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Nopea teknologinen kehitys vaikuttaa työmarkkinoihin ja yksilöiden 
työmarkkina-asemaan: osaan työpaikkoja kohdistuu automaation riski, vielä 
suuremmalle osalle muutoksia työpaikkojen tehtäväsisällöissä

• Nedelkoska & Quantini (2018):  n. 14 prosentilla työpaikoista suuri 
automaation riski OECD-maissa, Suomessa riski selvästi pienempi: 
7% - Suurempaan osaan työpaikkoja kohdistuu kuitenkin merkittäviä 
muutoksia niiden tehtäväsisällön suhteen (OECD 32%, Suomi n.26%) 
-> muuttavat tehtävien osaamisvaatimuksia



Vaikutukset ammattirakenteeseen ja eri taitotasoilla

• Työllisyyden polarisaatiokehitys: Työllisyys kasvanut korkeaa osaamista 
vaativissa ja korkeapalkkaisissa ammateissa sekä vähemmän osaamista 
vaativissa, matala-palkkaisissa tehtävissä; keskipalkkaisten, keskitaitotason 
rutiininomaisten ammattien työllisyysosuus on laskenut  (ns. routine-biased 
technological change)

 Rutiininomaisten ja kognitiivista ajattelua vaativien supistuvien ammattien (RK) 
työntekijöillä paremmat mahdollisuudet työllistyä uudelleen ja nousta 
korkeampipalkkaisiin ammatteihin rutiininomaisissa ja fyysistä työtä vaativissa 
ammateissa (RF) työskenteleviin verrattuna; RF-työtä tekevillä suurempi todennäköisyys 
siirtyä matalapalkka-aloille tai päätyä työttömäksi tai siirtyä työvoiman ulkopuolelle; 
koulutuksen merkitys siirtymille  

• Robottien työllisyysvaikutukset näkyvät matalan taitotason työllisyysosuuden 
laskuna



Vaikutukset osaamisvaatimuksiin – minkälaista osaamista vaaditaan enemmän?

• Elinikäisen oppimisen ja osaamisen päivityksen merkitys korostuu 
entisestään & oppimaan oppimisen merkitys korostuu

• STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)- osaamisen 
merkitys kasvaa

• Digitaalinen oppiminen – digitaalisten laitteiden käyttö, ymmärtäminen, 
kontrollointi ja luominen

• Tiimityöskentelyn taidot sekä osaaminen, joka liittyy tiedonhallintaan ja 
kommunikointitaitoihin tuotannon jakautuessa useamman eri 
organisaatioin suorittamaksi (Huws 2012). 

• Generalistisen osaamisen (generic skills) kysyntä tulevaisuudessa, ts. 
osaamisen, joka on sertifioitu vastamaan kansainvälisiä standardeja (Huws 
2012) 

• Toisaalta myös hybridiosaamisen merkityksen kasvu, eli kyky hankkia 
erityisosaamista usealta eri alueelta ja yhdistää niitä keskenään (Alasoini 
ym. 2012) 



Ongelmana: heikosti koulutetut osallistuvat selvästi vähemmän koulutukseen & 
myös halukkuudessa osallistua eroja; syinä osallistumattomuudelle ajan puute, 
koulutuksen hinta, edellytysten puute (OECD 2019)
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