automatisaation
tuottavuusvaikutus = ?

Kokonaistuotosta on
vaikea mitata
Automatisoitu
tuotanto

Työn muutoksen

vaikutuksia on vaikea
mitata
Ihmistyön tuotos
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Suoritteita on paljon ja ne
muuttuvat. Kokoavaa kuvaa
tuotoksesta ei ole saatavilla.

Automatisointi muuttaa
ihmistyötä ja vaatii
mukautumisa.

vaikuttavat myös ihmistyön tuotokseen.
Mutta miten ja kuinka paljon?
Tutkimuskohteessamme suoritteiden
eli työtehtävien keskinäinen vaativuustaso vaihtelee niin paljon, ettei yhden
työtehtävän tekemiseen kuluva keskimääräinen aika voi olla kaikille työn
osa-alueille pätevä mittari. Toimistotyölle on myös tyypillistä, että eri päivinä tehdään erityyppisiä tehtäviä ja niihin
kuluu vaativuuden mukaan eripituiset
ajat. Ongelmien ratkaisemiseksi otimme
käyttöön Etlassa kehitetyn tilastollisen
tuottavuusmittarin, jolla voidaan mallintaa työntekijälähtöisesti työnkuvaa
ja tuottavuuden kehitystä. Eri yksiköille laadittiin tuottavuusmittarit yhdessä
automatisaation kohteena olevan työn
asiantuntijoiden kanssa.
Mittaaminen räätälöitiin organis aa
tioon tehtäväkohtaisesti. Henkilötason
suoritetietoja, ajankäyttöä ja poissaoloja seurattiin ajanjaksolla 2015−2017.
Aineistoa koottiin 161 työntekijän kokonaisuudeksi, ja lisäksi hyödynnettiin
organisaation muutosvalmius- ja osaamiskartoituksen tuloksia. Tuottavuus
laskettiin jakamalla eri suoritteisiin
keskimäärin käytetty aika työhön todellisuudessa käytetyllä ajalla. Suoritteisiin
keskimäärin käytetty aika oli tiettynä aikana tehtyjen suoritteiden summa painotettuna eri suoriteluokkien vaativuusarviolla (Atkinson 2005, Dunleavy ja
Carrera 2013, OECD 2015, Dunleavy
2017). Tuottavuusmittauksemme perustuu aineiston pohjalta laadittuun malliin,
johon voi tarkemmin tutustua ETLAn
muistiossa Kuusi ym. (2019).
Työntekijöiden kokemusta muutoksesta ja erityisesti heidän muutokseen
sopeutumistaan selvitimme fokusryhmähaastatteluiden avulla. Ryhmiä oli
6 kpl, ja niihin osallistui yhteensä 21
työntekijää eri tehtäväkokonaisuuksista
ja kahdesta eri toimipisteestä. Haas
tattelupuhetta analysoitiin etsien
erilaisuuksia ja yhtäläisyyksiä siinä,
millaisina työhön liittyvät muutokset ja
robottien kanssa työskentely oli koettu.
Palkeiden järjestämät kaksi seminaaria
tutkijoille auttoivat meitä ymmärtämään
tämänkaltaisen työn sisältöjä, kontekstia ja muutosten suunnittelua sekä automatisaation organisaatiolta vaatimaa

ketteryyttä ja sopeutumisen haasteita.
Tutkijat puolestaan välittivät tietoja ja
aineistonkeruun haasteita organisaatiolle ja toisilleen, jolloin aineistonkeruusta
tuli joustavaa ja tiedonkulku oli avointa,
auttaen myös kerätyn tiedon analysoimista.
ROBOTTIEN TYÖT OVAT ERILAISIA
KUIN IHMISTEN TYÖT

Robottien ohjelmoinnilla pyritään automatisoimaan yleisimmät, standardoitavissa olevat ja rutiininomaiset tehtävät,
koska robotit ovat parhaimmillaan yksinkertaisissa ja mahdollisimman paljon
toistoja sisältävissä töissä. Tästä seuraa,
että automatisaatio valikoi työntekijöille
vaativampia tehtäviä. Ihmisten ratkottavaksi jäävät epätyypilliset ja monimutkaiset työtehtävät. Työntekijöille alkaa
tulla aiempaa kirjavampi valikoima tehtäviä, ja myös yhtä työtehtävää kohden
käytetty keskimääräinen aika todennäköisesti pitenee, koska työtehtävät vaikeutuvat.

Ihmistyöntekijöiden
tehtävien vaativuus
kasvoi, kun kone otti
suorittaakseen helpoimmat
tehtävät.
Mittaustuloksissa voitiinkin todeta, että
työn tuottavuus suoritemäärillä mitattuna laski automatisaation myötä. Ihmistyön tuottavuuskehitystä arvioitaessa
tulee kuitenkin huomioida suoritteiden
vaativuus. Kun vaativuuden yleinen, ei
välttämättä vain automatisaatiosta johtuva lisääntyminen kyettiin uuden työkalun
ansiosta huomioimaan laskennassa, tuottavuus osoittautui lievästi kasvaneeksi.
Myös tehtävien muutoksen intensiteetti vaikutti tuottavuuteen. Jos tehtävät
poikkesivat työntekijän keskimääräisistä
suoritetyypeistä tai yhden päivän sisällä
oli paljon erilaisia tehtäviä, tuottavuus
laski suhteessa keskimääräiseen.
Haastattelututkimus paljasti kahdenlaisia muutoksen ilmapiirejä niiden työntekijöiden keskuudessa, jotka
olivat saaneet työkavereikseen robotit.
Yhtäältä robotiikan ja uusien työkalujen

( järjestelmät ja ohjelmat) kehittymiseen
suhtauduttiin positiivisen uteliaasti.
Oltiin tyytyväisiä, jos robotit olivat ottaneet kokonaan hoitaakseen jonkin yksitoikkoisen työvaiheen. Toisaalta oltiin
hieman epäileviä hyödyn suhteen silloin,
kun robottien liittyminen työn prosessiin oli tuonut mukanaan työntekijälle
lankeavia robottien valvontatehtäviä,
tai jos ylipäänsä piti ajoittaa omat työt
robotin tehtävien lomaan. Työntekijät
totesivatkin, että robotti on hyödyllisin,
kun se osaa suorittaa jonkin kokonaisuuden eikä pelkästään yksittäisiä osia
työprosessista.

Roboteista on eniten
hyötyä silloin, kun
ne suorittavat koko
työprosessin eikä vain
yksittäisiä osia siitä.
Työntekijät näkivät mahdollisuuden
oppia uutta pääosin myönteisenä, mutta
kääntöpuolena saatettiin kokea jatkuvaa
oppimisen painetta sekä epävarmuutta oman oppimiskyvyn riittävyydestä.
Jos työntekijät arvioivat organisaation
muutoksiin sisältyvän odotuksia aina
vain tehokkaammasta työn suorittamisesta, jatkuvat uudistukset synnyttivät
oppimisstressiä. Työntekijä koki epävarmuutta siitä, osaako hän riittävästi,
oppiiko hän tarpeeksi nopeasti ja ehtiikö
hän oppimaan tämän ennen kuin tulee jo
seuraava muutos.
Epävarmuus omasta osaamisesta kuului haastattelupuheessa mm. siten, että
toivottiin tulevan jaksoja, jolloin ehditään opetella riittävästi ilman kiirettä.
Työntekijät toivoivat pääsevänsä sille
teknisen osaamisen tasolle, jolla suoritus
olisi rutiininomaista ja toivottu tehokkuus voisi myös toteutua. Työntekijöiden
substanssiosaaminen omissa työtehtävissä tuntui olevan varmalla pohjalla, mutta
uusien työkalujen ja työprosessien haltuunotto hidasti työntekoa. Myös tekniset hidasteet, kuten jonkin tietokoneajon
myöhästyminen, pakottivat työntekijät
sovittamaan oman työnsä robotin aikatauluun. Huoli aikataulussa pysymisestä
ei enää ollut kiinni omasta osaamisesta,
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JOHTAJAT JA TYÖNTEKIJÄT TARVITSEVAT TUKEA AUTOMATISAATION
AIHEUTTAMAN TYÖN MUUTOKSEN YMMÄRTÄMISEEN, ENNAKOINTIIN JA
TOTEUTUKSEEN.

vaan työntekijä huomasi olevansa robotin
armoilla.
Robottien tuoma muutos ei kuitenkaan
ollut vielä kovin suuri kaikkien muiden
muutosten rinnalla. Toimistotyön muuttuvat järjestelmät ja ohjelmat sekä koko
prosessin ajoittainen uudelleen organisoiminen on työntekijän näkökulmasta
yhtä suurta muutosten virtaa, eikä seesteisiä jaksoja juuri koeta.
Työntekijät selviytyvät hankalista
tilanteista ratkomalla niitä yhdessä ja
kysymällä sisäisenä kyselynä omilta automaatioasiantuntijoilta.
Sosiaalinen tuki yksiköiden sisällä
tuntui olevan vahvaa ja yrityksen tarjoama koulutus riittävää. Kuitenkin on
tiedostettava, että uudenlaiset tavat toimia vaativat ymmärtämisen lisäksi myös
soveltamista käytäntöön ja sen myötä lukuisiin erilaisiin työtilanteisiin. Vie aikansa ennen kuin uudesta asiasta tulee
rutiininomaista.

Työntekijät kokivat
oppimisstressiä työkalujen
ja -prosessien uudistuessa
nopeasti, ja työnteko
hidastui.
Jos erotetaan taitoina toisistaan kokonaisuuksien hallinta ja substanssiosaaminen
sekä toisaalta työn vaatimat tekniset taidot, herää kysymys erilaisen osaamisen
arvostamisesta. Henkilö saattaa olla kiinnostunut ja oppii herkästi asian käsittelyn vaatimia tietosisältöjä, mutta häntä
ei ehkä motivoi uuden teknisen taidon
opetteleminen, jota prosessin sujuminen
vaatii. Vastaavasti toisella on valmiuksia
oppia uusia teknisiä taitoja, mutta työn
sujumisen kannalta häneltä puuttuu näkemystä kokonaisprosessin kriittisistä
kohdista. Näistä ensimmäisen osaamista tarvitaan nimenomaan vaikeiden tai
poikkeustapausten ratkaisemiseen, kun
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taas jälkimmäinen saattaa suoriutua helpoista tehtävistä nopeammin kuin sisällön osaaja.
AUTOMATISAATIO TUO HYÖTYJÄ
MUTTA VAATII SOPEUTUMISTA

Pystyvätkö tuottavuuden mittarit tunnistamaan erilaiset osaajat ja olemaan
apuna kokonaisvaltaisessa tehokkaan
työn suunnittelussa? Tutkimuksemme
haastatteluosio kannustaa jatkamaan
monitieteisiä lähestymisiä: miten voidaan riittävän hyvin mitata sitä hidastetta ja ymmärtää sitä vaihetta, joka syntyy
uusien asioiden opettelusta ja uudelleenorganisoimisesta? Tämä muutosten
inhimillinen ulottuvuus jää varsin usein
tuottavuusmittauksissa huomioimatta,
vaikka on tunnistettu, että muutokseen
sopeutuminen on prosessi, joka vie aikaa.
Oppimisen tahti ja kyvykkyys vaihtelevat
eri työntekijöiden kesken, ja suotuisan
oppimiskulttuurin syntymiselle on organisaation johdon mahdollistama tuki
olennaista.
Kun tarkastelimme tuloksia mittaavasta ja haastattelututkimuksesta rinnakkain, huomasimme, että automatisaatio
toi hyötyjä siirtämällä rutiininomaiset
tehtävät robotille. Mutta samalla kaikki muutokset yhdessä prosessin osassa
pakottavat erilaisiin muutokseen sopeuttaviin toimiin, jotka olisi huomioitava
mitattaessa muutoksen vaikutuksia tuottavuuteen.
Automatisointi, robotiikka ja niiden
vuoksi tehdyt tehtävien uudelleenorganisoinnit tuovat vaihtelua työhön ja
jättävät haastavammat tehtävät ihmisten ratkottaviksi. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja tunteen
siitä, että pysyy kehityksen mukana.
Tutkimuksemme toi esiin myös kolikon kääntöpuolen: peräkkäiset ja jatkuvat muutokset tekevät työntekijöistä
epävarmoja ja hämmentyneitä. He ovat
innokkaita oppimaan uusia taitoja, mutta erilaisten uudistusten määrä ja vauhti

kasvavat herkästi niin suuriksi, että uuden oppiminen hidastuu. Niin johto kuin
työntekijät tarvitsevat kenties oletettuakin enemmän tukea ja konkreettisia
työkaluja automatisaation aiheuttaman
työn muutoksen ymmärtämiseen, ennakointiin ja menestykselliseen toteutukseen. •

Viite
•

Tutkimus on rahoitettu Suomen Akatemian

strategisen tutkimuksen neuvoston hankkeessa
”Fiksu työ alustatalouden aikakaudella” (SWiPE,
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lukuvihje

TALOUSKURIPOLITIIKAN
KYSEENALAINEN PUOLUSTUSYRITYS
Hallitus haluaa pienentää budjettialijäämää ja vakauttaa julkisen velan. Keynesiläisissä malleissa menoleikkaukset
hidastavat talouskasvua enemmän kuin
verojen korotus; leikkaus on suoraan pois
kokonaiskysynnästä, kun taas verojen korotuksesta vain osa vähentää kulutusta
ja osa on pois säästämisestä. Tämä kirja
väittää toisin. Menoleikkauksista seuraa
paljon pienemmät tuotannon menetykset
kuin veronkorotuksista, ja joskus leikkauksista seuraa tuotannon lisäys. Lisäksi
veronkorotuksista on usein seurannut
velkasuhteen nousu mutta menoleikkauksista sen merkittävä lasku.
Kirjan keskeinen vaikutusmekanismi kulkee kotitalouksien ja etenkin investoijien luottamuksen tai tarkemmin
ottaen odotusten kautta: veronkorotukset eivät pysäytä menojen kasvua, joka
ruokki odotuksia, että verotus kiristyy
jatkossakin, mutta menoleikkaukset takaavat, ettei verotusta tarvitse kiristää.
Jälkimmäisessä tapauksessa taloudenpitäjät uskaltavat kuluttaa ja investoida
enemmän, mikä vahvistaa talouskasvua
ja verokertymiä. Paul Krugman on kutsu-

Alberto Alesina & Carlo Favero &
Francesco Giavazzi: Austerity. When
It Works and When It Doesn’t, Princeton,
N.J.: Princeton University Press,
2019. 276 s.

nut tätä mekanismia ”luottamuskeijuksi”,
kuvitteelliseksi satuolennoksi.
Harvardissa työskentelevä Alesina
ja italialaisessa Bocconin yliopistossa
istuvat Favero ja Giavazzi ovat tutkineet talouskuripolitiikan (”austerity”)
vaikutuksia jo vuosikymmeniä. Nyt he
käyttävät siihen ennätyksellisen suurta,
1970-luvun lopusta vuoteen 2014 ulottuvaa aineistoa, jossa on 16 OECD-maata,
170 kiristyssuunnitelmaa ja noin 3 500
yksittäistä finanssipoliittista toimenpidettä. He ovat käyttäneet ajanmukaisia
tilastollisia menetelmiä ja penkoneet monivuotisten kiristysohjelmien sisältöjä.
Tulosten tarkistaminen edellyttäisi vastaavanlaista massiivista tutkimusprojektia, jolle kirjoittajat tarjoavat aineistoaan
vapaasti hyödynnettäväksi.
Menoleikkauksien suositteleminen on
niiden mieleen, jotka haluavat rajoittaa
julkisen sektorin kokoa ja keventää verotusta – ideologisista syistä, oman etunsa
vuoksi tai koska heille maksetaan siitä,
että he ajavat tätä linjaa. Sinänsä tietysti
leikkaukset vastaavat kansan syvien rivien näkemyksiä, kotitalousanalogiaa: jos
velkaannutaan liikaa, niin on leikattava
menoja. Talouspoliittinen ilmapiiri on
kuitenkin muuttunut niin, että ainakaan
Euroopassa monet poliitikot eivät enää
innostu talouskurista, jolla voi olla taantuman ja eriarvoisuuden kärjistämistä
laajempiakin ikäviä seurauksia kuten
populismin nousu ja Brexit.
Kirjoittajat ovat kovin varmoja päätuloksistaan, vaikka he toisaalta itsekin
myöntävät analyysinsa heikkouksia. Tunnetusti esimerkiksi finanssipolitiikan
kerroinestimaatit vaihtelevat laajasti,
joten kukin voi uskoa mitä haluaa. He
eivät käsittele lainkaan leikkauksia julkisiin investointeihin, jotka vaikuttavat
pitkän ajan kasvuun, koska he keskittyvät
lyhyeen aikaväliin – mutta velkahan on
nimenomaan pitkän aikavälin kysymys!
Kirja ei edes pysty selvittämään kuripolitiikan vaikutuksia nykyisen nollakor-
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korajoitteen vallitessa – eikä kaikkein
kärjekkäimmässä Kreikan tapauksessa.

Ei ole todistettu, että
velkaantumista olisi parempi
hillitä menoleikkauksilla kuin
veronkorotuksilla.
Kirjan tapaustutkimukset eivät ole riittävän yksityiskohtaisia sulkeakseen pois
muita mahdollisia vaikuttavia tekijöitä.
Se kyllä torjuu aikaisemman kritiikin,
että rahapolitiikka, valuuttakurssit tai
rakenteelliset uudistukset olisivat myötävaikuttaneet tuloksiin. Esimerkiksi
Kanadan 1990-luvun kiristyspolitiikan
tapauksessa olisi pitänyt huomioida
NAFTA-sopimuksen voimaantulo.
Kirjoittajat väittävät, ettei talouskuri
ole useinkaan merkinnyt ”kuolemansuudelmaa” politikoille ja pitävät mm.
Lipposen hallituksen menestystä vuoden 1999 vaaleissa yhtenä esimerkkinä
kuripolitiikan jälkeisestä uudelleenvalinnasta. Tässä ei oteta huomioon Nokiabuumia eikä kansainvälisiä suhdanteita.
Onko kirjoittajien perehtyneisyys tosiaankin tätä tasoa?
Kirja väittää, että ilman menoleikkausta menot kasvaisivat jatkuvasti, mikä
ruokkii odotuksia jatkuvista veronkorotuksista. Mutta menothan voivat kasvaa
bkt:n tahdissa ilman että veroastetta tarvitsisi nostaa. Keynesiläiset ovat varmasti valmiita myöntämään, että kertaluonteinen menoleikkaus aiheuttaa lyhyellä
aikavälillä kasvun hidastumisen, mutta
sitten sopeudutaan ylöspäin.
Kirjoittajien mukaan noususuhdanteessa meno- ja veropainotteisella kiristyksellä ei ole eroa, ja ne ovat lievästi
ekspansiivisia. Tämä tulos on hyvin epäilyttävä: pitäisikö ylikuumenemista hillitä
ekspansiivisella politiikalla? No, tuo tulos
näköjään pätee vain tietyillä oletuksilla…
niin kuin varmasti koko kirjakin.
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Mitä palveluiden yhteensovittaminen
tarkoittaa sosiaali- ja terveyshuollon
työssä?•
Sosiaali- ja terveydenhuolto on jatkuvassa muutoksessa. Toiminnan uudistaminen edellyttää organisaatiorakenteiden kehittämistä ja moniammatillisten työyhteisöjen johtamistaitoa. Palveluiden pirstaloitumista voidaan
estää niiden yhteensovittamisella, mikä vaatii työntekijöiden osaamista asiakkaan ohjaamisessa ja laaja-alaisessa
tarpeiden arvioinnissa. Edellytyksenä on myös palvelujärjestelmän tunteminen ja yhteiset tavoitteet. Koulutuksessa
ammattien yhteiset opinnot ja simulaatiopedagogiikka tarjoavat ratkaisuja. Työntekijöiden on tärkeää olla mukana
kehittämässä toimintatapoja.
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osiaali- ja terveydenhuolto
on ollut jo koko 2000-luvun
ajan voimakkaassa murroksessa niin rakenteiden kuin
toimintatapojenkin osalta.
Vuoden 2019 alkuun mennessä jo kahdeksan maakunnan kokoista aluetta
on perustanut kuntayhtymän, joilla on
järjestämisvastuu ja suurelta osin myös
tuotantovastuu alueensa sosiaali- ja terveyspalveluista. Organisaatio, joka vastaa koko sosiaali- ja terveydenhuollosta, antaa mahdollisuuden uudenlaisiin,
asiakaslähtöisempiin organisaatiorakenteisiin yli perinteisten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perustason ja erikoissairaanhoidon rajojen.
Organisaatiorakenteita olennaisempaa
on kuitenkin, minkälaisia toimintamalleja ja työnjakoa syntyy käytännön asiakastyössä. Olemme tutkineet strategisen
tutkimuksen neuvoston rahoittamassa
COPE-hankkeessa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työn, osaamistarpeiden,
työyhteisön ja johtamisen muutoksia ja
muutostarpeita sekä koulutuksen ja oppimisen menetelmiä, joilla varmistetaan
tarvittava osaaminen tulevaisuudessa.
Käsittelemme tässä artikkelissa palveluiden yhteensovittamista (integraatiota) ja sen vaikutusta moniammatilliseen
työhön, joka on yksi selkeimmistä muu-

toksista ja muutostarpeista. Organisaatioissa, joita tutkimme, oli joko toteutettu
tai suunniteltiin siirtymistä kuntia laajempiin, maakunnan kokoisiin sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymiin.
SOTE-PALVELUT OVAT USEIN PIRSTALEISIA JA TOIMINTA SIILOUTUNUTTA

Tutkimukseemme osallistuvia organisaatioita voidaan pitää edelläkävijöinä,
ja niistä löytyy lukuisia esimerkkejä palveluiden integraatiosta. Silti niissäkin
todettiin, että palveluiden yhteensovittaminen on vasta alkutaipaleellaan. Palvelut ovat edelleen asiakkaan näkökulmasta
pirstaleisia ja toiminta siiloutunutta, eli
ammattilaiset käsittelevät asiakkaan asiaa oman sektorinsa ja ammattiryhmänsä
näkökulmasta, ilman poikkihallinnollista
yhteistyötä. Perinteinen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio perustuu
organisaatio- ja professiorajoihin, eikä
asiakasta kohdata kokonaisvaltaisesti.

Asiakkaan ongelmien
ratkaiseminen saattaa vaatia
useita käyntejä eri paikoissa,
vaikka ne voisi hoitaa yhdellä
käynnillä.

Kuva
Maarit kytöharju

Kirjoittajat tähdentävät, että koulutusalojen
yhteiset opinnot ovat hyvä tapa lisätä palvelujärjestelmäosaamista ja moniammatillista tiimityötä.
Kuvassa Timo Sinervo (oik. ylh.), Vuokko Niiranen
(vas.), Soile Juujärvi ja Ilmo Keksimäki.
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Kuva: Raija Törrönen

Asiakkaalle palveluiden pirstaleisuus
tarkoittaa sitä, että hänen ongelmansa
hoitaminen vaatii useita käyntejä. Asiakkaan täytyy kuvata ongelmansa useita
kertoja eri ammattilaisille ja mahdollisesti samoja hoitoon liittyviä tutkimuksia
tehdään useissa paikoissa. Kun palveluprosessi on järjestetty asiakaslähtöisesti,
asiakas pääsee esimerkiksi puhelimella
tehdyn yhteydenoton jälkeen suoraan
oikealle työntekijälle tai tiimin vastaanotolle ja usein asia voidaan hoitaa kerralla.
Työntekijöiden kannalta pirstaleisuus
tarkoittaa sitä, että osa asiakkaista näyttää tulevan vastaanotolle turhaan ja yhä
uudelleen, koska he eivät saa asiaansa
ratkaistua. Työntekijöille on myös ongelmallista, että he eivät aina tiedä, kehen
työntekijään tulee ottaa yhteyttä, kun asiakas täytyy ohjata vaikkapa terveyskeskuksesta sosiaalipalveluihin (Jolanki
et al. 2017).
Kyse on toisaalta siitä, että palvelujärjestelmä on monimutkainen, mutta myös
siitä, että toisen sektorin osaamista ja
työtapoja ei tunneta, eikä tiedetä, mitä
toinen ammattilainen voi asiakkaalle
tarjota. Aina ei myöskään ole selvää, kenelle asiakkaan ohjaaminen seuraaviin

Kuvassa Sanna Laulainen.
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Kuvio 1. Osaamistarpeiden muutos tulevaisuudessa, henkilöstön ja esimiesten näkemykset.
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Neuvoa asiakasta sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden
käytössä
Ohjata asiakasta sähköisten palvelujen välityksellä
Kartoittaa laaja-alaisesti asiakkaan fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia
tarpeita
Tehdä moniammatillista yhteistyötä palvelun suunnittelussa,
arvioinnissa tai toteuttamisessa
Ottaa huomioon asiakaspalvelu-näkökulma kaikissa kohtaamisissa
asiakkaiden kanssa
Kirjata asiakasprosessi rakenteista tai määrämuotoista kirjaamista
käyttäen
Kirjata asiakkaan näkemys omasta tilanteestaan asiakastietoihin
Suunnitella hoidon tai palvelun tavoite yhdessä asiakkaan kanssa
Kannustaa asiakasta tekemään terveyttä tai hyvinvointia edistäviä
muutoksia elämässään
Varmistaa, että kohtaamani heikossa asemassa olevat asiakkaat
saavat tarvitsemansa tuen, avun ja palvelut
LISÄÄNTYY PALJON

LISÄÄNTYY JONKIN VERRAN

EI MUUTU NYKYTILANTEESTA

Lähde: Lehtoaro ym. (2019).

palveluihin kuuluu tai mitä työntekijältä
odotetaan kyseisessä tilanteessa.
Toinen ongelma on, että työntekijöiden ajattelutavat ovat erilaisia. Vaikka
ammattilaisten asiakaskunta olisi sama,
esimerkiksi päihdeasiakkaat, sosiaalihuollossa voidaan ajatella, että asiakas
tarvitsee tietyillä kriteereillä palveluasuntoa, mutta terveydenhuollon työntekijän näkökulmasta ei tarvitse. Lisäksi
eri kunnissa ja eri yksiköissä palveluprosessit sekä eri ammattikuntien välisen
yhteistyön tavat vaihtelevat voimakkaasti
(Vehko et al. 2017).
Kaikissa organisaatioissa toteutetuissa
henkilöstökyselyissä palveluintegraatioon liittyvät osaamistarpeet nousivat
selkeästi esiin (kuvio 1), erityisesti asiakkaan ohjaaminen palvelujärjestelmässä
ja laaja-alainen palvelutarpeen arviointi.
Sähköisten välineiden käyttö ohjauksessa
ja neuvonnassa korostuivat (Lehtoaro
ym. 2019, Nummela et al. 2019). On
kuitenkin huomattava, että sähköiset
välineet ovat vain yksi keino ohjauksen
toteuttamisessa.
Tämänhetkisen työn nähtiin muuttuvan siihen suuntaan, että asiakkaan
tarpeiden arvioinnissa sekä palveluiden
suunnittelussa ja ohjauksessa näkökulman tulisi olla laajempi kuin oman ammatin tai sektorin näkökulma. Toisena
selkeänä kehityskulkuna oli se, että työ

muuttuu monilta osin kohti moniammatillista yhteistyötä tai tiimityötä.

Sote-ala on muuttumassa kohti
asiakkaan tarpeiden laaja-alaista
arviointia sekä moniammatillista
yhteistyötä tai tiimityötä.
ESIMERKKEJÄ PALVELUINTEGRAATIOSTA

Vaikka useimmissa organisaatioissa on
puutteita palveluintegraatiossa, siitä on
myös lukuisia hyviä esimerkkejä. Tutkimissamme organisaatioissa on tehty
radikaalejakin organisaatiomuutoksia,
joissa tietyn asiakasryhmän palveluketjun eri osat on koottu samaan organisaatioon. Pyrkimyksenä on ollut, että
asiakasta ei tarvitse lähettää palveluntuottajalta toiselle, vaan palvelut ja eri
ammattilaiset kootaan asiakkaan ympärille tiimiksi.
Näin on toimittu esimerkiksi Eksoten
(Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin)
lasten ja nuorten palveluissa. Palvelut
olivat aiemmin perusterveydenhuollon,
sosiaalipalveluiden, sairaalan tai koulutoimen alaisuudessa. Nyt nämä palvelut,
kuten neuvolat, lastenpsykiatria, lastensuojelu ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto toimivat samassa organisaatiossa.

PALVELUOHJAAJAT ARVIOIVAT ASIAKKAIDEN PALVELUTARVETTA,
SUUNNITTELEVAT PALVELUKOKONAISUUKSIA JA OHJAAVAT HEITÄ
PALVELUKETJUSSA.
Asiakkaan ei tarvitse tietää, kenen ammattilaisen palveluita hän tarvitsee. Hän
voi kävellä suoraan sisään ns. matalan
kynnyksen palveluihin, ja haastattelun
perusteella hänelle suunnitellaan sopiva
ammattilaisten tiimi, mikäli hän tarvitsee
useampien ammattilaisten palveluita.
Kaikissa tapauksissa organisaatiota
ei ole muutettu. Esimerkiksi Siun soten
(Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän) hyvinvointiasemilla psykiatriset sairaanhoitajat
työskentelevät samoissa tiloissa terveysaseman muiden toimintojen kanssa, mutta oman johtonsa alaisuudessa. Päivittäisiä toimintoja kuitenkin johtaa yhteinen
esimies. Ammattilaisten työskentely samoissa tiloissa ei vielä varmista sitä, että
he toimivat yhdessä. Jotta ammattilaiset
olisivat todellisuudessa saman työprosessin osia ja asiakkaat saisivat järjestelyistä
hyötyä, olisi asiakasprosessit suunniteltava yhdessä. Psykiatristen sairaanhoitajien lisäksi terveysasemilla työskentelee
sosiaalityöntekijöitä tai sosionomeja
(Keskimäki et al. 2018 ja 2019).
Palveluohjaus on yksi keskeinen osa
integraatiota ja lisääntynee jatkossa. Palveluohjauksella tarkoitetaan sekä erillisten palveluohjaajien työtä että laajemmin
palveluohjauksellista työotetta, eli asiakkaan ohjaamista palvelujärjestelmässä.
Palveluohjaajia toimii esimerkiksi ikäihmisten palveluissa ja terveysasemilla, ja
pääosa heidän työstään keskittyy asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin ja palvelukokonaisuuksien suunnitteluun tai
heidän ohjaamiseensa palveluketjussa.
Palveluohjausta tehdään muun muassa
sosiaalipalveluissa ja terveyskeskuksissa
ilman, että tehtävä näkyy tehtävänimikkeessä.
ORGANISAATIOIDEN LAAJENTAMINEN
LUO MAHDOLLISUUKSIA JA UUDENLAISIA OSAAMISVAATIMUKSIA

Maakunnalliset organisaatiot lisäävät
mahdollisuuksia kehittää palveluintegraatiota tai siirtää resursseja eri tehtä-

väalueiden välillä. Uudet organisaatiot
tuottavat kuitenkin myös uudenlaisia
tehtäväalueita ja osaamisvaatimuksia
sekä johtaja- että työntekijätasoille.
Johtajien vastuulle kuuluu usein maantieteellisesti laajoja alueita sekä entistä
enemmän eri ammattiryhmiin kuuluvia
työntekijöitä. Sekä työntekijöiden että
eri tason johtajien on luotava uusia yhteistyöverkostoja, jotka liittyvät heidän
omaan työhönsä ja koko uuteen organisaatioon. Mahdollisesti he kohtaavat samalla myös hallinnonala- ja ammattiryhmärajoihin liittyviä kriittisiä näkemyksiä
ja kehittämistarpeita.
Lisäksi suuntauksena näyttää olevan,
että eri tason johtajilla on entistä enemmän työntekijöitä johdettavanaan, ja mikäli organisaatiotasoja on aiempaa enemmän, on vaarana, että johtaja etääntyy
työntekijöistä. Muutostilanteessa työntekijöiden voi olla hankala kysyä ohjeita
tai saada tukea, mikäli oma johtaja on fyysisesti etäällä. Hajautetuissa ja verkostomaisesti toimivissa organisaatioissa myös
lähijohtaja voi olla tilanteessa, jossa hänen
oma johtajansa on etäällä. Näissä tapauksissa asioiden avoin ja vuorovaikutteinen
jakaminen ja reflektointi sekä yhteinen
kehittäminen muodostuvat haasteeksi.
Uusissa organisaatioissa on korostettu sitä, että työntekijöille halutaan antaa
enemmän vastuuta ja heiltä odotetaan
oma-aloitteisuutta. Työntekijöille tämä
kuitenkin näyttäytyy autonomian vahvistumisen sijaan usein toisin. Uusissa
organisaatioissa joudutaan uudistamaan
ohjeita ja määräyksiä sekä yhtenäistämään toimintatapoja ja voimavarojen
kohdentumista. Tämä saattaa näyttäytyä
työntekijöille ohjauksen tiukkenemisena,
vaikka tämä ei olisikaan tarkoituksena
(Kaihlanen ym. 2019). Usein tämänkaltainen ohjauksen tiukkeneminen
liittyy uuden organisaation aloittamisvaiheeseen, ja uudenlaisten toimintatapojen vakiintuessa työntekijöiden oma
autonomia pääsee jälleen vahvistumaan
(Brunsson 1996).

Organisaatiouudistusten
jälkeen johtajat saattavat
alkuun etääntyä työntekijöistä,
mutta työntekijät saattavat
kokea ohjauksen tiukkenevan.
Palveluintegraation näkökulmasta nämä
muutokset ovat käytännössä vastakkaisia
suhteessa palveluintegraation toteutumiseen. Moniammatillinen tiimityö vaatisi,
että tiimeillä on riittävästi vaikutusmahdollisuuksia. Organisaatiomuutokset
voivat siis merkittävästi hidastaa uusien
toimintamallien syntymistä.
MITÄ PALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN VAATII?

Riippumatta siitä, mistä integraation
muodosta on kyse, sen toimivuuden
edellytyksenä ovat usein hyvin samankaltaiset tekijät. Palveluohjauksen osalta
vaatimukset kohdistuvat voimakkaimmin
palveluohjaajiin ja muissa tapauksissa
laajemmin työyhteisöön ja johtamiseen,
palveluohjauksellisen työotteen lisäämisen tarpeeseen.
Ensinnäkin palvelujärjestelmän kokonaisuus on tunnettava. On tiedettävä,
mitä milläkin sektorilla tehdään tai mitä
toiset ammattilaiset tekevät ja mikä heidän lähestymistapansa palveluihin on.
Toiseksi eri ammattilaisilla tulee olla
yhteiset tavoitteet asiakkaan tilanteesta.
Ei riitä, että kukin työntekijä tarkastelee
asiakkaiden tarpeita omasta näkökulmastaan. Omaa ajattelua tulee laajentaa niin
että ymmärtää sekä toisen ammattilaisen
että asiakkaan näkökulman. Kolmanneksi toisen ammattitaitoon pitää luottaa ja
kunnioittaa hänen näkemystään. Neljänneksi vaaditaan yhteistyöosaamista.
Tiimissä tulee olla ilmapiiri, jossa kukin
uskaltaa tuoda esiin omat näkemyksensä
ja on mahdollisuus kokeilla ja epäonnistua. Tiimityö asettaa myös johtamiselle
vaatimuksia. Esimiesten tulee esimerkiksi antaa tiimille riittävästi valtuuksia
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VALINNANVAPAUS JA MONITUOTTAJAMALLI MUTKISTAVAT SOTEPALVELUJÄRJESTELMÄÄ, JA SIIHEN OSALLISTUVILLA SAATTAA OLLA ERILAISIA
KANNUSTEITA.
päätöksentekoon. Riittävä itsenäisyys on
edellytys tiimien toiminnalle.
Yhteiset tilat helpottavat etenkin tiimityöskentelyn alkuvaiheessa siinä, että
ammattilaiset tutustuvat toisiinsa ja ymmärtävät toistensa ajattelua. Yhteisissä
tiloissa saatetaan joskus myös jatkaa
työskentelyä erillään, mikäli ei ole yhteistä pyrkimystä yhteiseen työskentelyyn.
On kuitenkin lukuisia esimerkkejä siitä,
että eri puolilla aluetta toimivat ammattilaiset voivat toimia tiiminä.
Tiedonkulku ammattilaisten välillä on
keskeistä, ja sen kehittäminen uudenlaisissa toimintarakenteissa on tärkeää. Kun
organisaatioilla on sama tietojärjestelmä
käytössä, esimerkiksi suorat sähköiset
konsultaatiot ovat mahdollisia ja asiakkaan tiedot ovat suoraan käytössä. Kun
tätä mahdollisuutta ei ole, konsultaatio
ja yhteistyö on hankalampaa.
Asiakkaiden valinnanvapaus palveluntuottajan suhteen ja monituottajamalli
tuottavat integraatioon lisähaasteita.
Palvelujärjestelmä monimutkaistuu entisestään, ja palveluprosessiin osallistuvilla saattaa olla erilaisia kannusteita.
Monituottajamalli rajoittaa myös sitä,
missä määrin palveluprosessin osia voidaan yhdistää samaan organisaatioon.
Toisaalta on esimerkkejä siitä, että eri
palveluntuottajat työskentelevät yhdessä
samoissa tiloissa.
Haastatellut esimiehet ja työntekijät
pitivät eri ammattilaisten koulutuksen
tuottamaa osaamista pääsääntöisesti
sisällöllisesti riittävänä moniammatilliseen työhön. Toisaalta he tunnistivat joitakin puutteita nykyisten työntekijöiden
osaamisessa. Palveluohjaustehtävissä
korostettiin sitä, että työntekijöiden tulee tuntea riittävästi sekä sosiaali- että
terveydenhuoltoa. Joskus tehtävissä
edellytetään myös laajempaa ja eri tehtäväalueita yhdistävää koulutusta. Sekä
esimiesten että työntekijöiden näkemyksen mukaan työntekijällä on oltava joko
pitkä työkokemus molemmilta puolilta
tai useamman alan koulutus. Haastatelta40 T&Y
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vat kuitenkin arvioivat osaamista omien
kokemustensa pohjalta, eikä heillä ole
kattavaa tietoa eri koulutusten sisällöistä.
Osaamisen puutteena pidettiin palvelujärjestelmän tuntemusta sekä muiden
ammattilaisten ajattelun ymmärtämistä.
Suurimmat muutostarpeet kohdistuivat
useimmiten nykyisiin, työssä oleviin
työntekijöihin tai toimintatapoihin. Asiakkaan laajempaa tarpeiden arviointia ja
palveluiden suunnittelua kokonaisuutena
ei pidetty pelkästään koulutuksellisena
haasteena, vaan työn kehittämisen haasteena.
PALVELUINTEGRAATIO EDELLYTTÄÄ
UUDENLAISTA OSAAMISTA SEKÄ JOHTAJILTA ETTÄ KOKO TYÖYHTEISÖLTÄ

Sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä organisaatioiden lähi- ja keskijohtoon että
ylimpään johtoon kuuluvien johtajien
työssä kohdataan eri tahoilta tulevia ja
organisaatioon kohdistuvia vaatimuksia. Johtajilta odotetaan kykyä sovittaa
yhteen yhtäältä oman työyhteisönsä ja
sen eri ammattiryhmien odotukset ja
toisaalta organisaation ulkopuolelta tulevat, asiakkaiden, päättäjien ja laajemmin
yhteiskunnan odotukset sekä talouden
reunaehtojen vaatimukset.

Sote-johtajien työssä
on lisääntynyt vastuu
tuloksellisuudesta,
vaikuttavuudesta, laadusta ja
osaamisen kehittämisestä.
Sosiaali- ja terveyspalvelut edustavat hyvin vahvasti ammatillista tehtäväaluetta.
Myös johtajan työtä ja johtajalta edellytettävää osaamista on pitkään määritellyt
sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammatillinen ulottuvuus. Integraation myötä
eri tason johtajien työhön on tullut uusia
sisältöjä. Johtaja on omalla tehtäväalueellaan vastuussa sekä toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta että

palveluiden laadun ja työntekijöiden
osaamisen kehittämisestä. Johtaja, erityisesti strategisella tasolla, on myös organisaationsa edustaja sekä sidosryhmien, poliittisten päättäjien että laajemmin
yhteiskunnan eri toimijoiden suuntaan
(Niiranen 2016).
Laajat, uudistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ja moniammatilliset työyhteisöt edellyttävät niin
työntekijöiltä, lähijohtajilta kuin keskija strategisen tason johtajiltakin uudenlaista johtamisosaamista. Tarvitaan esimerkiksi taitoa tukea sekä kollegoja että
työntekijöitä uudistusten keskellä. Näissä
tilanteissa voi toisinaan tulla myös eri
ammattiryhmien tai eri toimintasektoreiden välisiä jännitteitä, kun oma asema
ja tehtävät muuttuvat. Avoin keskustelu
ongelmista, uudistusten toteuttamisesta
ja uusista osaamisvaatimuksista on välttämätöntä, sillä ongelmia on vaikea ratkaista, ellei niitä tunnisteta ja tunnusteta.
Johtajien ja työntekijöiden välinen
vuorovaikutus on tärkeää uudistusten
toteuttamisessa. Usein lähellä asiakasrajapintaa olevat työntekijät ja lähijohtajat näkevät sekä toiminnan onnistuneet
tulokset että vaikeat ja kriittiset tilanteet.
Työntekijöiden valmiudet keskustella ja
edistää omalta osaltaan organisaatiouudistuksia ja uusia toimintatapoja korostaa työntekijöitä aktiivisina organisaation jäseninä, organisaatiokansalaisina.
Uudenlaiseen osaamiseen liittyvät myös
sekä johtajien että työntekijöiden rohkeus ylittää totuttuja toimintarajoja ja kokeilla uudenlaisia työtapoja (Laulainen
ym. 2019).
MITEN KOULUTUKSELLA VOIDAAN
VASTATA PALVELUINTEGRAATION
TUOTTAMIIN OSAAMISVAATIMUKSIIN?

Nykyinen tutkintoon johtava koulutus
korostaa ammattien erityisosaamista ja
myötäilee sosiaali- ja terveydenhuollon
sektorijakoja. Koulutuksen näkökulmasta
palveluintegraatiossa on kysymys ennen
kaikkea ajattelutavan muutoksesta koh-

ti ammattilaisten tekemää yhteistä työtä.
Asiakas kohdataan kokonaisvaltaisesti
kaikissa palveluissa, hänen tarpeitaan
arvioidaan laajasti ja moniammatillisesti,
hänet ohjataan tarvittaessa muihin palveluihin ja hänen asiansa eteneminen
varmistetaan hoito- ja palveluketjussa.

Koulutuksessa tarvitaan
ajattelutavan muutos kohti
ammattilaisten yhteistä työtä.
Palveluohjauksellinen työote edellyttää
vuorovaikutusosaamista, eettistä osaamista, laaja-alaista palvelujärjestelmän
tuntemista ja monipuolisia yhteistyötaitoja. Moniammatillinen yhteistyö ei
sinänsä takaa asiakaslähtöisyyttä, ellei
työntekijöillä ole taitoa kuunnella asiakkaita. Eettiseen osaamiseen kuuluu
vastuunotto asiakkaasta ja hänen etunsa
ajaminen hankalissakin tilanteissa. Koska yhteistyöllä uusissa palvelurakenteissa ei aina ole selkeitä rakenteita, tulevilta
ammattilaisilta edellytetään proaktiivista
asennetta ja verkostoitumistaitoja. Palveluohjaukselle on luotava selkeä tiedollinen perusta, johon sisältyvät myös
ammattilaisten yhteiset arvot.
Asiakastyön menetelmät, eettinen
osaaminen ja moniammatillinen tiimityö edustavat ammattilaisten yhteistä
osaamista, joka luo perustan yhteiselle
työlle. Koulutuksessa näitä osaamisia
pidetään periaatteessa tärkeinä, mutta
usein ne sivuutetaan opetussuunnitelmissa rajallisten resurssien takia. Tällöin
erityisesti tärkeiden sosiaalisten taitojen
ja asenteiden oppiminen jää työssä oppimisen varaan.
Sote-ammattilaisten yhteiselle työlle
voidaan luoda perusta yhteisillä opinnoilla. Yhteisiä osaamisalueita voidaan
opiskella moniammatillisissa opiskelijaryhmissä esimerkiksi asiakastapausten,
simulaatiopedagogiikan (Silvennoinen
ja Juujärvi 2018) tai projektiopintojen
avulla. Tämä edellyttää oppilaitoksilta
vahvaa tahtotilaa, pedagogiikan kehittämistä ja rohkeaa innovointia. Myös
yliopisto-opinnoissa voidaan opettaa
toisen ammattialojen ja tiedeperustojen
kunnioittamista ja monitieteisyyden ym-

märtämistä. Työpaikoilla tapahtuva uusien toimintamallien yhteiskehittäminen
tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden
vaikuttaa omaan työhönsä ja oppia toisten ammattiryhmien työstä.
Henkilöstö ei tunne riittävän hyvin
palvelujärjestelmää ja muiden sektoreiden työtä. Opintojen tulee tuottaa enemmän osaamista palvelujärjestelmästä. Eri
ammattiryhmien yhteiset opinnot ovat
hyvä keino lisätä palvelujärjestelmäosaamista. Yhteisissä opinnoissa voidaan käsitellä esimerkkiasiakkaiden ongelmien
moniammatillisesti esimerkiksi lääkäri-, sosiaalityöntekijä-, psykologi-, sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijoiden
kesken. Samalla opitaan tiimityötaitoja
ja yhteisen kulttuurin ja ymmärryksen
luomista. Myös johtamiskoulutukseen
on tuotettava lisää ammattiryhmien ja eri

hallinnonalojen rajat ylittävää johtamisosaamista ja taitoja moniammatillisten
työyhteisöjen johtamiseen. Työyhteisöissä nyt työskentelevien osalta pelkkä koulutus ei riitä. Koulutus on yhdistettävä
toimintakulttuurin ja prosessien kehittämiseen. Palveluohjaus lisääntyy tulevaisuudessa, minkä vuoksi palveluohjauksen opintoja on lisättävä erikoistumis- ja
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon
opintoihin. •
Viite
•
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Tietojärjestelmien käytettävyys
ja osaaminen luovat edellytyksiä
terveydenhuollon ammattilaisten työn
muutoksen johtamiseen•
Sähköiset omahoitopalvelut, tietojärjestelmät ja niihin liittyvä osaaminen ovat nousseet keskeiseen osaan
terveydenhuollon henkilöstön työtä. Tietojärjestelmien huono käytettävyys aiheuttaa lisääntyvää stressiä ammattilaisille,
eikä tämä negatiivinen kehitys näytä laantuvan. Lisäksi uudet omahoitopalvelut edellyttävät ammattilaisilta uudenlaista
roolia ja toimintatapaa. Henkilöstöä tukemaan tarvitaan toimenpiteitä, ja osaamiseen on myös panostettava enemmän.
Tässä kirjoituksessa esitetään hankkeittemme tutkimustulosten perusteella tehtyjä suosituksia ammattilaisten
kuormituksen vähentämiseksi ja osaamisen varmistamiseksi.
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ietoteknisten järjestelmien
ja sähköisten palveluiden
käytön sujuvuus on keskeistä terveydenhuollon
henkilöstön työssä. Pitkittäistutkimuksesta tiedämme, että
tietojärjestelmien huono käytettävyys
on aiheuttanut lisääntyvää stressiä terveydenhuollon ammattilaisille viimeisen
viidentoista vuoden aikana. Muuttuvat
tietojärjestelmät kuten valtakunnallisten
tietojärjestelmäpalveluiden edellyttämät
uudet kirjaamisrakenteet ja tiedonhaun
toiminnot aiheuttavat vaatimuksia suunnitella ammattilaisen työprosesseja uudelleen.
Lisäksi asiakkaille tarjottavat sähköi
set asiointi- ja omahoitopalvelut ovat
lis ääntyneet nopeasti. Niiden avulla
asiakas voi hankkia tarvitsemaansa terveystietoa, varata ajan terveydenhuollon
palveluihin, tarkastella tietojaan ja olla
yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen (Reponen 2015). Sähköiset
palvelut edellyttävät asiakkailta entistä
aktiivisempaa roolia oman terveytensä ja
hyvinvointinsa hoidossa, mikä muuttaa
myös ammattilaisten toimenkuvaa, identiteettiä ja tehtäviä sekä luo vaatimuksia
hyvälle palveluohjaukselle (Saari ym.
2018).

TOIMIMATTOMAT TIETOJÄRJESTELMÄT KUORMITTAVAT TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISIA

Viime aikoina yhdeksi terveydenhuollon
henkilöstölle eniten stressiä aiheuttavaksi tekijäksi on noussut tietojärjestelmiin
liittyvä kuormitus. Esimerkiksi lääkärien
tietojärjestelmien toimimattomuuteen
ja jatkuviin muutoksiin liittyvä stressi ja
kuormittuneisuus vaikuttavat jatkavan
kasvuaan. Lääkärien stressiä mitattiin
kyselyiden avulla vuosina 2006, 2010 ja
2015, ja joka mittauskerralla lääkärit kokivat tietojärjestelmiin liittyvää stressiä
yhä enemmän (Heponiemi et al. 2017).
Eniten stressi lisääntyi perusterveydenhuollossa, kun taas sairaaloissa sen kasvu
oli pystytty pysäyttämään vuosien 2010
ja 2015 välillä.

Kognitiivinen työkuorma, työkiire,
ryhmätyöongelmat, työtyytymättömyys, johtamisvelvoitteet
ja päivystyskuormitus voivat
lisätä tietojärjestelmien
kuormittavuutta.
Etsittäessä tietojärjestelmien kuormittavuuteen yhteydessä olevia tekijöitä

Kuva
Maarit kytöharju

”Kaikkea ei tarvitse opetella kantapään kautta,
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havaittiin, että tietojärjestelmien kuormittavuutta voivat lisätä esimerkiksi
kognitiivinen työkuorma, työkiire, ryhmätyöongelmat, työtyytymättömyys, johtamisvelvoitteet ja päivystyskuormitus
(Heponiemi et al. 2018). Lisäksi havaittiin, että tietojärjestelmien käytettävyys ja oma kokeneisuus tietojärjestelmien käyttäjänä olivat suoraan yhteydessä
tietojärjestelmien kuormittavuuteen ja
myös lääkärin omaan hyvinvointiin (Heponiemi et al. 2018).
Samalla tavoin myös sairaanhoitajat
raportoivat puutteita tietojärjestelmien
käytettävyydessä (Hyppönen ym. 2018,
Vehko ym. 2019). Digityö ja stressi
-hankkeessamme ammattilaisten kuormittavuudessa esiin nousivat varsinkin
järjestelmien heikko käytettävyys, käytössä olevien järjestelmien suuri määrä
ja tiedonkulun ongelmat (Vehko ym.
2019).
Yksi tietojärjestelmien kuormittavuutta aiheuttava tekijä on työssä vastaantuleva informaatiokaaos. Beasleyn et
al. (2011) mukaan informaation käsittelyn kaaosta aiheuttavat tiedon yli- tai
alikuormitus, tiedon hajanaisuus ja sen
ristiriitaisuus sekä virheelliset tiedot.
Nämä kuormitustekijät ovat hyvin yleisiä terveydenhuollon työssä. Esimerkiksi
lääkäreiden työ sisältää monimutkaisia ja
vaativia toimintoja, kuten monen asian
tekemistä yhtä aikaa, kliinistä päätöksentekoa, ongelmanratkaisua ja tarvetta
käsitellä suurta tietomäärää, josta kuitenkin voi puuttua tärkeitä tietoja (Beasley
et al. 2011). Sairaanhoitajien työssä on
paljon keskeytyksiä, jotka vaikeuttavat
työtä ja lisäävät hoitovirheiden riskiä
(Potter et al. 2005).

Terveydenhuollon
ammattilaiset kohtaavat
informaatiokaaosta.
Ter veydenhuollon a m mat t ila isten
kognitiivista työmäärää voidaankin
luonnehtia suureksi, kun vielä työn
keskeytykset lisäävät kognitiivisen ylikuormituksen riskiä (Kirsh 2000). Kun
tietojärjestelmä pirstoo informaation
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useille eri näkymille, lisää se vielä tiedon
käsittelyn kognitiivista kuormaa, mikä
on todettu useissa oppimista koskevissa tutkimuksissa (Löfström ym. 2010).
Lisäksi suuri työmäärä johtaa tilanteeseen, jossa ammattilaisilla on usein vähän aikaa perehtyä uusiin tietoteknisiin
ratkaisuihin tai ratkoa ongelmatilanteita, jolloin he kokevat tietojärjestelmät
kuormittaviksi.
Kuormitusta ammattilaisille tuottavat
myös ongelmat tiedon kulussa esimerkiksi erilaisissa potilas- ja asiakastietojärjestelmissä perus- ja erikoissairaanhoidon välillä sekä erityisesti sosiaali- ja
terveystoimen välillä. Palvelujen onnistunut yhteensovittaminen edellyttää
yhteensopivia potilas- ja asiakastietojärjestelmiä sekä integraatiota tukevia
asiakirjarakenteita ja luokituksia (Ham
et al. 2011). Tutkimuksessamme olemme kuitenkin havainneet, että paperin
käyttö tiedonvaihdossa on vielä yllättävän yleistä, vaikka se onkin vähentynyt
huomattavasti viime aikoina (Hyppönen
et al. 2019). Lisäksi samaa asiaa joudutaan usein kirjaaminen moneen kertaan,
mikä kuormittaa ammattilaisia, hidastaa
työprosesseja ja altistaa virheille. Moninkertainen työ kielii huonosta tietojärjestelmäintegraatiosta, joka vähentää
ammattilaisten motivaatiota hyödyntää
uusia sähköisiä palveluita (Vehko ym.
2019).

Merkintöjen toteuttaminen
tietojärjestelmissä sovittuja
rakenteita käyttäen
mahdollistaa tiedon koneellisen
käsittelyn tietojen vaihdossa eri
järjestelmien välillä.
Suomessa on sosiaali- ja terveydenhuollon Kanta-palveluissa ratkottu joiltakin
osin organisaatioiden välisen tiedonkulun haastetta (Jormanainen 2018).
Rakenteinen eli määrämuotoinen tieto
tarkoittaa kirjaamistapaa, jossa merkinnät toteutetaan sovittuja rakenteita
käyttäen potilas- ja asiakastietojärjestelmissä sekä valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa. Tämä kirjaamistapa

tehostaa tiedon koneellista käsittelyä ja
tiedon vaihtamista eri järjestelmien välillä. Parhaimmillaan rakenteistettu tieto
mahdollistaa päätöksenteon tuen (kuten
hoito-ohjeiden, muistutusten ja virheilmoitusten) kehittämisen työn tueksi, ja
sitä voidaan käyttää palvelujen toteutumisen arviointiin sekä lakiperusteiseen
valvontaan (Hyppönen ym. 2014).
DIGITAIDOT TUKEMAAN HENKILÖSTÖÄ

Kansallisessa kyselyssä vuonna 2017
sairaanhoitajien itsearvioitu tietojärjestelmien käytön osaaminen oli kokonaisuudessaan hyvällä tasolla, mutta
osaamisvajetta raportoitiin hoitotyön
luokituksen ja asiakasprosessien digitaalisten työkalujen käytössä (Kinnunen
et al. 2019). Kolmasosa sairaanhoitajista koki ettei ollut saanut riittävästi
koulutusta. Helsingin kaupungin perusterveydenhuollossa toteutetun kyselytutkimuksen mukaan työntekijöiden digitaalinen osaaminen oli yleensä
ottaen hyvällä tasolla, mutta yli puolet
tarvitsisi motivointia ja ohjausta oppia
lisää (Backman ja Partanen 2018).
Työtiimien yhteinen ohjaus digitaalisen
osaamisen varmistamiseksi koettiin tärkeäksi.
Lisäksi uudet sähköiset asiointi- ja
omahoitopalvelut ja niiden onnistunut
käyttöönotto edellyttävät uudenlaista
osaamista ja ammattilaisten positiivista asennetta niitä kohtaan. Asiakkaan
aktiivisempi rooli omahoitopalveluissa haastaa ammattilaisen perinteistä
identiteettiä, mikä osaltaan vähentää
omahoitopalveluiden hyväksyntää ammattilaisten keskuudessa (Kujala et
al. 2018b).
Kahdessa sairaanhoitopiirissä toteutetun digiosaamiskyselyn mukaan ammattilaiset eivät ole vielä kovin aktiivisesti
motivoineet ja ohjanneet asiakkaita käyttämään uusia sähköisiä palveluita (Kujala et al. 2018c). Oman arviointinsa
mukaan ammattilaiset kokivat heikoimmiksi osaamisalueikseen asiakkaan ohjaamisen, sähköisen viestinnän asiakkaan
kanssa, uuden palvelun käyttöönoton tukemisen ja toiminnan uudelleen suunnittelun. Monet ammattilaiset olivat myös
epävarmoja, kuka vastaa mistäkin ja mi-

ten toimitaan vaikkapa kesäloman aikana. Ammattilaiset kaipasivat myös tietoa
olemassa olevista sähköisistä palveluista
ja niiden hyödyistä niin, että he pystyisivät kertomaan niistä asiakkailleen.

Esimiehet ja ammattilaiset
tarvitsevat uusia taitoja
asiakkaan ohjaamiseen
sähköisten palvelujen
käytössä.
Omahoitopalvelut muuttavat kokonaisten tiimien työprosesseja, rooleja ja
vastuita. Esimiehillä onkin tärkeä rooli
työprosessien uudelleen suunnittelussa ammattilaisten kanssa. Esimiesten
omassa digiosaamiskyselyssä tuli esille,
että he tarvitsevat erityisesti tukea uusien sähköisten palveluiden käyttöönoton
suunnitteluun (Kujala et al. 2019).
Käyttöönoton onnistumista tukevia
käytäntöjä on tunnistettu kansainvälisissä tutkimuksessa (Kujala ym. 2018a),
mutta ne eivät ole kovin hyvin organisaatioissa käytössä, eikä esimiehillä ole
kokemusta niistä. Myös uusista palveluista tiedottaminen oli esimiehille uudempi osaamisalue, ja ammattilaiset kokivat
haasteeksi erilaisten asiakasryhmien ohjaamisen palveluiden käyttöön.
Terveydenhuollon onnistunut digitalisaatio vaatii siis ammattilaisten ja
esimiesten osaamisen kehittämistä.
Ammattilaiset tarvitsevat paitsi koulutusta siitä, miten palveluita käytetään
ja toimintaa kehitetään, myös tietoa siitä, mitä palveluita on olemassa ja mitä
mahdollisuuksia ja hyötyjä ne tarjoavat
niin omaan työhön, kouluttautumiseen
kuin asiakkaalle. Esimiesten olisi tärkeää osata tukea työprosessien yhdessä
suunnittelua, ja he tarvitsevat koulutusta yhteiskehittämiseen ja käyttöönoton
suunnitteluun. Lisäksi käytettävien ja
toimivien palveluiden kehittämien vaatii yhteistyökykyä teknisten kehittäjien
kanssa. Organisaatioiden koulutusten
tulisi olla jatkuvaa toimintaa, jotta ammattilaisten osaaminen pysyy ajan tasalla
tietojärjestelmien ja niiden käyttötapojen
kehittyessä (Vehko ym. 2019).

AMMATTILAISTEN ARKEEN SOVELLETTUA TYÖSSÄOPPIMISTA UUSISTA
DIGITAALISISTA TOIMINNOISTA

Helppokäyttöisyyden varmistamiseksi
ammattilaiset olisi otettava paremmin
huomioon ja heidän tulisi voida osallistua
mielekkäiden palveluprosessien suunnitteluun jo järjestelmien ja toimintojen
suunnitteluvaiheessa. Käytettävyyttä
pitäisi painottaa hankintapäätöksissä
nykyistä enemmän. Ammattilaisten vaatimukset on sisällytettävä hankintojen
suunnitteluun ja kilpailutukseen. Ammattilaisille tulisi järjestää mahdollisuus
testata tulevia järjestelmiä, ja havaitut
ongelmat tulisi korjata ennen varsinaista
julkaisua. Usein järjestelmien virheet havaitaan vasta todellisessa käytössä, joten
ammattilaisilta pitäisi kerätä aktiivisesti
palautetta, ja virheiden korjaaminen pitäisi sisällyttää hankintasopimuksiin tai
varata siihen erikseen resursseja. Hyvä
käytettävyys tehostaa ammattilaisten
työtä, lisää työhyvinvointia ja vähentää
koulutustarvetta.

Ammattilaisten tulisi voida
osallistua palveluprosessien
suunnitteluun, näin
varmistetaan työn mielekkyys.
Uudet tehtävät, vaatimukset ja uuden työroolin omaksuminen edellyttävät tietoa,
koulutusta ja keskustelua. Ammattilaisille
ja heidän opettajilleen on tarjottava riittävästi perus-, täydennys- ja työpaikkakoulutusta, jotta he ymmärtävät uusien
järjestelmien ja palveluiden hyödyt ja
osaavat käyttää tietojärjestelmiä. Ammattilaisten arkeen luokkahuonekoulutus
sopii huonosti, joten he tarvitsevat perehdytystä ja apua työn ohessa koulutetuilta
esimiehiltä, koulutetuilta edelläkävijöiltä
eli digiagenteilta tai pääkäyttäjiltä.
Hankaluudet tietojärjestelmien kanssa
ovat johtaneet siihen, että osa ammattilaisista ei ole halukkaita ottamaan käyttöön uusia sähköisiä palveluita tai suosittelemaan niitä asiakkailleen. Onnistunut
käyttöönotto vaatiikin ammattilaisten
tukemista muutoksessa, mikä tarkoittaa
huolellista ja pitkäjänteistä suunnittelua

Olemme COPE, STePS ja Digityö &
stressi -hankkeissamme koostaneet
suosituksia päättäjille, organisaatioille
ja johdolle terveydenhuollon digitalisaation tueksi. Digitalisaation hyötyjen ja ammattilaisten työhyvinvoinnin
varmistamiseksi suosittelemme, että 1)
tietojärjestelmien ja sähköisten palveluiden on oltava helppokäyttöisiä, 2)
ammattilaisille tarjotaan riittävästi koulutusta, teknistä ja kollegiaalista tukea, ja
3) järjestelmien ja palveluiden yhteensopivuus varmistetaan.1
(Kujala ym. 2018a). Johdon on viestittävä selkeä visio ja tavoitteet käyttöönotolle ja osoitettava tukea ja resursseja.
Käyttöönottoon tarvitaan selkeä toteuttajataho ja roolit, mutta ammattilaisten tulisi saada osallistua siihen ja
erityisesti oman työnsä uudelleen suunnitteluun. Kiireisessä hoitotyössä ammattilaiset tarvitsevat erikseen työaikaa
ja perehdytystä käyttöönottovaiheeseen.
Digiagentit pystyvät motivoimaan ammattilaisia ja antamaan lähitukea työn
ohessa. Muutoksen aiheuttaman stressin
ja ongelmien välttämiseksi uusia palveluja on hyvä ennen varsinaista käyttöä
pilotoida pienimuotoisemmin.
Käyttöönoton onnistumista on hyvä
seurata mittaamalla sekä terveydenhuollon ammattilaisten että asiakkaiden
käyttöaktiivisuutta. Luotettavaa tietoa
käyttöönoton vaikutuksista toimintaan
saadaan mittaamalla tilanne ennen ja jälkeen käyttöönoton. Tiedolla johtaminen
edellyttää reaaliaikaisten tietoaineistojen saatavuutta, helppokäyttöisyyttä ja
laatua. Lisäksi johdon on huolehdittava
henkilöstön riittävästä osaamisesta sekä
siitä, että henkilöstö tuntee tietoturvan
ja tietosuojan vaatimukset.
Digitalisaatio tarjoaa terveydenhuollolle paljon mahdollisuuksia palveluntarjonnassa asiakkaille, mutta myös
stressaavia muutoksia ammattilaisten
työhön. Uusilla digiratkaisuilla on suora
vaikutus ammattilaisten työhyvinvointiin
ja -tehokkuuteen, joten niiden käytettävyyteen ja laatuun on tärkeä kiinnittää
huomiota. Johdon ja esimiesten on tuettava ammattilaisia muutoksessa ja käyttöönotot on suunniteltava hyvin. •
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Viitteet

(COPE, www.stncope.fi), Työsuojelurahaston

1 Tarkemmat suositukset löytyvät THL:n

rahoittamassa hankkeessa ”Digityö & stressi”

sivuilta https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-

(www.thl.fi/digityojastressi ) sekä STM:n ja

sosiaali-ja-terveysalalla/mita-tiedonhallinta-

on tehty Suomen Akatemian strategisen

THL:n rahoittamassa hankkeessa ”Sosiaali- ja

on-/sote-digitalisaation-seuranta/

tutkimuksen neuvoston rahoittamassa

terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden

suositukset-organisaatioille-digitalisaation-

hankkeessa ”Osaavan työvoiman varmistaminen

seuranta ja arviointi” (thl.fi/stepshanke ja thl.fi/

hallintaan

sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa”

digikyselyt).

•

Artikkeli perustuu tutkimuksiin, jotka
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IMF:N UUSI NÄKEMYS ERIARVOISUUDESTA JA TALOUSKASVUSTA
Hieman yllättäen Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on viime vuosina
puhunut eriarvoisuudesta ja etenkin
sen yhteydestä talouskasvuun. Parikymmentä vuotta sitten IMF:n agendalla eivät olleet eriarvoisuusnäkökulmat, vaan
talouskasvun turvaamiseksi suositeltiin
rankkojakin rakenteellisia uudistuksia
huomioimatta vaikutuksia tulojen jakautumiseen. Nykyään nämä näkökulmat
sallitaan ainakin valuuttarahaston tutkimusosastolla. Tämän aihepiirin tutkimus
on nyt tiivistetty populaarikirjaksi, jonka
tekijöinä ovat valuuttarahaston tutkijat.
Kirjan lähtökohtana on, että osallistavan ja kestävän talouskasvun kannalta
eriarvoisuus on huono asia. Eriarvoisuus
aiheuttaa suoria kustannuksia, ja tästä
syystä taloudellisia reformeja ei tulisi
arvioida pelkästään niiden talouskasvuvaikutusten osalta vaan myös tasa-arvon ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien
näkökulmasta. Tämän väitteen tueksi
kirjoittajat esittelevät tutkimustuloksia
eriarvoisuuden syistä ja kustannuksista.
Kirjoittajat viittaavat pitkälti omiin
tutkimuksiinsa. Talouskasvun ja tuloerojen yhteyttä on tarkasteltu paljon myös

Jonathan D. Ostry, & Prakash Loungani
& Andrew Berg: Confronting
Inequality. How Societies Can Choose
Inclusive Growth. Columbia University
Press, 2019. 192 s.

akateemisessa tutkimuksessa, mutta
Ostry et al. päätyvät kirjassaan jättämään
näiden tutkimustulosten perkaamisen
minimiin. Tutkijana jäin kaipaamaan
hieman laajempaa katsausta aikaisempaan kirjallisuuteen, menetelmiin ja tutkimusten rajoituksiin, mutta tekijät ovat
selkeästi halunneet pitää kirjan sisällön
mahdollisimman yksinkertaisina, jotta
heidän pääviestinsä ei katoa akateemisen keskustelun lomaan. Kirjan kohdejoukkona onkin selkeästi laajempi yleisö,
ja esimerkiksi tutkimusmenetelmiä on
avattu vain kirjan liitteessä.
Kirjassa tarkastellaan eriarvoisuutta
kuudesta eri näkökulmasta. Ensimmäiseksi tarkastellaan eriarvoisuuden ja
kestävän talouskasvun (määritelty kasvukauden pituuden mukaan) yhteyttä
ja päädytään maavertailussa sellaiseen
joht opäätökseen, että kasvukaudet
ovat pidempiä tasaisempien tuloerojen
maissa. Rakenteellisten uudistusten ja
säästöpolitiikan yhteyttä eriarvoisuuteen
ja talouskasvuun tarkastellaan kolmessa
erillisessä luvussa.

Kirjan pääviesti on, että
kasvupolitiikan vaikutukset
tulonjakoon tulee arvioida ja
tarvittaessa oikaista.
Yhdessä luvussa keskustellaan myös rahapolitiikan roolista tulonjaon taustalla
ja suositellaan, että keskuspankkien pitäisi ymmärtää paremmin toimiensa vaikutukset myös eriarvoisuusnäkökulmasta, vaikka vaikuttaminen tulonjakoon ei
olekaan keskuspankkien tehtävä. Kirjassa
sivutaan myös robottien ja teknologian
mahdollisia vaikutuksia eriarvoisuuteen
mutta tässä aihepiirissä ei ole vielä tarpeeksi tutkimusta, joten luvun anti on
hyvin pintapuolinen.
Kirjan politiikkasuositukset perustuvat enimmäkseen toimenpiteisiin, jotka
vaikuttavat suoraan markkinatulojen

terhi ravaska
Nuorempi tutkija
palkansaajien tutkimuslaitos
terhi.ravaska@labour.fi

jakaumaan. Esimerkiksi köyhille maille
kirjoittajat suosittelevat, että ennen rahoitusmarkkinoiden kansainvälistä avaamista tulisi huolehtia, että maan finanssiinfrastruktuuri kattaa suurimman osan
kansalaisista, jotta mahdollisimman moni
voi hyödyntää lisääntyviä pääomavirtoja.
Historiassa on monia esimerkkejä, joissa pääomamarkkinoiden vapauttaminen
johti tuloerojen huimaan kasvuun, koska
suurin osa taloudesta pyöri epävirallisella sektorilla ilman pääsyä kansainvälisille
rahoitusmarkkinoille.
Yleisemmin kirjan politiikkasuositukset sisältävät muistutuksia huolehtia
terveydenhuollon ja koulutuksen panostuksista, jotta työntekijöillä on tarpeeksi
terveyttä ja tuottavuutta talouskasvun
mahdollistamiseksi. Nämä panostukset
parantavat myös ihmisten mahdollisuuksia menestyä, joka näkyy eriarvoisuuden
pienentymisenä. Lopuksi kirjassa tarkastellaan uudelleenjaon ja talouskasvun yhteyttä. Kirjoittajat eivät havaitse
aineistostaan yhteyttä uudelleenjaon ja
talouskasvun välillä. Sen sijaan pienten
tuloerojen maissa talouskasvu on kestävämpää. Tästä syystä kirjoittajat suosittelevat, että maltillista uudelleenjakoa
tulisi tehdä myös talouskasvun nimissä.
Kirjan näkemyksistä voi vetää Suomen kaltaiselle kehittyneelle taloudelle ainakin sen johtopäätöksen, että
äärimmäisten tuloerojen ja muunlaisen
äärimmäisen eriarvoisuuden estäminen
(etukäteen) on ensisijaisen tärkeää.
Tulee siis huolehtia etenkin koulutuksen
ja terveydenhuollon rahoituksesta ja
saatavuudesta, koska nämä vaikuttavat
suoraan työntekijän tuloihin. Suomessa
satsaukset näihin tasa-arvon elementteihin ovat olleet ensiluokkaisen hyviä.
Kirjalla on vähemmän vastauksia Suomen kaltaiseen tilanteeseen, jossa äärimmäistä eriarvoisuutta ei ole. On mahdotonta sanoa, mikä määrä eriarvoisuutta
heikentää talouskasvua tai talouskasvun
kestävyyttä Suomen kaltaisissa kehittyneissä talouksissa.
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Työllisyyden ja talouskasvun
suhde on muuttunut vahvemmaksi
− mutta tarkoittaako se loppua elintason nousulle?

P

itkään totuttiin ajattelemaan, että tarvitaan suhteellisen nopeaa talouskasvua estämään työttömyyden
nousu. Tähän oli syynä työn
tuottavuuden kasvu, joka oli nopeaa varsinkin 1950- ja 1960-luvuilla. Tuotannon
määrän pitää kasvaa työn tuottavuutta
nopeammin, muuten tarvittavan työn
määrä vähenee. Jos vielä työikäinen
väestö kasvaa samaan aikaan, tarvitaan
jatkuvaa nopeaa talouskasvua estämään
työttömyyden nousu.
Tuotannon kasvun ja työllisyyden välinen riippuvuus oli pitkän aikaa verraten
vakaa. Jos esimerkiksi työn tuottavuus
kasvoi noin kaksi prosenttia vuodessa, ja
jos työikäinen väestö ja työvoiman tarjonta kasvoivat prosentin, merkitsi tämä
sitä, että talouden tuotantopotentiaali
kasvoi noin kolme prosenttia vuodessa.
Tällöin tarvittiin myös kolmen prosentin
bruttokansantuotteen volyymin kasvu,
jotta työttömyys pysyisi ennallaan.
Näissä perustekijöissä ei tapahtunut
merkittäviä muutoksia edes 1990-luvun
laman yhteydessä, jolloin Suomessa koettiin ennen näkemättömän suuri bkt:n
lasku ja työttömyyden nousu. Työn tuottavuuden kasvu jatkoi vanhalla runsaan
kahden prosentin trendillään myös
1990-luvulla. Niinpä lamavuosina 19911993 koettu bkt:n supistuminen noin 10
prosentilla aiheutti työvoiman tarpeen
supistumisen noin 20 prosentilla, koska
työn tuottavuus kasvoi samaan aikaan.
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Vuosina 1995−2008 työllisten määrä
kasvoi Suomessa noin 500 000 hengellä.
Työllisyyden ja kasvun suhde pysyi silti
ennallaan. Työllisyyden keskimääräinen
vuosikasvu oli noin 1,5 prosenttia. Työn
tuottavuus kasvoi edelleen noin kaksi
prosenttia vuodessa ja bkt noin 3,5 prosenttia vuodessa.
Pitkään hyvin vakaana säilynyt tuottavuuden kasvu loi kestävät edellytykset reaaliansioiden ja elintason nousulle.
Kahden prosentin vuosittainen tuottavuuden kasvu nostaa elintasoa nopeasti; 20 vuodessa tulotaso nousee 50 prosenttia ja 50 vuodessa tulotaso kohoaa jo
2,5-kertaiseksi.
Vakaa tuottavuuden kasvu merkitsi
myös sitä, että työttömyyden ja työllisyyden suuria vaihteluita ei voi selittää
tuottavuuskasvun muutoksilla tai automaation kiihtymisellä. Paljon yksinkertaisempi ja vakuuttavampi selitys koetuille työttömyyden vaihteluille on bkt:n
kasvuvauhdin jyrkkä suhdannevaihtelu,
joka näyttää Suomen taloushistorian pysyvältä piirteeltä.
NOPEA TUOTTAVUUDEN KASVU
PÄÄTTYI VUODEN 2008 FINANSSIKRIISIIN

Vuonna 2008 koettu globaali finanssikriisi näyttää muodostavan taitekohdan, joka on Suomessa ja useissa muissa
teollisuusmaissa muuttanut kasvun ja
työllisyyden suhdetta. Tuottavuuden

kasvuvauhti on hidastunut merkittävästi
verrattuna finanssikriisiä edeltäneeseen
aikaan. Toisaalta muutos on merkinnyt
sitä, että taloudellisen kasvun ja työllisyyden välinen suhde on tullut aiempaa
vahvemmaksi.
Suomen taloudellinen kehitys oli tuotannolla ja viennillä mitattuna poikkeuksellisen heikkoa vuoden 2008 jälkeen.
Kokonaistuotanto supistui vuonna 2009
jopa enemmän kuin edellisenä ennätysvuonna 1991 ja vienti suorastaan
romahti. Tästä huolimatta työllisyys ei
heikentynyt merkittävästi; työllisten
määrä supistui noin neljä prosenttia
samaan aikaan kuin kokonaistuotanto
aleni lähes 9 prosenttia. Tässä suhteessa tilanne oli täysin päinvastainen kuin
vuonna 1991.
Vuoden 2009 syvää taantumaa seurasi
talouden lyhyt elpyminen, minkä jälkeen
palattiin uuteen taantumaan vuosiksi
2012−2014. Tuotanto supistui uudelleen
ja myös työllisyys heikkeni. Työllisyys ei
kuitenkaan romahtanut kuten olisi saattanut vanhan riippuvuuden perusteella
odottaa. Nyt vuosien 2009−2015 heikko
kokonaistuotannon kehitys yhdistyi tuottavuuden kasvun pysähtymiseen.
Suomen talous alkoi kasvaa uudelleen
kansainvälisen talouden imussa vuonna
2016. Vuosien 2016−2018 nousukausi ei
ollut kasvuluvuilla mitattuna niin voimakas kuin aiemmat 1990-luvun ja 2000-luvun alun nousukaudet. Siitä huolimatta
työllisyysaste kohosi muutamassa vuo-

dessa lähes viisi prosenttiyksikköä ja
työllisten määrä kasvoi lähes 150 000
hengellä.
Näin suuri työllisyyden kasvu oli paljon enemmän kuin kukaan asiantuntija
osasi ennakoida vuonna 2015. Lisäksi
työllisyyden kasvu oli odottamattoman
voimakasta, kun sen suhteuttaa talouden
kasvulukuihin. Selityksenä on odottamattoman heikko tuottavuuden kasvu.
Heikon tuottavuuskasvun vuoksi työllisyys ja kokonaistuotanto olivat vuonna 2018 samalla tasolla kuin 10 vuotta
aiemmin vuonna 2008. Kumulatiivista
tuottavuuden kasvua ei siten tapahtunut
10-vuotiskauden aikana juuri lainkaan.
Lisäksi henkeä kohti laskettu kokonaistuotanto jopa hieman supistui.
Toisaalta suomalainen kehitys muistuttaa muiden teollisuusmaiden kehitystä. 2010-luvun talouskehitykselle
on ollut tyypillistä niin Yhdysvalloissa
kuin Euroopassakin talouden kehitykseen nähden yllättävän hyvä työllisyyskehitys, jonka taustalta löytyvät heikko
tuottavuuden ja reaaliansioiden kehitys.
On tietysti syytä olla tyytyväinen siihen, että työllisyys on kehittynyt hyvin.
Tuottavuuden kasvun pitkäaikaisen lamaantumisen pitäisi kuitenkin herättää
huolta. Osin Suomen tapauksessa on kyse
siitä, että suurta arvonlisäystä tuottanut
Nokian menestys lakkasi vuoden 2008
jälkeen, mikä heikensi vientiylijäämää ja
alensi suomalaisen työn keskimääräistä
tuottavuutta. Nokian jälkeen on kuitenkin löydettävä uusia tuottavuuden kasvun lähteitä.

TUOTTAVUUSLAMAN TAUSTALLA ON
INVESTOINTILAMA

Teknologinen kehitys jatkuu edelleen, ja
se tarjoaa lupauksia uusista tuottavuutta
kasvattavista innovaatioista. Innovaatioiden käyttöönotto näyttää kuitenkin
olevan aiempaa hitaampaa. Nopeampi
kehitys edellyttäisi nykyistä suurempia
investointeja, joiden avulla tuotanto
ja infrastruktuuri voisivat uudistua ja
muuttua entistä tehokkaammiksi.
Länsimaiden pitkäaikaiseksi muodostuneen tuottavuuslaman taustalla
on kuitenkin yhtä pitkäaikainen investointilama, jonka syyt ovat osin epäselviä. Poikkeuksellisen matala korkotaso
kertoo sijoittajien ja yritysten pessimismistä; investoinnit eivät näytä lähtevän
liikkeelle, vaikka matalat korot voisivat
mahdollistaa suurten investointien toteuttamisen edullisesti. Ilmiön syiden

tutkiminen ei ole edennyt vielä kovinkaan pitkälle.
Samaan aikaan investointilaman kanssa on myös syntyvyys kääntynyt laskuun
lähes kaikissa teollisuusmaissa – toisin
sanoen myös perheiden investoinnit inhimilliseen pääomaan ovat vähentyneet.
Syntyvyyden lasku kiihdyttää väestön
ikääntymistä. Ikärakenteen muutos puolestaan merkitsee sitä, että tavalla tai toisella ikääntyvän väestön tarpeet vievät
jatkossa yhä suuremman osan työikäisen
väestön kulutusmahdollisuuksista.
Näiden tarpeiden rahoittaminen olisi
helpompaa, jos tuottavuus kasvaisi edelleen samalla tavoin kuin 1900-luvulla.
Jos tuottavuuden kasvun hidastuminen
tai jopa pysähtyminen on pysyvä ilmiö,
edessä on ennen pitkää vaikea nollasummapeli, jossa eri väestö- ja intressiryhmät kamppailevat keskenään niukoista
resursseista. •
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Työntekijä ei ole työn murroksen uhri,
vaan uuden työn rakentaja
– STN:n ohjelmajohtaja Eveliina Saaren haastattelu
Haastattelu on tehty 21.3.2019.
Eveliina Saari on toiminut Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) kahden eri
tutkimusohjelman johtajana. Hän kertoo, millaisia tutkimuksia on tehty toisessa niistä, ”Osaavat työntekijät
− menestyvät työmarkkinat”, johon liittyviä artikkeleita sisältyy T&Y:n tähän numeroon. Digitalisaatio ja
alustatalous tuovat työmarkkinoille monenlaisia haasteita, joihin ihmisten ei kannata vain sopeutua vaan
pyrkiä aktiivisesti vaikuttamaan niin, että työ säilyy mielekkäänä ja hyvinvointia tukevana. Strategisessa
tutkimuksessa tutkijoiden keskinäistä ja heidän ja päättäjien välistä vuorovaikutusta on kehitetty, mutta aina
tutkittu tieto ja puoluepoliittinen arvomaailma eivät ole olleet sovitettavissa yhteen.

Olet toiminut ohjelmajohtajana vuoden 2016 lokakuusta lähtien kahdessa Suomen Akatemian
strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa tutkimusohjelmassa, ”Osaavat työntekijät
− menestyvät työmarkkinat” ja ”Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat”. Niihin on sisältynyt yhteensä kahdeksan tutkimushanketta, joita toteuttaviin konsortioihin kuuluu kuhunkin useita eri
yliopistoja, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia.
Tämä kuulostaa aika isolta urakalta yhdelle ohjelmajohtajalle. Mitä se on käytännössä tarkoittanut?
Ensinnäkin nämä strategisen tutkimuksen ohjelmajohtajuudet ovat puolipäiväisiä. Olen myös toiminut digitalisoituvan työelämän tutkijana Työterveyslaitoksella ja ollut mukana yhdessä strategisen
tutkimuksen hankkeessa. Käytännössä ohjelmajohtajan työ on ollut yhteistyön ja vaikuttavuusareenoiden rakentamista. Ihan tietoisesti otin sen roolin.
Nämä kahdeksan hanketta ovat huippukonsortioita,
ja niillä on huippututkijat vetäjinä. Niissä on yhteensä noin 140 tutkijaa. En ole tietenkään voinut
perehtyä kaikkiin tutkimuksiin, mutta yhteistyön
areenoilla olen pysynyt ajan tasalla siitä, missä tutkimus menee.
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Ohjelmajohtajuudessa on ollut tärkeää se,
että ensimmäiseksi loin näiden hankkeiden ja kahden ohjelman välille yhteistyön rakenteen. Perustin
läpileikkaavista teemoista tutkijoiden väliset yhteistyöareenat, jotka ovat kokoontuneet säännöllisesti. Ne liittyvät maahanmuuttotutkimukseen,
ammatillisen ja aikuiskoulutuksen tutkimukseen
sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden tutkimukseen.
Kaikissa niissä on ollut molemmista ohjelmista
mukana tutkijoita, jotka ovat osallistuneet myös
mm. politiikkasuosituspapereiden rakentamiseen.
Olen myös järjestänyt tilaisuuksia, joissa tutkijat
ovat kohdanneet ministeriöiden virkamiehiä, poliitikkoja ja työmarkkinajärjestöjen edustajia.

TUTKIMUSKOHTEENA TYÖN MURROS

Lehtemme tämä numero sisältää artikkeleita
toisesta noista kahdesta ohjelmasta, ”Osaavat
työntekijät − menestyvät työmarkkinat”. Sen
neljä hanketta − Taidot työhön, SWiPE, Polkuja
työhön ja COPE1 − ovat tutkineet laajasti ottaen
ilmiötä, josta käytetään nimitystä ”työn murros”.
Mitä pidät näiden hankkeiden kiinnostavimpina
löydöksinä?
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ALUSTATYÖHÖN LIITTYY RISKEJÄ KUTEN TYÖN PILKKOUTUMINEN,
KONTROLLOINTI, EPÄVARMUUS JA TYÖN TEKIJÖIDEN HUONOT
MAHDOLLISUUDET SOPIA ASIOISTA.

Tästä tulisi helposti pitkä vastaus,
mutta voin nostaa esiin joitakin asioita. Esimerkiksi hankkeessa ”Fiksu työ
alustatalouden aikakaudella” (SWiPE),
jossa itsekin toimin tutkijana, on tehty
uraa uurtavaa työtä alustatyön ilmiön
tunnetuksi tekemisessä. Se on freelance-toiminnan ja itsensä työllistämisen välimaastoon kuuluvaa toimintaa.
Hankkeessa on päästy haastattelemaan
alustatyön tekijöitä ja nähty, mikä heitä todella siinä työn muodossa motivoi.
Mutta samalla on tunnistettu riskejä,
joita siihen liittyy, esimerkiksi puuttuvat
hyvinvointia suojelevat rakenteet, työn
pilkkoutuminen, jatkuva kontrollointi,
epävarmuus ja työn tekijöiden huonot
mahdollisuudet sopia asioista joskus
melko kasvottomien algoritmiohjautuvien alustojen kanssa.
Alustatalous ei käsitteenä ole vieläkään
mielestäni ihan lyönyt läpi julkisuudessa, mutta mainitsemasi siihen liittyvä
ongelmat ovat. Mitä muita havaintoja
tuloksista on?
Esimerkiksi COPE-hankkeen tutkijat
ovat osallistuneet sote-muutoskeskusteluun, mutta siellä on ehkä kiinnostavinta
digitalisaation eteneminen sote-alalla.
Heillä on ollut ammattilaisten ja työntekijöiden näkökulma digitalisaatioon. He
ovat tutkimuksissaan tuoneet vahvasti
esiin toimimattomien tietojärjestelmien
ongelmia ja miten ne vaikuttavat lääkärien ja hoitajien työn mielekkyyteen. He
ovat tuoneet sitä viestiä, että työprosessit
pitäisi suunnitella ammattilaisia osallistaen ja tuoda digitalisaatio sitä kautta
sinne prosesseihin eikä ylhäältä päin ja
teknologisista lähtökohdista. Minusta
tämä viesti on keskeinen, ja he ovat pukeneet sen myös hyviksi suosituksiksi.
VM:n valtiosihteeri Martti Hetemäen
asettama tavoite digitalisaatiolle soteuudistuksen yhteydessä oli, että se toisi
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huomattavaa tuottavuuden kasvua ja
säästöjä.
Digitalisaatioon liittyy eetos, että
se sujuvoittaa ja tuo säästöjä. Mutta kun
digitalisaatio tulee alalle, jossa palvelun
arvo syntyy hyvin paljon ihmisten välisistä kohtaamisista ja toisen ymmärtämisestä, varsinkaan asiakaskohtaamisia
ei voi digitalisoida siinä määrin kuin
esimerkiksi finanssialalla, jossa on kyse
mekaanisista transaktioista.
Entä muita löydöksiä?
Taidot työhön-hankkeessa on tehty
työuraa ja osaamista voimaannuttava
interventio keskiuralla oleville tradenomeille ja insinööreille. On saatu
alustavia hyviä tuloksia siitä, että tällainen osaamisen ja keskiuran katsaus on
tarpeellinen työn murroksen aikakautena jo noin neljäkymppisenä. Akava on
lähtenyt tukemaan tätä painokkaasti ja
lähtenyt ajamaan ratkaisua siihen, miten tästä saataisiin yhteiskunnallisempi yleinen käytäntö. Tämä on ”Osaavat
työntekijät” -ohjelman hankkeista ainut,
jossa on tutkittu vaikuttavuutta koe- ja
kontrolliryhmä-asetelmalla. Siinä mielessä se on erilainen.

”Osaamisen ja keskiuran katsaus on
tarpeen työn murroksen aikakautena
jo noin neljäkymppisenä.”
Polkuja työhön-hankkeessa on tehty
paljon rekistereihin liittyvää tutkimusta.
He ovat mielestäni ansiokkaasti avanneet
työn murrokseen liittyvää työn polarisaation ongelmaa eli saaneet sen näkyväksi,
että Suomessakin on havaittavissa keskitason osaamista vaativien tehtävien tai
ammattien vähenemistä ja että huippuosaamista ja vähemmän osaamista vaativat työt ovat lisääntymässä.

On myös toimenpiteitä, joilla rakenteelliseen työttömyyteen mahdollisesti voitaisiin puuttua jo ennalta, kuten
aikuiskoulutusraha. He ovat tuoneet
esiin mielestäni sen kiinnostavan tuloksen, että aikuiskoulutusraha ei toimi
optimaalisesti sillä tavalla, että jos teollisuustyössä on työttömyysuhan alla
olevia miehiä, niin he eivät kuitenkaan
hakeudu aikuiskoulutusrahan käyttäjiksi,
vaan nimenomaan työvoimapula-alueelta
eli hoivatyöstä hakeudutaan kouluttautumaan. Tämä vain osoittaa, että nämä
yhteiskunnalliset tukivälineet eivät aina
toimi optimaalisesti, koska ihmisillä on
oma tahto, motivaatio ja omat elämäntilanteet, jotka suuntaavat valintoja.

DIGITALISAATION VAIKUTUKSETTYÖN
SISÄLTÖIHIN EIVÄT PALJASTU TALOUSTIETEELLISISSÄ TRENDITUTKIMUKSISSA

Olet itsekin pohtinut työn, ammattien
ja tehtävien muutosta, kun tapahtuu
digitalisaatiota, automaatiota ja robotisaatiota sekä tekoälyn kehitystä. Mikä
se kuva nyt Suomessa näiden katoamisesta on?
Tuntuu, että taloustieteilijöiden ennusteet kokonaisten ammattien ja työpaikkojen massakatoamisesta alkoivat
jossakin vaiheessa elää julkisuudessa
vähän omaa elämäänsä. Niistä tuli uhkakuvia. Itse jo silloin ajattelin, että siinä
sivuutetaan työelämää laadullisesti kehittävällä otteella tutkivien näkökulmat
ikään kuin kertaheitolla. Sittemmin tutkijat maltillistivat esimerkiksi ennusteita Suomen mittakaavassa, koska olemme
hyvin osaava yhteiskunta, ja työpaikkojen
katoaminen ei tule olemaan niin jyrkkää
kuin vaikkapa USA:ssa. Silti ne ennusteet
tuntuvat aika isoilta.
Laadullinen tutkimus avaa sen
kuvan, että kokonainen ammatti harvoin

TULOSSA ON LISÄÄ IHMISEN JA TEKNOLOGIAN YHTEENSOVITTAMISTA SEKÄ
IHMISTEN VUOROVAIKUTUSTYÖTÄ.

katoaa täysin esimerkiksi organisaatiosta,
vaan työtehtävät siellä muuntuvat ja teknologia tulee osaksi ihmisen työtä. Kun
osa tehtävistä automatisoidaan, ihminen
keksii siinä samalla aina sen kohdan, missä tarvitaan uudelleen työtä.

Työn murroksen laadullinen
tutkimus näyttää, että
ihmiset pystyvät luomaan
itselleen uusia työtehtäviä ja
toimenkuvia.
Tästä tulee minun mieleeni aina se, että
ennen vanhaan oli sellainen ammatti
kuin konekirjoittaja. Kymmeniä vuosia
sitten heitä oli paljon. Oli tärkeä taito
käyttää kirjoituskonetta nopeasti. Sitten tuli tekstinkäsittely. Ei ehkä kutsuttu ketään tekstinkäsittelijäksi, vaan
nyt periaatteessa jokainen, joka tekee
kirjallista työtä, on itse tekstinkäsittelijä. Se on muuttunut ja sisäistetty
kaikkiin muihin ammatteihin. Olit sitten tutkija tai joku muu asiantuntija,
niin itse hoidat sen tekstinkäsittelyn
aika pitkälle.
Kyllä, paitsi että erikoissairaanhoidossa julkisella puolella on edelleen
tekstinkäsittelijöitä, jotka purkavat lääkäreiden saneluja. Siinä voi olla muitakin
syitä kuin se teknologia. Jos ammattikunta vastustaa sitä tarpeeksi, kuten lääkärit,
niin avustava työ eli tekstinkäsittely tässä tapauksessa säilyy yllättävän pitkään.
Muutos alkaa edetä nyt vasta, kun aletaan
mennä puheentunnistuksella tapahtuvaan tekstinkäsittelyyn niin, että lääkärit
voivat sanella tekstin suoraan koneelle,
se ilmestyy ruudulle ja pelkästään korjataan virheet.
Tekoäly voisi viime kädessä korjata ne
virheetkin. Voit sanella ja tehdä siinä
joitakin esimerkiksi kielioppivirheitä,

ja tekoäly korjaa ne. Siihen ollaan varmaan menossa.
Kyllä varmasti, mutta turvallisuuskriittisellä alalla silti usein täytyy
olla ihmisten tarkistamista. Siinäkin
syntyy uudenlaista työtä – editointia,
tarkastamista, lääkäreiden opettamista tähän prosessiin, eli siellä organisaatiossa sen muutoksen läpivienti ja
teknologian käyttöönottoprosessi itse
asiassa työllistää myös hyvin paljon.
Siinä mielessä se työ muuntuu, ja näistä
entisistä tekstinkäsittelijöistä saattaa
tulla lääkärien neuvojia jne. Se muuntuu
siellä organisaation sisälläkin.
Isot taloustieteelliset trenditutkimukset eivät näe tällaisia nyansseja. Ne
eivät ikään kuin pysty tarttumaan niihin
ilmiöihin, mitä siellä työn sisällä tapahtuu. Sitten vain ihmetellään, että nyt ne
työt eivät kadonneetkaan, tai että tuottavuushyötyä ei syntynytkään.
Tuoreempi esimerkki on koodaaminen.
Sehän on toisaalta ihan oma ammattinsa. Koodareita tarvitaan aika paljon.
On puhuttu, että peruskoulussa pitäisi
opettaa sitä. Tuleeko se osaksi erilaisia
töitä ja ammatteja samalla tavalla kuin
tekstinkäsittely?
Nythän on puhuttu paljon koodaripulasta, ja sehän on linjassa sellaisen
vision kanssa, että meistä tulee tekoälyyhteiskunta. Itse haluaisin nähdä niin,
etteivät kaikki nuoret ole kiinnostuneita
matematiikasta eivätkä koodaamisesta.
Se on itse asiassa aika tylsää työtä. On
muitakin arvoja yhteiskunnassa. Mielelläni näkisin näin.

Tekoäly ei voi tehdä kaikkea,
vaan meidän tulisi nähdä
ihmisen tekemän työn ja
kulttuurin arvo.

Jos saan henkilökohtaisesti ottaa tähän
kantaa, niin meidän tulisi säilyttää ammattien diversiteetti ja myös käsityön,
taiteen ja kulttuurin tekemisen merkitys ja arvostus yhteiskunnassa. Joskus
tuntuu, että tekoälyn näkeminen menee
överiksi sellaisena tavoiteltavana tilana,
koska ajatellaan, että tekoälyhän hoitaa
sitten myös taiteen tekemisen. Se ei ole
näin, koska eihän sillä ole samaa arvoa,
kun se ei ole ihmisen tekemää. Koko
ajanhan tapahtuu niin, että musiikkia
tehdään teknologian keinoin, mutta silti
meillä säilyvät isot orkesterit ja bändit.
Toisaalta on hyvä trendi, että rikotaan näitä rajoja, tyttöjä houkutellaan
myös matemaattisille aloille ja koodauksesta tulee yksi taito muiden joukossa.
Koodaaminen on selkeästi viime vuosina noussut uusi työ. Mitä muita uusia
töitä sitten tulee?
Mikäli teknologia lisääntyy kaikessa
työssä, yksi on tietenkin ihmisen ja teknologian yhteensovittaminen eli käyttöönoton prosessi. Sehän ei tule koskaan
poistumaan, koska koko ajan meille tulee
uusia versioita ja ohjelmistoja. Tarvitsemme käyttöönotossa ihmisen ja teknologian rajapinnan yhteensovittamista. Se
on jo nähtävissä terveydenhuollon sisällä. Niin kutsutut hybridi- tai moniosaajat,
joilla on sekä hoiva-alan osaamista että
IT-alan osaamista, ovat kaikkein parhaimpia yhdistämään näitä ja myös motivoimaan ja murtamaan vastarintaa sekä
rakentamaan mielekkäitä palveluprosesseja. Moniosaaminen tulee lisääntymään.
Monella alalla on ollut pitkään sellainen ammatti kuin ATK-tukihenkilö.
Onko tämä vähän sitä? Pitäisi olla jollain lailla perillä kyseisestä alasta, mutta ennen kaikkea IT-osaamista.
Kyllä. Sanotaan nyt, että jos esimerkiksi vanhusten kotona asumista tuetaan
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teknologialla, niin jonkun pitää opettaa
vanhukselle, miten otetaan Skype-yhteys
ja miten ne fasiliteetit asennetaan kotiin.
Tällaisia tehtäviä on, jotka rakentavat infrastruktuuria, jotta me pääsemme digitaaliseen yhteiskuntaan.
Myös ihmisten kohtaaminen ja
vuorovaikutustyö tulee lisääntymään.
Esimerkiksi sote-palveluissa tarvitaan
empaattisia palveluohjaajia, jotka pystyvät ohjaamaan huono-osaisempia
moneen eri palveluun ja pystyvät hankkimaan apua toisen puolesta. Ja toisaalta
ymmärtävät ihmisen elämäntilannetta
kokonaisvaltaisesti, ei vain yksittäisen
palvelun kannalta.

Suomessakin se sama ilmiö on havaittavissa. Huippuosaamista vaativat
tehtävät korostuvat tulevaisuudessa, ja
toisaalta vähemmän osaamista vaativat
tehtävät lisääntyvät. Esimerkiksi alustatyön ilmiö liittyy tähän. Jos alustatyön
logiikka yleistyy työn logiikkana, niin
silloin yritykset ostavat vain yksittäisiä
työtehtäviä. Esimerkiksi ruokalähetti vie
ruokalähetyksiä asiakkaille, ja vain sen
tehtävän suorittamista ostetaan erikseen. Alustatyön tekemisen logiikka voi
hiipiä vähitellen julkisellekin sektorille.
Mainitsin erikoissairaanhoidon tekstinkäsittelyn, joka oli organisoitu ennen
täydellistä automaatiota alustana. Alustalta työntekijät nappasivat saneluita ja
tekivät sitä etätyönä kotona.

TYÖMARKKINOIDEN POLARISOITUMINEN SISÄLTÄÄ MONIA UHKIA

Mainitsit jo polarisoitumisen. Mikä
Sinun näkemyksesi on, kuinka suuri
uhka se on työmarkkinoilla? Sehän on
havaittu kyllä monissa maissa. Mikä
Suomessa on aktuaalinen tilanne?
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”Jos alustatyön logiikka
yleistyy työn logiikkana,
niin silloin yritykset
ostavat vain yksittäisiä
työtehtäviä.”

Polarisaatioon liittyy työn lisääntyvä osa-aikaisuus, määräaikaisuus,
epävarmuus ja osittuneisuus, mikäli
menemme varsinkin hallitsemattomaan
alustatyön logiikkaan. Alustatyön tekijä
on tällä hetkellä väliinputoaja, jolla ei ole
työsuhdeturvaa ja jonka on usein vaikea
saada alustatyöstä riittävää toimeentuloa. Silti alustatyössä voi olla työsuhteen
kaltaista työn teettämistä. Tähän työn uuteen muotoon ja työn tekijän oikeuksiin
tulisi puuttua ajoissa, ettei meille ala kehittyä kahdenlaiset työmarkkinat.
Siihen pitäisi puuttua lainsäädännöllä,
mutta työmarkkinajärjestöt eivät pysty
sopimaan.
Niin. Usein syy on ollut se, että ilmiö on
vielä niin pientä Suomessa. Se vähän pakenee tilastoja. On osa-aikayrittäjiä ja kevytyrittäjiä, ja itsensä työllistäjien määrät
ovat nousussa. Nyt olisi juuri hyvä aika
puuttua ennen kuin se ilmiö on kasvanut
hallitsemattomaksi.

DIGITALISAATIO SYNNYTTÄÄ KUILUJA, JOIDEN YLI PITÄÄ RAKENTAA SILTOJA
JA RATKAISUJA.

Onko tämä näkyvissä jotenkin työelämän huonontumisena?
Sellainen uhka on olemassa, että jotkut voivat yhä paremmin, kun he luovat
unelmaorganisaatioitaan ja pistävät johtamisen kuntoon, ovat itseohjautuvia ja
itseohjautuvuutta tuetaan ja heillä on
osaamisen kehittämisasiat kunnossa.
Toisaalta työn ja muun elämän rajapinnoilla olevat kuten hoivavastuussa olevat, osatyökykyiset, työelämään pyrkivät
nuoret tai iäkkäämmät tarvitsevat uusia
tapoja yhdistää työn tekeminen ja riittävä
sosiaaliturva.
Polarisaatiosta haluaisin vielä
sanoa, että siihen liittyy tietysti myös
elinkeinorakenteen muutos teollisuustyöstä yhä enemmän palveluihin. Ikääntyvä yhteiskunta, missä me Suomessa
olemme, tuo paineen, että sosiaali- ja
terveyssektorin työtä tarvittaisiin lisää.
Nythän poliittinenkin päätöksenteko on
taipumassa siihen, että tarvitaan lisää
hoitajia vanhuksille. Tässä on muitakin
ilmiöitä kuin tämä osaamiseen ja työelämän rakenteisiin liittyvä polarisaatio.

Työn ja muun elämän
rajapinnoilla olevat tarvitsevat
uusia tapoja yhdistää
työn tekeminen ja riittävä
sosiaaliturva.
Näissä tutkimushankkeissa on käsitelty ikäihmisiä. Ymmärtääkseni heidän
joukkoonsa tulee yhä vähemmän sellaisia, jotka ovat olleet vain vähän tekemisissä tietotekniikan kanssa, mutta
heidän osaamisestaan ja käyttäjäkokemuksestaan pitäisi pitää huolta. Millä
tavalla? Kannattaako ja pitääkö?
Kyllä kannattaa. Nythän vielä saattaa käydä niin, että raja-aita eläkkeellä
ja työelämässä olemisen välillä tulee yhä

liukuvammaksi. Digitaidothan mahdollistavat tämän − paitsi että osallistumme
yhteiskuntaan ja hoidamme omia asioitamme, myös toteutamme itseämme, kirjoitamme elämänkertoja ja toteutamme
luovuuttamme sen tietokoneen kautta. Se
tulee tärkeämmäksi.
Olen kuulunut samalla toimikaudella kuin olen ollut ohjelmajohtajana
”Digi arkeen” -neuvottelukuntaan, joka
on valtionvarainministeriön perustama
ja jossa kansalaisjärjestöt ja tutkijat ovat
olleet pohtimassa digitaalisuuden aiheuttamaa eriarvoisuutta. Suomeen ollaan nyt
rakentamassa valtakunnallista digituen
mallia, joka perustuu tietysti olemassa
oleviin verkostoihin. Järjestöt, kirjastot,
kunnat ja aikuiskoulutusoppilaitokset
järjestävät digitukea.
Mutta hyvin paljon siinä kyllä nojataan vertaistuen voimaan. Ikään kuin
ikäihmiset neuvovat toinen toisiaan,
mikä on vähän sillä tavalla hälyttävää,
että kun digitukea on tarjottu, niin oikeastaan tähän mennessä on jo huomattu,
että mitä enemmän sitä tarjotaan, sitä
enemmän sitä tarvitaan. Eli se ei olekaan ohimenevä ilmiö. Kun esimerkiksi
meikäläinen eläköityy, ja olen aika digitaitoinen ja minulla on ollut hyvä lähi- ja
tietotekniikkatuki työelämässä, niin minä
ehkä tarvitsisin vastaavaa silti eläkkeellä.
Johtaako digitalisoituminen tai ylipäätään työn murros eriarvoistumiseen?
Mitä sille tulisi tehdä?
Tämä on mielestäni myös asia, jonka
tutkimista tulisi jatkaa. Se on niin monisyinen asia.
Eriarvoistumisella on monia ulottuvuuksia.
Nimenomaan. Digitalisaatio synnyttää
kuiluja, joita voidaan kuvata hyvin eri
tavoin. Se on toisaalta kuilu niiden välillä, joilla ei ole esimerkiksi varaa edes

kännyköihin tai tietokoneisiin ja niiden,
joilla on. Se pääsy on se kuilu. Toinen
on se, että on erilaiset digitaidot. Jotkut
käyttävät vain, kun on pakko hoitaa omia
asioita ja opettelevat sen vuoksi. Jotkut
taas käyttävät tietokonetta luovuutensa
jatkeena. Kolmas on se, että toiset hyötyvät digitaalisten laitteiden ja palveluiden
käytöstä enemmän kuin toiset.
Mitä siis pitäisi tehdä tälle eriarvoistumiselle? Pitäisi luoda siltoja ja
ratkaisuja näiden digitaalisten kuilujen
yli. Työelämässä tarvittaisiin työelämäinnovaatioita, joissa työprosessi ja
teknologia rakennetaan sillä tavalla,
että työntekijöille syntyy mahdollisimman mielekäs työnkuva. Ei niin, että
hän tekee jotain pientä palikkaa, jota
teknologia ei pysty tekemään. Sehän ei
välttämättä edes johda parempaan. Sitä
osaa työstä ei pitäisi digitalisoida, joka
tuottaa kaikkein eniten mielekkyyttä ja
jossa ihminen on hyvä. Se, miten teknologia tuodaan työprosesseihin, pitää
suunnitella tarkoin.
Kansalaisten kannalta taas esimerkiksi valtakunnallinen digituen malli
on yritys kaventaa kansalaisten digikuilua ja saada kansalaiset sellaisen opin
äärelle, jossa digitaitoja voidaan oppia.

TARVITAAN LISÄÄ KOULUTUSTA JA
TEKOÄLYN KÄYTÖN HARKINTAA

Millä lailla koulutuksen painopisteitä
tulisi muuttaa työn murroksen mukana?
Tähänkin voi vastata monella tavalla.
Nythän on tehty leikkauksia ammatilliseen koulutukseen ja saatu säästöjä aikaan sillä, että koulutus toteutetaan uudella tavalla yhteistyössä työpaikkojen
kanssa. Vastuuta siitä opettamisesta ja
ohjaamisesta on siirtynyt valtavasti työpaikoille. On jo näkyvissä, että tarvitaan
lisää ohjauskapasiteettia työpaikoille.
T&Y talous ja yhteiskunta
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ROBOTIIKALLA EI PITÄISI PYRKIÄ KORVAAMAAN IHMISTEN VÄLISTÄ
VUOROVAIKUTUSTA.

”Tiede kohtaa vaalit”-tapahtumamme keskusteluissa tuli esiin myös se,
että korkeakoulupaikkojen määrä ei ole
itse asiassa Suomessa mitenkään lisääntynyt. Se liittyy koulutukseen tehtyihin
leikkauksiin.
Eikö työn murrokseen kannattaisi vastata sillä, että nuorille olisi yhä
enemmän opiskelupaikkoja, jotta kynnys
ei nousisi liian korkeaksi, kun pyritään
korkeakouluihin ja yliopistoihin? Nyt
samaan aikaan ollaan tekemässä pääsykoeuudistuksia. Kumpi on sitten järkevämpää, ylioppilastutkintotodistuksen
vai erillisen pääsykokeen kautta pääseminen? Kukaan ei voi ennustaa, mitä tulee
tapahtumaan. Miten ne itse asiassa vaikuttavat? Tuleeko kynnys itse asiassa kasvamaan? Se on minusta huolestuttavaa.
Lisäksi aikuiskoulutuksen muotoihin tulee tietenkin myös kiinnittää
huomiota, jotta ne olisivat yhä joustavampia ja olisi enemmän mahdollisuuksia uudelleenkouluttautumiseen.
Useissa scifi-elokuvissa ja TV-sarjoissa – esim. Tähtien sota, Star Trek ja
Taisteluplaneetta Galactica – esiintyy
puhuvia tietokoneita, joiden kanssa on
helppo kommunikoida ja jotka osaavat
tehdä asioita silmänräpäyksessä. Ne
ovat autonomisia ja itseohjautuvia.
Siellä ei ainakaan tarvita tietotekniikkainsinöörin osaamista arjesta selviämiseksi, mutta kuinka kaukana sellainen tulevaisuus vielä on?
Tähän mielestäni liittyy sellainen tulevaisuudenkuva − teknologiadeterminismi ja -usko siihen − että joka tapauksessa
näin tulee tapahtumaan eikä meiltä edes
kysytä. Mutta haluaisin murtaa sitä kuvaa. Se mikä on teknisesti mahdollista ei
ole sama kuin se, mikä sitten toteutuu.
Se, haluammeko me ihmiset ottaa teknologiaa käyttöön, tulee ratkaisemaan
sen, minkälainen tulevaisuus meille
muodostuu.
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Jos jotakin kehityskulkua itse haluaisin vähentää, niin se on se, että robotiikkaa kehitettäisiin yhä enemmän
siihen suuntaan, että se korvaa ihmisten
välistä vuorovaikutusta. On ihmisenä
kasvamisen arvokkainta ydintä olla vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa.
Jos sen korvaisi yhä sujuvampi robotti,
niin se tulisi vaikuttamaan ihmisen kykyyn vuorovaikuttaa toisten ihmisten
kanssa. Tavallaan tarvitaan kohtuus robotiikassakin. Mielestäni tällainen scifirobotiikkamaailma on ehkä enemmän
toiveajattelua − niiden toiveajattelua,
jotka niitä kehittävät. On paljon ihmisiä,
jotka eivät tähän maailmaan lähde.
On ollut sellaisia kauhukuvien maalailijoita ja varoittelijoita, että tekoäly ja
robotit valtaavat maailman ja alistavat
ihmiset. Mutta ehkä emme mene nyt siihen. Ilmastonmuutos on maailman tärkein asia – miten tekoäly liittyy siihen?
Ehkä tämän pointin voisin sanoa, että
tekoälyhän on valjastettu markkinoinnissa ihmisten tarpeiden arvaamiseen
ja asiakastarpeen yhä hienovaraisempaan ennustamiseen. Sillä tavalla voisi
ajatella, että se on silloin valjastettu kuluttamisen kasvattamiseen. Kuka katsoo
sitten kokonaisuutta? Jos koodareista ja
tekijöistä esimerkiksi on pulaa, niin eikö
heidät kannattaisi valjastaa tällaisten
isompien yhteiskunnallisten ongelmien
ratkaisemiseen, kuten ilmastonmuutoksen hillitseminen tai meren muoviroskien kerääminen tai kuluttajatottumusten
siirtäminen ekologisempaan suuntaan?

TUTKIJOIDEN JA PÄÄTTÄJIEN VUORO-

konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin.
Yhteistyö tiedontuottajien ja -hyödyntäjien välillä koko hankkeen ajan on
tärkeää.” Miten olet mielestäsi ohjelmajohtajana kokenut tämän ja pystynyt
edistämään tutkimuksen ja poliittisen
päätöksenteon vuorovaikutusta?
Kuten aloitinkin, minun filosofiani
on ollut luoda näitä vaikuttamisen areenoita ja kohtaamisia tutkijoiden ja päätöksentekijöiden ja päätöksiä valmistelevien ministeriöiden välillä. Olen vienyt
tutkijoita kertomaan tutkimustuloksistaan liittyen vaikkapa NEET-nuoriin
eli syrjäytyviin nuoriin − mitä tutkimus
tietää niistä? Olen vienyt heidät keskustelemaan asiasta opetus- ja kulttuuriministeriöön. Meillä on ollut työ- ja elinkeinoministeriössä seminaari kestävästä
kasvusta ja on puhuttu alustatalouden ilmiöstä siellä. Sosiaali- ja terveysministeriössä on käsitelty mm. hyvinvointia työn
murroksessa.

Hankkeiden tutkijat ovat käyneet
vuoropuhelua tutkimustuloksistaan
monilla areenoilla.
Minä olen siis luonut näitä areenoita,
joissa tutkijat ovat voineet tuoda esiin
tuoreita tutkimustuloksia, mutta se,
miten ne otetaan sitten vastaan, ei ole
tietenkään ennalta arvattavaa. Niistä on
syntynyt mielenkiintoista keskustelua.
Jotkut ehdotukset on ihan suoraankin
otettu jonkin uudistuksen osaksi ja toimenpiteeksi.

VAIKUTUS ON KÄYNNISTYNYT

Kuten esimerkiksi?

STN luonnehtii itseään sanomalla, että
se ”rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista
tiedettä. Tutkimuksen avulla etsitään

Nuoriin liittyen esimerkiksi erityisopetuksen ja ohjauksen määrään liittyviä
kehittämistoimenpiteitä ja ehdotuksia
tutkijoilta on ainakin kuultu. Mutta se,

TUTKIJOIDEN JA POLIITIKKOJEN VÄLILLE TARVITAAN ENEMMÄN
VUOROPUHELUA.

miten tieto muuttuu yhteiskunnallisiksi
päätöksiksi, on aikaa vievää.
Siis virkamiehet ovat kuulleet, mutta
poliitikot eivät.
Niin. Tämä liittyy siihen haasteeseen,
että mielestäni olemme luoneet hyvän
yhteyden nimenomaan virkamieskuntaan. Tämä strateginen tutkimus on ikään
kuin kuultu siellä, mutta sitten taas keskustelut kansanedustajien kanssa…ensinnäkin heitä on ollut hyvin vaikea saada
näihin tilaisuuksiin mukaan, ellei heillä
ole joku puheenvuoro ja rooli siellä. Puoluepoliittinen ja arvomaailma on heillä
usein määräävämpi päätöksenteossa kuin
tutkimus- tai asiantuntijatieto.
Varmaan ministerit ovat vielä vähemmän kuin rivikansanedustajat olleet
mukana.
Niin, heillä on kyllä sellainen yleinen
arvostus strategista tutkimusta kohtaan,
ja on saatu heitä avaamaan tilaisuuksia.
Ministerit antavat kyllä hyvän ilmapiirin
keskusteluille.
Sanon nyt yhtenä onnistumisena
sen, että korvasimme kahden ohjelman
loppuseminaarin Workcast- eli Matkalla töihin- podcast-sarjalla, jonka olemme
rakentaneet sillä tavalla, että jokainen
hanke keskustelee siellä kaksi kertaa
päättäjän tai toisen hankkeen tutkijan
kanssa työn murrokseen ja hyvinvointiin
liittyvistä ilmiöistä.

Kansanedustajat nojaavat
päätöksensä puolueensa arvoihin.
Niille on tullut hyvin kuulijoita, sadasta kahteensataan ja jopa 700 kuuntelua.
Ainakin ne leviävät sitä kautta paremmin
kuin seminaareissa keskustelemalla.
Niistä jää tallenne, ja päättäjä voi tarvit-

taessa myös kuunnella ne. Siinä on tärkeää myös se, että ei esitetä vain yhtä tutkimustulosta, vaan käydään pohdiskeleva
keskustelu, mitä tutkimuksen perusteella
voi päätellä ja mitä se merkitsee yhteiskunnallisen kysymyksen kannalta.

miehiä, ministereitä ja kansanedustajia,
ja näitä hankkeita alkaa olla paljon, niin
siinä ei ole mitään järkeä, että jokainen
ohjelma luo omat areenansa, vaan meidän kannatti heti yhdistää voimat.

Voisin kuitenkin kuvitella, että joku
kiireinen ministeri haluaisi korkeintaan jonkun A-nelosen. Onko sellaista
palvelua ajateltu?

TERVEISIÄ UUSILLE OHJELMAJOHTA-

Joo, on ”Ratkaisuja tieteestä”, joka on
strategisen tutkimuksen vuosiseminaarin
areena. Siellähän me päädyimme ratkaisukortteihin, joissa on todella tiivistetty
tutkimukseen perustuvat suositukset
eri ilmiöittäin. Siellä on ilmastonmuutos, osallistuva kansalaisuus, työn ja
teknologian murrokset ja hyvinvointi ja
perusturva – jokaisesta on tutkimukseen
perustuvia ratkaisuja ehdotettu. Se on
kaikkein tiivistetyin tapa.
Sehän voi olla hyvinkin tehokasta. Mitä
vuorovaikutuksen tapoja olet kehittänyt yhdessä muiden ohjelmajohtajien
kanssa?
Se on ollut ihan alusta pitäen tosi tärkeää, ettei kukin ohjelma rakenna vain
omia vaikutusareenoitaan, vaan me
olemme rakentaneet niitä yhdessä. Esimerkkinä tästä on nyt ns. mestarikurssit,
joita meillä on ollut kerran vuodessa. Ne
ovat aina ohjelmajohtajien yhdessä organisoimia ja kyseiseen ajankohtaiseen keskusteluun ja ongelmaan liittyviä. Vuonna
2017 aloitettiin syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssista. Viime vuonna oli
työn murroksen mestarikurssi, ja nyt on
meneillään hyvinvoinnin tulevaisuuden
mestarikurssi, joka on nyt juuri ajankohtainen, kun puhutaan sote- ja sotuuudistuksista.
Myös sarjan ”Tiede kohtaa vaalit”
organisoimme yhdessä. Jos me jokainen
erikseen tavoittelemme kiireisiä virka-

JILLE

Sinun kautesi ohjelmajohtajana on nyt
päättymässä. Mitä terveisiä lähettäisit
seuraaville ohjelmajohtajille?
Voisin mainita ihan tällaisia käytännönläheisiä asioita, että tietenkin kannattaa rakentaa verkosto ministeriöihin
ja päättäjiin jo ihan alkumetreillä, ellei
niitä ole jo ennestään. Mutta kannattaa
luoda myös johtamisen yhteistyön rakenne ja yhteishenki hankkeiden välille. Hehän tulevat tilanteeseen, jossa hankkeet
ovat olleet kilpailijoita keskenään. Kun
toiminta alkaa, niin siihen pitää luoda
ihan uudenlainen tiedon jakamisen ja
yhteistyön henki.

Ohjelmajohtajan kannattaa
heti aluksi rakentaa laajat
yhteistyöverkostot.
Nyt seuraavat ohjelmajohtajat voivat hyödyntää meidän jo luomiamme
yhteistyön konsepteja, kuten mestarikurssia, podcast-ideoita jne. Mutta he
voivat myös luoda innovatiivisesti uusia
tapoja. Tämä strateginen tutkimus on nimenomaan rikkonut sitä periaatetta, että
tutkijoiden yhteistyö päätöksentekijöiden
kanssa perustuisi yksittäisten tutkijoiden
konsultointiin. Nyt tästä on muodostunut
kollektiivisempaa toimintaa. Tutkijat yhdessä voivat vaikuttaa ja käydä keskusteluja päätöksentekijöiden kanssa. Mielestäni tämä kulttuuri on edistynyt ja sitä
kannattaa jatkaa. Hyvä yhteistyö moneen
T&Y talous ja yhteiskunta
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STRATEGISEN TUTKIMUKSEN POLITIIKKASUOSITUKSIA VIEDÄÄN MUKAAN
HALLITUSOHJELMAN TEKEMISEN PROSESSIIN.

suuntaan on tärkeää Suomen Akatemian
ja ohjelmajohtajien välillä. Mutta sen verran rankkaa tämä myös on, että kannattaa
pitää huolta itsestään.
Sipilän hallituskausi on päättymässä.
Sitä on tässä matkan varrella arvosteltu
siitä, ettei se kuullut – vaikka on ehkä
kuunnellut – asiantuntijoita. Näetkö,
että se on ollut jonkinlainen pettymys
tai ongelma? Mitä sen suhteen tulevan
hallituksen osalta kannattaisi tehdä,
jotta se kuulisi paremmin?
Ehk ä siihen tarvitaan uudenlaisia
kuulemisen muotoja. Olen jonkun verran käynyt valiokuntakuulemisissa. Ne
ovat äärimmäisen niukkoja ajankäytöltään, kuinka paljon siellä annetaan
tutkijoille aikaa. Missä käydään todella
dialoginomaista vuoropuhelua, sitä en
vielä tiedä. Niitä tarvittaisiin kyllä lisää.
Strategisen tutkimuksen ohjelmajohtajia
on kerran vuodessa pyydetty myös hallituksen strategiaistuntoon kertomaan
missä mennään tai kertomaan kärkiä.
Sekin on sellaista, että odotetaan niitä
kärkiä, mutta käydäänkö keskustelua,
onko siihen aikaa, niin se on aina tosi rajallista. Mielelläni olisin lähettänyt niihin
keskusteluihin asianomaisia tutkijoita.
Vaalien jälkeen on hallitusneuvottelut,
joissa sovitaan uusi hallitusohjelma.
Onko teillä ollut ajatuksena, että siihen
voitaisiin vaikuttaa? Itse asiassa taitaa
olla niin, että kulissien takana sitä hallitusohjelmaa on jo laadittu.
Niin, mutta tämä on enemmän organisaatiologiikkaa. Kaikki tutkimusorganisaatiot kyllä tekevät tätä vaikutustyötä parhaillaan hyvinkin paljon. Myös
strategisen tutkimuksen politiikkasuosituspaperit viedään varmaan mukaan
hallitusohjelman tekemisen prosessiin.
Niitä yritetään nyt rummuttaa ja niiden
perusteella suositellaan politiikkatoimia.
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Mainitsit alussa, että olet käyttänyt
puolet ajastasi ohjelmajohtajan tehtäviin. Olet myös johtava tutkija Työterveyslaitoksen ”Hyppäys digiin”
-yksikössä. Miten oma tutkimuksesi on
edistynyt ohjelmajohtamisen rinnalla?
Minulla on ollut yksi päättyvä hanke,
”Palvelutalouden vallankumous – Ihminen digitalisaation keskiössä”. Siitä on
syntymässä kirja nimeltä ”Human centered digitalisation and services”, jota
olemme kirjoittaneet kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme kanssa. Se tulostaa vasta viiveellä edellisen hankkeen
tuloksia ja tulee ulos elokuussa. Olen tehnyt editorin hommaa tässä sivussa.
Minun oma tutkimukseni on totta kai
kauttaaltaan hidastunut. Olen priorisoinut ohjelmajohtamisen työtä ja – luonut areenoja, jotta muut saavat loistaa.
Itse teen laadullista tutkimusta pienillä
haastatteluaineistoilla ja havainnoilla,
ja olen tässä samalla miettinyt myös sen
asemoitumista tähän kenttään, jossa
arvostetaan isoihin aineistoihin perustuvia trendilukuja. Olen miettinyt tässä
rinnalla, miten tuoda viestiä laadullisen
tutkimuksen keinoin myös tälle kentälle.
Viittaan nyt esimerkiksi työn katoamiskeskusteluun, miten tuoda tällaista viestiä sieltä työn dynamiikasta organisaatioiden sisältä ja työntekijöiden omasta
näkökulmasta.
Onko tämä ottanut voimille ja mistä
olet saanut voimaa ohjelmajohtajan
arkeesi? Et näytä missään tapauksessa
nääntyneeltä ohjelmajohtajan ja tutkijan kahdesta työstä.
Tämä minun logiikkani on organisoida
yhteistyötä ja saada muut tähän mukaan.
Olen saanut työskennellä monien hyvien ihmisten kanssa, jotka ovat lähteneet
mukaan rakentamaan tätä vaikuttavuustyötä. Juuri hankkeiden vuorovaikutusvastaavat ovat olleet suuri apu. Sekä

Akatemian että Työterveyslaitoksen
viestinnät ovat lähteneet tukemaan esimerkiksi podcast-sarjaa. Workcastiä ei
olisi syntynyt ilman Työterveyslaitoksen
innostunutta toimittajaa, Vilja Rydmania,
joka lähti toteuttamaan sitä yhteistyössä
kanssamme.
Mutta minulle on tietenkin ollut
tärkeää, että säilytän elvyttävät ja voimaannuttavat harrastukset. Minulla on
ollut flamenco-harrastus tässä rinnalla.
Siinä on itse asiassa hyvin paljon samaa
dynamiikkaa kuin tutkimuksen teossa
siinä mielessä, että se on hyvin pitkäjänteistä, erittäin vaikeaa ja siinä pyritään
kolmen elementin koordinoimiseen.
Siinä on kitaristi, laulaja ja tanssija, joiden kaikkien pitää kuunnella ja arvostaa
toinen toisiaan ihan samalla tavalla kuin
voidaan ajatella tapahtuvan tutkimustyössä ja vaikuttavuudessa.

Tutkimuksen ”duende-hetki”:
päättäjät, virkamiehet ja
tutkijat käyvät rakentavaa
vuoropuhelua.
Flamencossa sitä kutsutaan duendehetkeksi, kun kaikki kolme kuuntelevat
optimaalisesti toisiaan, ja syntyy sellainen maaginen hetki, kun kaikkien
ajoitukset loksahtavat yhteen. Jos me
saamme päätöksentekijät, virkamiesvalmistelijat ja tutkijat rakentavaan
vuoropuheluun keskenään, niin syntyykö
silloin se todellinen vaikuttavuus – tutkimuksen duende? •
Viite
1 Taidot työhön = Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä, SWiPE = Fiksu työ alustatalouden aikakaudella, Polkuja työhön = Ammattirakenteen muutos haastaa osaamisen ja COPE = Osaavan
työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa.
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suunnattuja keskustelualoitteita. Työpaperit julkaistaan kokonaisuudessaan laitoksen kotisivuilla.

Työllisyyden ja talouskasvun suhde
on muuttunut vahvemmaksi − mutta
tarkoittaako se loppua elintason
nousulle?

50 Haastattelu
Heikki Taimio

Työntekijä ei ole työn murroksen
uhri, vaan uuden työn rakentaja –
STN:n ohjelmajohtaja Eveliina Saaren
haastattelu

www.labour.fi
Palkansaajien tutkimuslaitoksen kotisivuilla on ajankohtaista tietoa laitoksen henkilökunnasta,
tutkimuksista, talousennusteista ja seminaareista. Siellä julkaistaan myös Talous & Yhteiskunta
-lehden pääkirjoitus, artikkelit ja haastattelu, laitoksen lehdistötiedotteet sekä kuukausittain
vaihtuvia kolumneja. Lisäksi laitoksen tutkijat kommentoivat kotisivuilla ajankohtaista
talouskehitystä. Laaja taloustietopaketti sisältää aikasarjoja lukuina ja kuvioina mm.
tuotannosta, työmarkkinoista, inflaatiosta, ulkomaankaupasta, koroista ja julkisesta taloudesta.

10/05/2019 13.21

talous ja yhteiskunta nro2 | 2019

Avain tulevaisuuden
työhön ja osaamiseen
nro 2 | 2019 | Irtonumero 10,00 Euroa | www.labour.fi

Palkansaajien tutkimuslaitos on vuonna 1971
perustettu itsenäinen ja voittoa tavoittelematon
kansantalouden asiantuntijayksikkö. Laitoksessa
tehdään taloustieteellistä tutkimusta ja laaditaan
suhdanne-ennusteita. Lisäksi laitoksen tutkijat toimivat
ulkopuolisissa asiantuntijatehtävissä sekä osallistuvat
aktiivisesti julkiseen talouspoliittiseen keskusteluun.
Palkansaajien tutkimuslaitoksen toiminnan tavoitteena
on tarjota tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun
sekä päätöksenteon tueksi.
Palkansaajien tutkimuslaitoksessa tehtävän tutkimustyön
painopiste on tilastollisiin aineistoihin perustuvassa
empiirisessä tutkimuksessa. Sen taustalla on vahva
teoreettinen näkemys ja tieteellisten menetelmien
asiantuntemus.
Pitkänsillanranta 3 A, 6. krs
00530 Helsinki Finland
P +358 9 2535 7330
F +358 9 2535 7332
www.labour.fi
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