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Demos Helsinki 
Pohjoismainen riippumaton ajatushautomo.
Kolmekymmentä työntekijää eri tieteenaloilta. 
Kaikissa hankkeissa toinen asiakas on aina yhteiskunta. 
Teema-alueina demokratia & kyvykkyydet sekä resurssiviisas talous & kestävät elämäntavat
Tulevaisuudentutkimus ja yhteiskehittäminen keskeisinä työkaluina yhteiskuntien muutoksen 
tekemiseen.



Demos Helsinki & työ

Työ 2040, sote-alan työnkuvien muutos, työllistymisen ja asumisen uusi 
liitto, robotit ja työ, nuorten valmentaminen tulevaisuuden 
työelämään...



MITÄ TYÖ ON?



MITÄ TYÖ ON? 

Ongelmanratkaisua rahasta

TUTKIJA, START-UP -YRITTÄJÄ (TIETOTYÖ)

Ilmaista ongelmanratkaisua

WIKIPEDIAN PÄIVITTÄMINEN, OPEN SOURCE 
-TIETOJÄRJESTELMÄN KOODAAMINEN

Vaivannäköä rahaa vastaan

PARTURI, SAIRAANHOITAJA, HISSIKORJAAJA 
(SUORITTAVA TYÖ)

Ilmaista vaivannäköä

KOTITYÖT, VAPAAEHTOISTYÖ

Vastikkeellinen työ Vastikkeeton työ

Uutta tuottava työ 

Ylläpitävä (uusintava)  työ



MITÄ TYÖ ON? 

Ongelmanratkaisua rahasta

TUTKIJA, START-UP -YRITTÄJÄ, (TIETOTYÖ)

Ilmaista ongelmanratkaisua

WIKIPEDIAN PÄIVITTÄMINEN, OPEN SOURCE 
-TIETOJÄRJESTELMÄN KOODAAMINEN 

 

Vaivannäköä rahaa vastaan
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(SUORITTAVA TYÖ)

Ilmaista vaivannäköä

KOTITYÖT, VAPAAEHTOISTYÖ

Vastikkeellinen työ Vastikkeeton työ

Uutta tuottava työ 

Ylläpitävä (uusintava)  työ



Työ on kyvykkyyksien 
käyttöä tavoitteen 
saavuttamiseksi.



Michael Wolf





MITÄ KIIHTYVÄ GLOBALISAATIO JA 
DIGITALISAATIO TARKOITTAVAT TYÖLLE JA 
TYÖNTEKIJÄLLE? 



1) Ihmistyötä häviää, kun työ digitalisoituu ja automatisoituu
2) Työ menee reaaliajassa sinne, missä sitä on kannattavinta teettää
3) Työ siirtyy työsuhteista työkeikkoihin, kun just-in-time 

-työllistäminen helpottuu
4) Ihmisten työllistävät itsensä ja myyvät osaamistaan digitaalisilla 

alustoilla ja verkostoissa vaihtuville työnantajille sekä toisilleen
5) Globaali kilpailu työstä kovenee (myös yksilötasolla!)



KEITÄ TÄMÄ KOSKEE?







Lähde: Etla 2014

Minkälaiset työt 
korvaantuvat?



Perusasteen jälkeistä koulutusta vaatimattomat 
työpaikat ja työikäiset, 1987-2030



KUULOSTAA 
SYNKÄLTÄ?





TEKNOLOGIAN KEHITYS  KADOTTAA 
AMMATTEJA, SYNNYTTÄÄ UUSIA AMMATTEJA 
JA ENNEN KAIKKEA MUUTTAA AMMATTEJA



MISSÄ TYÖTÄ ON?



Bussikuskista yhdeksän robottibussin 
valvojaksi?



Empatiaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta ei 
voi automatisoida 





Niche-osaamista vaikea 
automatisoida



“Kun työ määrittyy toisiaan tarvitsevien ihmisten yhteiseksi 

projektiksi, se ei lopu ennen kuin kaikki ihmiskunnan 

ongelmat on ratkaistu.”

Esko Kilpi & Timo Lindholm, HS. 7.10.2016



Wicked problems
Ilmastonmuutos, niukkenevat 
resurssit, elintasosairaudet, 
köyhyys, globaali eriarvoisuus, 
segregaatio, kaupunkien 
liikenneruuhkat, finanssikriisit….



Globaalisti talouden on kasvettava 4% vuodessa, jotta 
työttömyys ei kasvaisi. Tämä ei ole planetaaristen 
rajojen sisällä mahdollista. Miten tämä ongelma 
ratkaistaan?”

– YTT, dos. Antti Kasvio Työ 2040-projektin 
haastattelussa





Walmart Retail $482

Sinope Oil and gas $455

China National Petroleum Oil and gas $428

Saudi Aramco Oil and gas $338

State Grid Beijing Electric utility $333

Samsung Conglomerate $305

Royal Dutch Shell Oil and gas $273

ExxonMobil Oil and gas $268

Vitol Commodities $270

Kuwait Petroleum Oil and gas $252

WORLD’S LARGEST COMPANIES 2015



UNICORNS 2016 a new venture whose valuation exceeds a billion dollars

Uber On-Demand $68

Xiaomi Hardware $46

Didi Chuxing On-Demand $33.8

AirBnB eCommerce/ 
Marketplace $30

Palantir Technologies Big data $20

Lu.com Fintech $18.5

China Internet Plus Holding eCommerce/ 
Marketplace $18

Snapchat Social media $18

WeWork Facilities $16.9

Flipkart eCommerce/ 
Marketplace $16
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Ennen tieto oli kallista, 
harvojen hallussa ja ihmiset 
vähemmän koulutettuja

Nyt informaatio on lähes 
ilmaista, sitä on helposti ja 
runsaasti saatavilla ja ihmiset 
ovat koulutettuja



Digitalisaatio vauhdittaa vertaistuotantoa ja 
-toimintaa palkkatyön ja hierarkioiden 
ulkopuolella ulkopuolella Hoffice 

Helsinki



Mason & Poskapitalismi

Digitalisaatio siirtää 
tuotantoa, kulutusta ja 
työtä markkinoiden ja 
ulkopuolelle!



Kaikki tiet vievät perustuloon?
Digitalisaatio vähentää työvoiman kysyntää, kasvattaa pääomatuloja 
suhteessa palkkoihin ja siirtää työtä työsuhteista keikkatyöhön



KAHDEKSAN TEESIÄ TYÖN 
TULEVAISUUDESTA

1) Työ ja työpaikka ovat eri asioita 
2) Työ on kyvykkyyksien täyttöä tavoitteen saavuttamiseksi
3) Hyperkytkeytyneisyys tehostaa globaalit arvoketjut huippuunsa
4) Niche-osaamista ei kannata automatisoida
5) Teknologian kehitys pienentää työvoiman tarvetta ja laskee 

vaadittua koulutustasoa
6) Työtä syntyy sinne missä on ratkaistavia viheliäisiä ongelmia
7) Digitalisaatio siirtää työtä markkinoiden ja hierarkioiden 

ulkopuolelle
8) Kaikki tiet vievät perustuloon



KIITOS
Jatketaan keskustelua!

@juliajousilahti

julia.jousilahti@demoshelsinki.fi



Digitalisaation ja automatisaation myötä
● Työvoiman tarve pienenee
● Korkean koulutuksen tarve voi vähentyä, kun ihminen voi koneen 

avulla tehdä vaativampia töitä matalammalla koulutuksella
● Pääomatulot kasvavat enemmän kuin palkat 
● “High pay, high education → low pay, low education” → Ostovoiman 

heikentyminen saa aikaan noidankehän taloudessa


