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VALO – välähdyksiä työkulttuurin tulevaisuuteen 15.6.2021 
 
 
Hyvät kuulijat,  
  
Teknologian kehitys mullistaa työtämme tavoilla, joita emme osaa vielä edes 
kuvitella. Ilmastonmuutos kiihdyttää teknologian kehitystä, samoin ihmisten arvostuksissa tapahtuvat 
muutokset. Muutos on raju, jopa vallankumouksellinen. Kukaan ei voi tietää, kuinka nopea muutos 
lopulta on, mutta todennäköisesti nopeampi kuin mihin osaamme nyt omissa 
ajatuksissamme edes varautua.   
  
Työelämän muutos innostaa, mutta myös huolettaa. Moni saattaa miettiä, viekö teknologia nyt 
minunkin työni. Miten pärjään, kun jatkuvasti on opittava uutta? Varmaa on, että teknologia hoitaa yhä 
useammat työt nopeammin ja väsymättömämmin kuin mihin ihminen koskaan pystyisi.  
  
Teknologian kehittyessä suorittavasta työstä tulee yhä enemmän koneiden työtä. Niin pitää ollakin. Siinä 
on työn sisältöjen kannalta paljon hyvää: työ muuttuu fyysisesti kevyemmäksi ja mahdollisuus oppia 
uutta ja vaikuttaa työn sisältöön lisääntyy. Työt muuttuvat myös vaativammiksi, ja sosiaalisten taitojen 
merkitys korostuu. Voikin sanoa, että ihmisen rooli työelämässä määritellään uudelleen.   
  
 ”En usko hetkeäkään, että työ vähenisi.” 
 
Onko ihmisen rooli jatkossa pienempi? Ei varmasti ole. Teknologia mullistaa työn, mutta ei 
työ loppumassa ole. Kaikki työ on jonkin ongelman ratkaisemista. Ja kun maailma muuttuu, 
tulee eteen jatkuvasti uusia ratkaistavia pulmia. Sen ihmiskunnan historia on osoittanut. Siksi en usko 
hetkeäkään, että työ vähenisi.  
  
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tuoreen selvityksen mukaan teknologinen kehitys vaikuttaa 
ennen kaikkea ammattien tehtäväsisältöihin eli siihen, mitä yksittäisiä tehtäviä voidaan suorittaa 
ihmistyöllä ja mitä koneen avulla. Kuulemme kohta esimerkin, kuinka hissien kunnossapitoasentajien työ 
on konkreettisesti muuttunut tekoälyn myötä. Teknologinen kehitys myös synnyttää kokonaan uusia 
ihmisille sopivia työtehtäviä.   
  
Investoinnit teknologiaan auttavat yrityksiä pärjäämään paremmin kansainvälisessä kilpailussa. Se taas 
tarkoittaa lisää työpaikkoja ja verotuloja ja koituu sitä kautta kaikkien suomalaisten eduksi. Mutta 
teknologian kehitys ja investoinnit uuteen eivät yksin riitä. Ja nyt tullaan siihen, miksi 
Teknologiateollisuus haluaa nostaa keskiöön työkulttuurit. Syy on yksinkertainen: kaiken keskiössä ovat 
ihmiset, eivät koneet.  
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Väitän, että työntekijöiden rooli on tulevaisuuden työelämässä yhä tärkeämpi. Väitän myös, että 
ihmisen – työntekijöiden – roolin muutos ja tämän roolinmuutoksen aktiivinen vauhdittaminen 
ratkaisevat teknologiayritysten tulevaisuuden menestyksen.  
 
 ”Teknologiaa voi kopioida, uteliaisuuteen kannustavaa työkulttuuria ei.” 
 
Miksi? Siksi, koska teknologian kehitys ei yksin saa aikaan tuottavuusloikkia. Teknologiaa voi 
kopioida, uteliaisuuteen kannustavaa työkulttuuria ja sen tuloksia sen sijaan ei. Tuottavuusloikan 
tekevät ihmiset, jotka hyödyntävät uutta teknologiaa. Uudet työkalut parantavat työsuorituksia vain, jos 
toimintatavat samalla kehittyvät. Tuottavuus ei parane, mikäli työtavat pysyvät samana ja johtaminen 
on entisenlaista. Tarvitaan kykyä ajatella työ ja ihmisten roolit uudella tavalla. Tarvitaan uuden 
oppimiseen tähtäävä mindset työyhteisön joka tasolle. Vain kyvykkyys kehittää työtä ja luoda uutta 
muuttuu tulevaisuuden kasvuksi ja uusiksi työpaikoiksi. Tähän työhön tarvitaan työpaikoilla 
ihan jokaista.  
  
On siis aika sytyttää valo ja katsoa tulevaisuuden työkulttuureihin. Se edellyttää ennen kaikkea, että 
pystymme kyseenalaistamaan vanhat ajattelutapamme. Se ei totisesti ole helppoa. On helppoa kertoa 
muille, miten heidän tulisi muuttua, mutta omien ajatustapojen kyseenalaistaminen vaati kykyä 
katsoa kriittisesti itseään peiliin. Oletteko kokeilleet? En sano olevani tässä maailman paras, mutta 
haluan kertoa teille, mikä kokemus on ollut minulle tässä suhteessa käänteentekevä.  
  
Työskentelin ennen nykyistä työtäni valtakunnansovittelijana. Olin ennen sitä tehnyt pitkään 
työmarkkinaneuvottelijan työtä: ajanut eteenpäin asioita, tiukasti, tavoitteellisesti, vahvasti 
argumentoiden. Sovittelijan työssä jouduin tilanteeseen, jossa keskiössä olivat vain ja 
ainoastaan muut ihmiset ja tehtäväni oli auttaa heitä löytämään yhteisymmärrys. Kokemus oli 
mullistava. Huomasin, kuinka kokeneetkin neuvottelijat puhuvat ohi toistensa, luulevat tietävänsä, mitä 
toinen ajattelee, keskittyvät kuuntelemisen sijaan vain omien kantojensa argumentointiin. Ei sellaisesta 
mitään uutta synny, korkeintaan juupas–eipäs-keskustelua. Umpisolmuunkin ajautuneet 
riidat ratkesivat, kun ensin päästiin luomaan yhteinen ymmärrys siitä, mikä oli kummallekin 
osapuolelle oikeasti tärkeää ja ratkaisua lähdettiin hakemaan yhteisen ongelmanratkaisun keinoin. On 
osattava luopua siitä ajatuksesta, että minun ratkaisumallini on oikea ja paras. 
 
Mietin jo tuolloin, kuinka paljon uusia ajatuksia ja arjen innovaatioita menetämme pelkästään siksi, että 
meillä on tapana keskittyä niin vahvasti omien vaihtoehtojemme erinomaisuuteen sekä 
omien näkemystemme vakuuttamiseen toisille. Ja panostaa liian vähän siihen, että rikastaisimme 
ajatuksiamme muiden esille tuomilla näkökohdilla. Jämähdämme nollasummapeliin sen sijaan, että 
tuottaisimme lisäarvoa. Yksi plus yksi voi olla kolme. Se on tuottavuuden kasvun kaava. 
  
  

”Tulevaisuuden työssä vuorovaikutustaidot korostuvat. Eivät esimiehet enää edes ymmärrä 
johdettaviensa työtä.”   
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Väitän, että avoimen vuorovaikutuksen synnyttämät uudet ajatukset ovat työelämän suurin käyttämättä 
jäävä voimavara. Se on pähkähullua, sillä investointi avoimuuteen ja osallistavaan työkulttuuriin on 
naurettavan halpa. Sehän ei maksa yhtään mitään, toki kykyä kyseenalaistaa vanhat toimintatavat ja 
halua antaa aikaa yhteiselle keskustelulle.  
  
Tulevaisuuden työssä vuorovaikutustaidot korostuvat, samoin kyky kuunnella ja oppia yhdessä. Uudet 
tuotteet syntyvät ratkaisemalla asiakkaiden ongelmia, eikä sekään onnistu 
ilman uteliaisuutta, kiinnostusta ja halua ymmärtää muiden tarpeita. 
 
Muutos tulee olemaan erittäin suuri, ja se koskee kaikkia: työntekijöitä, esihenkilöitä, yritysten 
johtoa. Kun työt ovat entistä haastavampia, toimintaympäristö monimutkaisempi ja informaatiota 
runsaasti, eivät esimiehet enää edes ymmärrä johdettaviensa työtä. Siksi esihenkilöiden ja 
työntekijöiden välillä tarvitaan kuuntelemista ja avointa keskustelua. Myös hiljaisten potentiaali on 
tärkeää saada esiin.  
  
 ”Avoimuus on vastaus moneen kysymykseen.” 
 
Keskiössä on avoimuus. Muutos on työpaikoilla jatkuvaa, ja tulevaisuus on epävarma ihan jokaiselle. 
Miten muutoksen keskellä uskalletaan uusiutua eikä jäädä huolten vallassa paikoilleen puolustamaan 
vanhaa? Vastaus on avoimuus. Miten edistetään sitä, että ihmiset lähtevät mukaan uusiin 
asioihin? Vastaus on avoimuus. Ihmiset lähtevät kyllä mukaan muutokseen, kun asiaoista puhutaan 
rehellisesti ja näköpiirissä on jotain myönteistä, jonka koetaan hyödyttävän kaikkia ja jonka 
puolesta tehdä työtä.   
  
Maailma, jossa pärjätään tietoa panttaamalla, on ohitse. Maailma, jossa esihenkilöt aina tietävät, mitä 
pitää tehdä ja kertovat siitä alaisilleen, on ohitse. Tulevaisuuden työ on ennen kaikkea uuden oppimista, 
ja tieto syntyy vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Avoimuus on paras keino luoda työkulttuuri, jossa 
kaikki uskaltavat kertoa omat näkemyksensä, jossa motivaatio on korkealla ja jossa syntyy uusia, luovia 
ratkaisuja nykyisille ja uusille asiakkaille. Sanomattakin on selvää, että syrjintä ei tällaisille työpaikoille 
kuulu.  
  
Työelämän retoriikassa on yhä paljon vastakkainasettelua. Jotkut ajattelevat yhä, että työnantajan ja 
työntekijöiden intressien välillä on ainainen ristiriita. En ymmärrä tällaista ajattelua. Tarvitseehan yritys 
osaavia ja motivoituneita työntekijöitä ja työntekijät puolestaan yrityksiä, jotka menestyvät ja voivat 
työllistää. Teknologiateollisuus ei voi menestyä maailmassa, jossa työnantajan ja työntekijöiden 
intressit olisivat vastakkaisia. 
 

”Teknologiayritysten menestyksen tekevät ihmiset. Tarvitaan modernia, ihmisläheistä ja 
osallistavaa työkulttuuria.” 
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Teknologiayritysten menestyksen tekevät ihmiset. Ihmiset taas voivat hyvin ja pystyvät luomaan uutta, 
kun työpaikoilla on moderni, ihmisläheinen ja osallistava työkulttuuri. Työntekijöiden on kyettävä oman 
työnsä johtamiseen ja esihenkilöiden rooli muuttuu valmentavaksi.  Esihenkilöiden on kyettävä 
luopumaan heille kertyneestä vallasta ja sallittava työntekijöiden roolin kasvaminen. Työntekijöiden 
puolestaan pitää ottaa entistä enemmän vastuuta omista töistään, vastuuta ei voi siirtää muualle. Valta 
ja vastuu jaetaan uudelleen.  
  
Mitä on uusi työ ja johtaminen? Siihen Teknologiateollisuus haluaa löytää vastauksen. Se ei ole 
“management by perkele” vaan sen vastakohta. Ja todennäköisesti on niin, että yhtä oikeaa vastausta ei 
ole. Sillä yritysten ja niiden henkilöstön tarpeet vaihtelevat, eikä yksi malli sovi kaikille. Mutta olemme 
yrittäneet tunnistaa yhdessä jäsenyritystemme kanssa teemoja, jotka koetaan tässä ajassa tärkeiksi. 
Kerromme niistä esimerkkejä sekä tässä tilaisuudessa että tänään julkistettavassa VALO-
julkaisussamme.  
  
Tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten teknologia muuttaa työtä. Työn muutos koskettaa meitä 
kaikkia, ei vain epäonnisia. Ja mitä nopeammin tämän ymmärrämme, sen parempi. Tulevaisuudessa 
pärjäävät parhaiten ne, jotka pitävät muutosta osana normaalia elämää. Suurin karhunpalvelus 
itsellemme on toivoa, että kaikki säilyisi ennallaan. Yhtä lailla yhteiskunnan yritys suojella ihmisiä työn 
muutoksilta ei ole viisasta. Sen sijaan pitäisi kannustaa ihmisiä siirtymään uusiin töihin ja 
oppimaan jatkuvasti uutta. Tässä suomalainen yhteiskunta on vielä todella kehno.  
  

”Haastamme kaikki työpaikat, jotta siellä keskusteltaisiin yhdessä omalle työpaikalle sopivista 
toimintatavoista.” 

 
Haluamme myös kannustaa toimialan yrityksiä uudenlaisiin työn organisointitapoihin. 
Koronaepidemia on tarjonnut tähän oivan haasteen. Kriisi osoitti, että luutuneet toimintatavat väistyvät 
usein vasta pakon edessä. Etätyöstä on puhuttu vuosikymmeniä, mutta vasta maailmanlaajuinen 
pandemia sai aikaan työkulttuurin, jossa etätyöstä tuli oikeasti legitiimi tapa tehdä työtä. Asiasta, joka 
näytti mahdottomalta vielä puolitoista vuotta sitten, tuli hetkessä itsestäänselvyys. Nyt aiempi tapa 
näyttää järjettömältä. 
 

”Edelläkävijä tekee mahdottomasta itsestäänselvyyden.” 
 
Heitämme haasteen kaikille työpaikoille: keskustelkaa yhdessä omalle työpaikalle sopivista 
toimintatavoista. Haastamme luomaan kulttuureja, jotka tähtäävät avoimeen vuorovaikutukseen 
ja uuden oppimiseen. Teknologia-alalla on iso osaajapula, eikä se ole poistumassa. Lisäksi etenkin nuoret 
kaipaavat työhönsä merkitystä – jotakin, mikä on rahaa tärkeämpää. Yritysten kannattaa miettiä, mitä 
hyvää yritys tuottaa yhteiskunnalle, ihmisille ja ympäristölle. Siten voimme sitouttaa nykyisiä 
työntekijöitä ja houkutella jatkossa kovimpia osaajia toimialalle. Tulevaisuus on digivihreä.  
  

”Teknologiateollisuudella on vahva tahto tehdä suomalaisesta työelämästä maailman paras.”  
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Hyvät kuulijat, 
 
Teknologiateollisuus haluaa toimialana olla edelläkävijä työkulttuurien uudistamisessa. Emme ajattele, 
että olemme tässä valmiita, emme todellakaan. Päin vastoin, matka on vasta alussa.  
 
Emme ajattele, että teemme tämän yksin. Ei, matkaan tarvitaan työpaikoilla ihan jokainen. Mutta meillä 
on vahva tahto tehdä suomalaisesta työelämästä maailman paras. 
 
Toivon innostavaa tilaisuutta ja valoa työkulttuurien kehittämiseen. 

 


