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Digitaalitekniikan läpimurrot ovat mahdollistaneet erilaisessa muodossa, kuten 
kuvana, tekstinä tai äänenä, olevan analogisen informaation yhä 

monipuolisemman muuttamisen digitaaliseen muotoon elektronisten 
välineiden avulla siten, että informaatiota voidaan käsitellä, varastoida ja 
siirtää digitaalipiirien sekä digitaalisten laitteiden ja tietoverkkojen avulla.

DIGITALISAATIOLLA 
tarkoitetaan digitaalitekniikan integrointia 

osaksi elämän jokapäiväisiä toimintoja 
hyödyntämällä kokonaisvaltaisesti 

digitaalitekniikan monipuolistuvia mahdollisuuksia.
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Mitä kaikkea digitaalitekniikan 

kehitys Muuttaa työeläMässä?
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tähän tuskin kukaan osaa vastata.

vastaus riippuu Myös 

tarkasteltavasta aikajänteestä.
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Digitalisaation vaikutukset työhön vaikeasti ennustettavia

• Itse digitaalitekniikan kehityksen vauhtia on vaikea ennustaa.

• Digitaalitekniikka sellaisenaan ei suoraan määrää, kuinka työ muuttuu.

• Monien tärkeinä pidettävien digitalisaatioon liittyvien muutostekijöiden 
vaikutukset työssä todentuvat vasta kokeilujen ja oppimisprosessien kautta.
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Jäykkä automaatio (1940-luvun 
loppu-): auto- ja prosessi-
teollisuus, suuryritykset

Joustava automaatio (1970-luvun 
loppu-): piensarjatuotanto, 
toimistotyö, myös pk-yritykset

Älykäs (ennustava) automaatio 
(2010-luku-): kaikenlaiset alat ja 
organisaatiot

Modernin automaatiokeskustelun kolme vaihetta 
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Älykäs automaatio: vanhan jatkoa vai jotain selvästi 
erilaista?

JATKUMOA VANHALLE?

• Yhteistä kaikille kolmelle vaiheelle on ollut huoli työpaikoista ja suuri näkemysten 
kirjo koskien sitä, rikastuuko vai köyhtyykö työ.

• Toistaiseksi ainakaan pahimmat pelot eivät ole toteutuneet.

JOTAIN SELVÄSTI ERILAISTA?

• Koneilla on nyt uusia tärkeitä toiminnallisia ominaisuuksia, jotka koskevat mm. 
näkökykyä, luonnollisen kielen ymmärtämistä, kommunikoivuutta ja mobiilisuutta. 

• Koneilla on lisääntynyt kyky oppia ja optimoida tämän pohjalta toimintaansa (60 % 
tekoälyyn tehtävistä investoinneista kohdistuu koneoppimiseen).
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Massadata
• Yhteisnimitys valtavankokoisille datamäärille, joihin ei voida soveltaa perinteisiä 

datan hallinnoinnin tapoja. 

• Massadataa tuottavat mm. erilaiset navigointipalvelut, internet-sivustojen lokit, 
älykkäät sähköverkot, laitteiden toimintaa tarkkailevat anturit ja sosiaalinen media. 

• Tekoälyn ja koneoppimisen raaka-aine. 

• Sisäinen vs. ulkoinen massadata.

• Strukturoitu vs. ilman spesifiä tarkoitusta kerätty ja spesifiä rakennetta oleva 
strukturoimaton massadata.

• Organisaatiot ovat tyypillisesti pidemmällä yhtäältä sisäisen kuin ulkoisen ja toisaalta 
strukturoidun kuin strukturoimattoman datan hyödyntämisessä. 
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Tekoäly ja koneoppiminen
• Tarkoitetaan yleisesti tietokonetta tai tietokoneohjelmaa, joka kykenee älykkäänä 

pidettäviin toimintoihin. 

• Perinteisemmästä asiantuntijajärjestelmiin, ontologioihin ja sääntöpohjaiseen 
päättelyyn perustuvasta suuntauksesta neuroverkkoihin, sumeisiin järjestelmiin ja 
evolutionaariseen laskentaan. 

• Viime vuosien kehitystä ovat ruokkineet koneiden laskentatehon lisääntyminen, 
digitaalisen datan määrän kasvu ja koneoppimisalgoritmien kehittyminen.

• Olemassa olevat sovellutukset pystyvät suorittamaan vain ennalta määrättyjä ja 
usein suhteellisen kapeita tehtäviä niihin ohjelmoidun logiikan perusteella. 

• Sellaista tekoälyä, jossa riittävän tehokas ja sopivalla ohjelmalla varustettu tietokone 
saataisiin vastaamaan ihmisen aivoja ja mieltä, ei ole toistaiseksi pystytty luomaan.  
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Robotiikka
• Alun perin tarkoitettu mekaanisia koneita tai laitteita, jotka toimivat ihmisen 

käskyjen pohjalta jäljitellen tai korvaten ihmisen toimintoja. 

• Tehneet tehtäviä, jotka ihmiselle esimerkiksi liian yksinkertaisia, likaisia tai vaarallisia 
tai vaativat liian suurta hienomotoriikkaa erityisesti teollisuudessa.  

• Käsitteen sisältö laajentunut myös ohjelmistoihin ja entistä itsenäisemmin, ilman 
ihmisen suoraa tai edes välillistä valvontaa toimiviin laitteisiin. 

• Uudet ohjelmointimenetelmät, pilviteknologia, robottien lisääntyvä mobiilisuus ja 
uudelleenohjelmoitavuus sekä tekoälyn ja koneoppimisalgoritmien kehittyminen 
lisäävät robottien kykyä oppia ja toimia vuorovaikutteisesti. 

• Merkittäviä uusia sovellutusmahdollisuuksia mm. liikenteessä, logistiikassa, 
terveydenhuollossa, kaupassa, erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä ja suoranaisessa 
viihdekäytössä.
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Millaisia tehtäviä on vaikea automatisoida pitkälläkään 
aikavälillä? (Frey & Osborne 2013)
Pullonkaula Työn ominaisuus Kuvaus

Havaitseminen ja 
käsittely 
(kohtalainen 
pullonkaula)

Sorminäppäryys Kyky toteuttaa tarkasti koordinoituja sormien liikkeitä yhdellä tai molemmilla 
käsillä tarttumiseksi hyvin pieniin kohteisiin sekä niiden käsittelemiseksi tai 
kokoamiseksi

Käden kätevyys Kyky toteuttaa nopeita käsien liikkeitä kohteisiin tarttumiseksi tai niiden 
käsittelemiseksi tai kokoamiseksi

Ahtaat työtilat ja hankalat 
työasennot

Kyky työskennellä ahtaissa tiloissa ja hankalissa asennoissa

Luova älykkyys 
(suuri pullonkaula)

Ainutlaatuisuus Kyky työstää omaperäisiä ja älykkäitä ideoita erilaisiin tilanteisiin tai kehittää 
luovia tapoja ratkaista ongelmia

Taiteellisuus Kyky hallita teorioita ja tekniikoita, joita tarvitaan erilaisten taiteellisten 
elämysten tuottamiseen

Sosiaalinen
älykkyys (suuri 
pullonkaula)

Sosiaalinen havainnointi Kyky tiedostaa toisten ihmisten reaktioita ja ymmärtää syitä niihin

Neuvottelu Kyky saattaa ihmisiä yhteen ja sovitella erilaisuuksia

Suostuttelu Kyky saada toiset ihmiset muuttamaan näkemyksiään tai käyttäytymistään

Toisten auttaminen ja 
toisista välittäminen

Kyky tuottaa toisille ihmisille terveydellistä, emotionaalista tai muuta 
henkilökohtaista hoitoa, hoivaa, tukea tai apua

03-2013DM
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Suuren automatisointiriskin sisältävien 
työpaikkojen osuudet digitaalitekniikan kehityksen 
myötä (PwC 2018)
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Työtehtävien ja työtoimintojen automatisointipotentiaali  
2016-30 yhdeksässä Pohjois-Euroopan maassa (McKinsey 2017)
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Työn organisointi
• Vain verraten harva työtehtävä voidaan (tai kannattaa) automatisoida kokonaan; automatisointi koskee 

tavallisimmin työtehtäviin sisältyviä yksittäisiä toimintoja.  

• Olennainen kysymys on, miten ajatellaan ja organisoidaan uudelleen jäljelle jäävät ihmisen toteuttamat 
toiminnot jatkossa. 

• Millaisten osaamisten ja käytäntöjen ohjaamina työorganisaatiot eri aloilla ja toiminnoissa toimivat tällaisissa 
tilanteissa? 

• Yhdistelläänkö ihmisen tekemiksi jääviä työtoimintoja entistä vaativammiksi ja monipuolisemmiksi 
kokonaisuuksiksi vai onko suuntana työn sisältöjen lisääntyvä sirpaleistuminen ja köyhtyminen?

• Miten voidaan vaikuttaa siihen, että työorganisaatiot pystyisivät täysimääräisesti hyödyntämään uuden 
teknologian mahdollisuuksia ja että uusi teknologia myös tukisi täysimääräisesti ihmisten mahdollisuuksia 
kehittää ja hyödyntää osaamistaan työssä?

Haaste: Uusia ratkaisuja kehitetään yksipuolisen teknologialähtöisesti eikä työn kehittämisen näkökulmasta. 
Jo suunnitteluvaihe rajaa helposti mahdollisten ratkaisujen kirjoa ja tätä kautta edellytyksiä työn rikastumiseen.
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Ihmisten osaaminen
• Teknologia on korvannut ihmistyötä ensin työntekijätehtävissä, sittemmin monissa toimihenkilötehtävissä ja korvaa 

jatkossa yhä enemmän myös vaativissa asiantuntijatehtävissä. 

• Koulutus ja osaamisen lisääminen sellaisenaan ei ole ratkaisu ihmisten työmarkkinakelpoisuuden säilyttämiseksi vaan 
on tiedettävä, millaista osaamista ei jatkossakaan pystytä korvaamaan tai ole muuten perusteltua korvata teknologialla. 

• Koska automatisoinnin merkittävin pullonkaula on työtehtävään sisältyvä luovan ja/tai sosiaalisen älykkyyden vaatimus, 
tulee tämän olla keskeisenä lähtökohtana suunniteltaessa koulutussisältöjä tai organisoitaessa työtä ja toimintoja.

• Millaista luovaa ja sosiaalista älykkyyttä ihmiset tarvitsevat tulevaisuudessa voidakseen yhdessä kehittyvien koneiden kanssa
muodostaa tehokkaasti toimivia vuorovaikutteisia kokonaisuuksia? 

• Millaisia uusia koulutussisältöjä, oppimisen tapoja ja organisatorisia innovaatioita tämän edistämiseksi tarvitaan? 

• Miten tällaisten geneeristen taitojen kehittyminen voidaan kytkeä osaksi ihmisten elinikäisen oppimisen prosesseja ja näin tukea 
heidän selviytymistään teknologisen kehityksen syrjäyttämisvaikutuksilta? 

• Millaiseksi tulisi muodostua eri toimijoiden (yhteiskunta, työelämän organisaatiot, yksilöt) keskinäinen vastuunjako?

Haaste: Organisaatiot ovat valmiita kouluttamaan ensisijaisesti korkeimmin koulutettua avainhenkilöstöään. 
Suurimmassa vaarassa ovat kuitenkin vähemmän koulutetut ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevat.
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Osaamisrakenteen ennakoitu muutos 2003-30 
yhdeksässä Pohjois-Euroopan maassa (McKinsey 2017)
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Sote-alan ammattilaisten työllisyyskehityksestä 
Suomessa 2011-30 (Koponen 2015)
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Digilupaus terveydenhuollossa
• Jatkuvasti kasvavaa digitaalisessa muodossa olevaa dataa ja nopeita 5G-

mobiiliverkkoja hyödyntävien tekoälysovellutusten ja robotiikan avulla on 
mahdollista:

• tehdä tarkempia diagnooseja ja kirurgisia operaatioita 

• parantaa tautiriskejä, riskiryhmiä ja tautien leviämistä koskevia ennusteita 

• suunnitella yksilöllisempiä hoitoja 

• kehittää omahoidon käytäntöjä 

• helpottaa monia raskaita tai paljon laskentaa vaativia työvaiheita

• jne.

Tehokkaampi preventiivinen hoito, yleistyvä etähoito, kattavampi robottien 
välityksellä tapahtuva rutiininomainen kommunikointi potilaiden kanssa, 
resurssien optimaalisempi käyttö jne.
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Ihminen ja älykäs teknologia
• Millaiseksi suunnitellaan ihmisen ja koneen välinen työnjako ja vuorovaikutus?

• Kuinka koneen toimintaa ja oppimista valvotaan ja ohjataan?

• Kuinka koneen käyttäjäystävällisyyteen, toiminnan luotettavuuteen sekä työ- ja 
tietoturvallisuuteen liittyvät kysymykset ratkaistaan?

Mahdollisimman saumattomasti toimiva ja tehokas ihmisen ja koneen 
muodostama yhdistelmä (hybridinen toimintayksikkö)
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Ihminen ja kone toisensa täydentäjinä (Daugherty & Wilson 2018)

• IHMINEN
• älykkäiden koneiden opettaminen

• älykkäiden koneiden tuotosten tulkitseminen ja selittäminen 

• älykkäiden koneiden pitäminen toimintakuntoisina: tekninen kunnossapito + käytettävän 
datan laatu, toiminnan turvallisuus ja luotettavuus sekä eettiset näkökohdat

• ÄLYKÄS KONE
• auttaa ihmistä erilaisissa henkisesti tai toiminnallisesti muuten vaativissa tilanteissa (esim. 

suurten datamassojen käsittely ja analysointi tai virtuaalitodellisuutta hyväksi käyttävä 
simulointi ja neuvonta)

• chatbotit ja humanoidirobotit auttavat ihmistä rutiininomaisessa vuorovaikutuksessa 
asiakkaiden kanssa. 

• auttaa ihmistä erilaisissa fyysisesti raskaissa tai muuten hankalissa toiminnoissa. 
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Hoivarobottien hyväksyttävyys tehtävän mukaan lähi-
ja sairaanhoitajien kokemana (Turja & Särkikoski 2018)
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ihMisen ja koneen toisiaan 
täydentävyydestä tulee entistä tärkeäMpi 

prosessien suunnittelun periaate.

ihMisen ”seurustelusta” älykkään koneen 
kanssa tulee tärkeä osa yhä useaMMan 

työtä. 

ihMisen kykyä täMänkaltaiseen 
”seurusteluun” voitaisiin kutsua 

teknososiaaliseksi älykkyydeksi.
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Tärkein kysymys EI OLE 
”miten digitalisaatio vaikuttaa työhön?” 

VAAN 
”mitä pitäisi tehdä, jotta työn määrä 

kasvaisi ja laadullinen sisältö 
monipuolistuisi digitalisaation myötä?”

Tästä syystä pitää panostaa 
ymmärryksen lisäämiseen 

digitalisaatiosta ja siitä, miten siihen 
voidaan vaikuttaa
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