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1 JOHDANTO  

 

“The greatest enemy of learning is knowing.” 

John Maxwell 
 

Se, mitä emme vielä tiedä, on merkityksellisintä oppimisen kannalta. Emme tiedä 

minkälaista tulevaisuuden työelämä on, mutta tiedämme, että siihen tulee valmis-

tautua jo tänään.   

 

Johtaminen ja työelämän ilmiöt ovat kiinnostaneet tämän tutkimuksen tekijää koko 

työuran ajan. Pitkä työkokemus IT-, henkilöstö- ja palkkahallinnon alalla johtajana, 

esimiehenä ja asiantuntijana, sekä kokemus coachina ja työnohjaajana, on antanut 

hyvän näkymän suomalaisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin sekä työelämään ja 

sen muutoksiin. Yhteistyö eri toimialojen liiketoimintapäättäjien kanssa on luonut sy-

vän ymmärryksen työelämän haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Keskusteluissa päät-

täjien kanssa, on erityisesti korostunut inhimillisen pääoman kasvava merkitys kil-

pailutekijänä, joka luo haasteen tulevaisuuden työelämän johtamiseen eri näkökul-

mista tarkasteltuna. Suurimmat haasteet on koettu liittyvän muun muassa teknolo-

giaan, osaamiseen ja sen kehittämiseen, johtamiseen, suoriutumiseen, sitouttami-

seen sekä työkykyyn, työhyvinvointiin ja urajohtamiseen liittyviin kokonaisuuksiin. 

Viime vuosien aikana ovat korostuneet myös organisaatiokulttuuriin ja tunneilmas-

toon liittyvät teemat. Kulttuurin merkitys näkyy erityisesti kokemuksessa siitä, toi-

miiko kulttuuri muutosta edistävänä vai estävänä ilmiönä organisaatioissa. Jatkuva 

muutoksen tila, ja teknologian myötä kiihtynyt muutosvauhti, vaikeuttavat edellä ku-

vattujen haasteiden johtamista ja niiden ratkaisemista. Yksilöllisyyden korostuminen 

lisää vaikeuskerrointa, kun kilpailu osaavista työntekijöistä kiihtyy työmarkkinoiden 

samanaikaisesti polarisoituessa.   

 

Työelämämurros nähdään hankalasti rajattavana, jopa abstraktina ilmiönä, johon 

on vaikea saada napakkaa otetta sen monimuotoisuuden ja -ulotteisuuden vuoksi. 

Kiinnostavaa ilmiössä on ennen kaikkea se, mihin asioihin eri tahojen tulisi 
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viimeistään nyt herätä ja innovoida uusia ratkaisuja. Uudet ratkaisut mahdollistaisi-

vat useamman yksilön säilymisen työelämässä, tarjoten innostavia kehittymismah-

dollisuuksia, oppimisen polkuja ja taloudellista turvaa. Tiivistetty kysymys kuulukin, 

että miten voisimme yksilöinä, organisaatioina ja yhteiskuntana kehittyä yhdessä 

työelämämurroksen kanssa – ei sen pakottamana tai vaatimuksesta?  

 

Käynnissä on neljännen teollisen vallankumouksen aika. Digitalisaation kiihtyvä 

vauhti ja teknologian nopea kehitys etenevät rinnakkain vastuullisemman, inhimilli-

semmän ja merkityksellisemmän arvonluonnin muutoksen kanssa. Globaalit muu-

tostrendit vaikuttavat merkittävästi myös työn tulevaisuuteen, muuttaen tapaamme 

ajatella, suunnitella, johtaa ja tehdä työtä. Kyseessä ei ole uusi asia tai nopeasti 

tapahtuva muutos. Käynnissä on syvä, yli sukupolvien jatkuva, taloudellinen, tekno-

loginen, yhteiskunnallinen ja inhimillinen muutos, joka muuttaa myös työelämää mo-

nimuotoisempaan ja monipuolisempaan suuntaan. (Ghislieri, Molino & Cortese 

2018, 1 - 16; Schwab 2016, 1 - 34; Tulgan 2004, 23-31; Bakhshi, Downing, Osborne 

& Schneider 2017, 1 - 15; Valtioneuvosto 2017/13a, 1 - 42.) Tämän hetkistä aikaa 

kuvataan myös luovan tuhon ajaksi itävaltalaisen taloustietelijä Joseph Schumpete-

rin muutosprosessin määritelmän mukaisesti. Prosessin edetessä vanhat rakenteet 

poistuvat uusien ja parempien tapojen tullessa tilalle. Luova tuho tapahtuu usein 

samanaikaisesti ja joskus peräkkäin. (Nathan & Ahmed 2018, 281 - 298.)  

 

Tulevaisuudessa työn taito- ja osaamisvaatimukset muuttuvat. Maailman talousfoo-

rumin The Future of Jobs tutkimukseen (2018, 1 - 23) vastanneet organisaatiot ar-

vioivat, että jo vuoteen 2022 mennessä organisaatioiden nykyisten työtehtävien 

taito- ja osaamisvaatimukset ovat huomattavasti muuttuneet nykyisestä. Jopa kol-

mannes taitovaatimuksista on uusia, joita ei vielä tutkimuksen tekovaiheessa 

vuonna 2018 edellytetty. Taito- ja osaamisvaatimuksissa laskevat muun muassa 

manuaalisiin, fyysisiin, hallinnollisiin tai perusteknisiin kykyihin liittyvät taidot. Vaati-

muksissa nousevat analyyttiseen ajatteluun, luovuuteen, aktiiviseen oppimiseen, 

vaativampaan tekniseen osaamiseen, inhimilliseen vuorovaikutukseen ja itsensä 

johtamiseen liittyvät taidot. Myös Frey & Osborne’n (2013, 1 - 72) tutkimuksen 
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mukaan eniten turvassa ovat luovuutta, soveltavaa ajattelua, asioiden tai ilmiöiden 

merkityksellistämistä ja sosiaalista älykkyyttä sisältävät tehtävät. Taitoja, jotka ovat 

enemmän inhimillisiä kuin teknisiä. Työ immaterialisoituu eli siirtyy yhä kauemmaksi 

konkreettisesta ja fyysisestä työn tekemisestä kohti tietoa, ajattelua, aivotyötä ja yh-

dessä tekemistä. Se osa, mikä voidaan automatisoida, automatisoidaan. Tämä tar-

koittaa myös muutosta useimpiin nykyisiin työtehtäviin, joissa työ muuttuu yhdessä 

koneen kanssa tehtäväksi. (Ghislieri & al. 2018, 1 - 16; WEF 2018, 1 - 23; Valtio-

neuvosto 2017/13a.)  

 

Käsitys työstä muuttuu, käsitys oppimisesta muuttuu. Työtä ja oppimista ei voi enää 

irrottaa toisistaan. Työstä inhimilliset taidot, kuten ajattelu, luovuus, ongelmanrat-

kaisu, päätöksenteko, ihmisten kohtaaminen ja kognitiivinen joustavuus jäävät ih-

miselle. Tiedosta, taidoista, ajattelusta ja kyvyistä – yhdistettynä teknologiaan – 

muodostuu entistäkin merkittävämpi arvonluonnin väline. Osaamisesta, kyvystä op-

pia ja omaksua sekä joustavasta ajattelusta tulee näin ollen kriittisimpiä keinoja sel-

vitä ja menestyä työn murroksessa. Jatkuva, elinikäinen oppiminen muuttuu välttä-

mättömyydeksi, jolloin jokaisen yksilön on huolehdittava omasta työmarkkinakelpoi-

suudestaan uusien työelämävaatimusten mukaisesti. Myös organisaatioilla ja yh-

teiskunnalla on roolinsa jatkuvan, elinikäisen oppimisen mahdollistamisessa ja tu-

kemisessa. (WEF 2018, 1 - 23; Valtiokonttori 2018/2, 1 - 47.) 

 

Tämän tutkimuksen tarve kumpuaa edellä johdannossa kuvatuista huomioista ja 

muutoksista työn tulevaisuuteen liittyen. Tutkimuksella halutaan lisätä ymmärrystä 

siitä, mitkä muutosvoimat tai tekijät päättäjät kokevat tärkeimpinä tulevaisuuden työ-

elämän kannalta ja miten niistä muodostuvia haasteita tai mahdollisuuksia voidaan 

johtaa. Tutkimuksen teoriaosuudessa tarkastellaan työtä ja työn osaamisvaatimuk-

sia muuttavia muutosvoimia sekä jatkuvan oppimisen ja ajattelun merkitystä työn 

kontekstissa. Tutkimuksessa tarkastellaan mikro-, meso- ja makrotasoa ja tätä 

kautta luodaan yleiskuvaa tulevaisuuden työelämästä. Aihe on erittäin ajankohtai-

nen, ja vastaavalla tutkimusasetelmalla ei löydy aiempaa tutkimusta suomalaisessa 

työelämäkontekstissa, vaikka työnmurrosta on ilmiönä tutkittukin (esimerkiksi TEM 



10 
 

2019 ja Valtiokonttori 2018). Tämä tutkimus pyrkii tuottamaan tietoa olemassa ole-

vaan tutkimusaukkoon, jossa työn tulevaisuutta ja siihen liittyviä odotuksia tarkas-

tellaan liiketoimintapäättäjien näkökulmasta heidän tärkeimmiksi kokemien muutos-

voimien kautta. Tulokset ovat hyödynnettävissä suoraan työelämään toimialariippu-

mattomasti.  

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja aiempi tutkimus  

 

Tulevaisuudessa työ sisältää enemmän ajattelua, ja tiedon merkitys kasvaa entises-

tään. Tiedosta on tullut organisaatioiden menestyksen elinehto. Inhimillinen pää-

oma, johon sisältyy muun muassa koulutus, osaaminen, kokemus, asenne, moti-

vaatio ja ammattitaito, on yksilöiden osaamista, jonka avulla organisaatiot voivat 

luoda uusia innovaatioita, tuottaa asiakkailleen lisäarvoa ja menestyä omalla toi-

mialallaan. (Kianto, Ritala, Spender & Vanhala 2014, 362–375; Subramaniam & 

Youndt 2005, 450–463.) Tiedon hyödyntäminen ja jakaminen, uuden tiedon luomi-

nen ja innovointi nähdään mahdollisuutena vastata globaalien muutosten asettamiin 

haasteisiin. Näin ollen jatkuva osaamispääoman ylläpitäminen, niin yksilön kuin or-

ganisaationkin kannalta, on tärkeää tulevaisuudessa menestymiselle. (Knoll 2009, 

103 - 118; Billett 2001, 209 - 214.)  

 

Brassey, Christensen ja van Damin (2019, 1 - 8) näkemyksen mukaan yksilö on 

arvokas yritykselle niin kauan, kun hän tuottaa sille lisäarvoa. Organisaatiot eivät 

sitoudu enää pitämään huolta työntekijöistään, ellei lisäarvon odotus toteudu. Tämä 

on nähtävissä suomalaisessakin yhteiskunnassa lisääntyvinä irtisanomisina eikä 

kevyempinä sopeuttamisina, joilla työpaikkoja kuitenkin turvattaisiin. Tämä luo pai-

neen yksilölle pitää osaamisensa ajan tasalla ja ottaa vastuu siitä. Organisaatioilla 

on tärkeä rooli olla tukena ja mahdollistajana yksilön osaamisen kehittämisessä. 

Päättäjät ovat aiemmin käydyissä keskusteluissa olleet yksimielisiä siitä, että vastuu 

osaamisen kehittämisestä ja oppimisesta on yksilöillä, mutta organisaation ja yh-

teiskunnan rooli tukena ja mahdollistajana on merkittävä. Päättäjät ovat kokeneet, 
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että osaamiseen liittyvät ongelmat ovat yhteisiä, joita tulisi ratkaista yhdessä eri toi-

mijoiden yhteistyöllä, uusilla ja rohkeillakin avauksilla.  

 

Kuten aiemmin johdannossa kuvatusta työelämän muutoksesta voidaan todeta, ky-

seessä on iso systeeminen kokonaisuus. Kokonaisuus, johon liittyy useita näkökul-

mia ja tasoja, jotka kytkeytyvät, sekä ristiin vaikuttavat toisiinsa. Tällaisessa tulevai-

suuden työelämässä yksilön työskentelemiseen, työkykyisyyteen ja -hyvinvointiin, 

sekä uralla menestymiseen auttaa, mikäli ajattelu ja mieli ovat joustavia. Alati muut-

tuva ympäristö ja sosiaalinen vuorovaikutus tarjoavat mahdollisuuksia oppimiseen 

arjen tilanteissa. Ajattelu voi edistää oppimista sekä lisätä yksilön, ja sitä kautta 

myös organisaation, muutoskyvykkyyttä tulevaisuuden työelämässä. Tulevaisuu-

den polarisoituva työmarkkina korostaa luovaan, omaperäiseen ajatteluun ja oppi-

miskykyyn liittyviä taitoja. Voiko ajattelua ja jatkuvaa oppimista tällöin edes erottaa 

toisistaan vai puhutaanko oppivasta mielestä ratkaisuna tulevaisuuden työelämässä 

pärjäämiseen, selviämiseen ja menestymiseen? 

 

Aiempi tutkimus  

 

Tämän tutkimuksen viitekehys rakentuu poikkitieteelliseen lähdeaineistoon pohjau-

tuen. Ajattelutapoihin (mindset, thinking) liittyvää tutkimusta työn kontekstissa ovat 

tehneet muun muassa Chase (2010, 296 - 307), jonka tutkimus käsitteli kasvun ja 

muuttumattoman ajattelun merkitystä työhön sitoutumiseen sekä johtamistavan yh-

teyteen. Heslin & Keating (2016, 367 - 384) taas käsittelivät tutkimuksessaan ajat-

telutapojen merkitystä johtamistaitojen kehittämisessä. Gooty, Connelly, Griffith & 

Gupta, (2010, 979 - 1004) totesivat tutkimuksessaan, että ajattelutavat ja johtami-

nen ovat erottamattomasti kietoutuneita toisiinsa. Han, Jin & Oh (2019, 1 - 7) tutkivat 

ryhmän ajattelutapoja työpaikoilla ja niiden vaikutusta ryhmän dynamiikkaan. Runco 

& Acar (2012, 1 - 10) ovat tutkineet erilaista ajattelua luovan potentiaalin indikaatto-

rina. Suomessa työpsykologian professori Helena Åhman (2003, 1 - 292) on tutkinut 

väitöskirjassaan mielen johtamista itsensä johtamisen näkökulmasta työssä suoriu-

tumiseen ja kehittymiseen liittyen.  
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Ajatteluteorioista tätä tutkimusta varten on valittu kasvun ajattelutavan (Growth 

mindset) ja muuttumattoman ajattelutavan (Fixed mindset) tutkimuksia, jotka liittyvät 

työn, johtamisen ja/tai elinikäisen oppimisen kontekstiin. Kasvun ja muuttumatto-

man ajattelun teorian kehittäjä on yhdysvaltalainen psykologi Carol Dweck. Lisäksi 

käsitellään luovan ajattelun teoriaa eli divergenttiä (Divergent thinking) ja konver-

genttia (Convergent thinking) ajattelua, jonka kehitti yhdysvaltalainen psykologi, luo-

vuuden ja lahjakkuuden tutkija J. P. Guilford (1897 - 1987). Ajattelutapoihin liittyvää 

tutkimusta löytyy erityisesti psykologian eri osa-alueilta sekä kasvatustieteen alalta.  

 

Lisäksi tätä tutkimusta varten on tarkasteltu elinikäisen oppimisen ja ajattelutavan 

merkitystä työn muutoksessa tai suhteessa työhön ja johtamiseen yhdistävien ja 

käsittelevien tutkimusten kautta. Liiketalouden alueelta löytyy toistaiseksi vähän 

ajattelutapaa ja elinikäistä oppimista työn kontekstissa yhdistäviä tutkimuksia. Ajat-

telua, ajattelutapaa ja ajattelemista käsitellään kuitenkin useimmissa tutkimuksissa 

osana elinikäisen oppimisen käsitystä, mekanismia tai prosessia, vaikka sitä ei ero-

teta käsitteenä omakseen. (Greco, Charlier & Brown 2019, 179 - 195; Haemer, Bor-

ges-Andrade & Cassiano 2016, 490 - 506.)  

 

Kasvatustieteistä löytyy paljon ajattelun ja elinikäisen oppimisen yhdistävää tutki-

musta. Tutkimuksia voidaan hyödyntää myös työelämän puolelle, koska kyse on 

ihmisistä. Elinikäisen oppimisen juuret löytyvät kasvatustieteistä ja erityisesti aikuis-

kasvatustieteistä. Yhdysvaltalainen aikuiskasvatustieteen professori Cyril O. Houle 

(1913 - 1998) julkaisi vuonna 1961 teoksen ”The Inquiring Mind” eli kysyvä mieli, 

jota voidaan pitää nykymerkityksellisen elinikäisen oppimisen käsitteen ja tutkimuk-

sen alkuna (Knoll 2009, 103 - 118). Jo John Dewey (1966, 8 - 39) totesi aikanaan, 

että oppiminen on koko elämää koskeva ydinprosessi, joka tulisi ymmärtää osana 

elämää eikä siitä erillisenä toimena. Hän korosti myös kokemuksellisuuden merki-

tystä osana oppimisprosessia, joka tekee oppijasta aktiivisen toimijan. Jatkuva op-

piminen ajatellaan uutena työn muotona, eikä sitä irroteta enää irralleen työstä. Se 

nähdään työssä ja työn prosesseissa tapahtuvana jatkuvana oppimisilmiönä. (Knoll 

2009, 103 - 118; Billett 2001, 209 - 214.) 
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Lääketieteestäkin on lainattavissa elinikäiseen oppimiseen oppeja aina antiikin 

ajoilta saakka. Hippokrateen valassa on kohta, joka sopii jokaiseen nykyiseen tai 

tulevaan ammattiin, ja se on suomennettu Suomen lääkärivalaan seuraavasti: ”Pi-

dän jatkuvasti yllä korkeaa ammattitaitoani ja arvioin työni laatua.” (Lääkäriliitto 

2019). Lause voidaan tulkita sisältävän olettaman jatkuvasta oppimisesta ja työn 

reflektoinnista korkean ammattitaidon ylläpitämiseksi.  

 

1.2 Tutkimuksen keskeiset käsitteet  

 

Tutkimuksen keskeisimmät käsitteet ovat työelämän muutos, jatkuva oppiminen ja 

joustava ajattelutapa.   

 

Työelämän muutos tarkoittaa sekä työn rakenteiden, sisältöjen ja ympäristöjen mur-

rosta että työn tekemisen, tapojen ja johtamisen muuttumista. Tässä tutkimuksessa 

työelämän muutosta tarkastellaan kokonaisuutena ja tunnistettujen globaalien muu-

tosvoimien kautta. Työn muutos, työn murros ja työelämän muutos käsitteinä ku-

vaavat tässä tutkimuksessa samaa asiaa.  

 

Jatkuva oppiminen on tässä tutkimuksessa laajennettu käsite, joka pohjautuu elin-

ikäisen oppimisen käsitteeseen. Jatkuva oppiminen nähdään elämään kytkeytyvänä 

tapana oppia kaikissa arjen tilanteissa, ei irrallisena tai erillisenä prosessina. Jatku-

vaa oppimista merkitystä tarkastellaan yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkö-

kulmasta. Jatkuva oppiminen on vahvassa synergiassa joustavan ajattelun kanssa 

niin, että ajattelua ja oppimista ei välttämättä voi edes erottaa toisistaan, vaan ne 

muodostavat yhdessä tulevaisuuden työelämän supervoiman.  

 

Joustava ajattelutapa tarkoittaa elinikäisen oppimisen ja työn muutoksen kannalta 

vaadittavaa uudenlaista ajattelutapaa. Sitä tarkastellaan kasvun ja muuttumatto-

man, divergentin ja konvergentin ajattelutavan kautta. Tätä tutkimusta varten luo-

daan joustavan ajattelutavan käsite, joka yhdistää edellisiä teorioita ja pohjautuu 
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tulevaisuuden työelämän taito- ja osaamisvaatimuksia edellyttämään uudenlaiseen 

ajatteluun. Ajattelutavan merkitys korostuu jatkuvan oppimisen ja muutoskyvykkyy-

den mahdollistajana tulevaisuuden työelämässä. 

 

1.3 Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää liiketoimintapäättäjien näkemyksiä tule-

vaisuuden työelämästä, siihen merkittävimmin vaikuttavien muutosvoimien kautta. 

Tutkimukseen on valittu liiketoimintapäättäjän näkökulma, koska heillä on roolinsa 

myötä vastuuta ja valtaa edistää, mahdollistaa, hyväksyä, päättää ja myös estää 

asioita tapahtuvan, joilla tulevaisuuden työelämää viedään eteenpäin. Päättäjillä on 

mahdollisuus roolinsa kautta johtaa muutosta dynaamisesti, eikä jäädä rakenta-

maan tuulensuojaa työelämän muutostuulia vastaan. Tutkimusongelmaa tarkastel-

laan yhden päätutkimuskysymyksen ja kolmen alatutkimuskysymyksen kautta (kuva 

1). Kysymysten avulla pyritään ymmärtämään liiketoimintapäättäjien näkemyksiä 

siitä, mitkä muutosvoimat vaikuttavat eniten työelämään ja minkälaisia taito- ja 

osaamisvaatimuksia tai ajattelutapaa tulevaisuudessa meiltä kaikilta edellytetään 

yksilöinä - työtehtävästä tai roolista riippumatta.  

 

 

Kuva 1: Tutkimuskysymykset. 
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Päätutkimuskysymys (kuva 1) on tarkoituksella leikkisä ja sen tarkoitus on toimia 

ajattelun herättäjänä sekä auttaa liiketoimintapäättäjää tiivistämään suurimman 

koetun haasteen tai ongelman tulevaisuuden työelämässä. Asioista, jotka valvotta-

vat öisin, olisi hyvä aloittaa, kun mietitään ratkaisuehdotuksia koettuihin haasteisiin. 

Alatutkimuskysymykset vahvistuivat haastatteluteemojen alla olleiden kysymysten 

kautta, kun tämän tutkimuksen teemat ja teoriat rajattiin tutkimusprosessin ede-

tessä.  Tutkimusprosessin eri vaiheet on avattu yksityiskohtaisesti luvussa 5 Tutki-

musstrategia ja menetelmävalinnat.  

 

Rajaukset 

 

Tutkimuksessa kuvataan liiketoimintapäättäjien näkemyksiä tulevaisuuden työelä-

mästä ja työn muutoksesta merkittävimmiksi koettujen muutosvoimien kautta. Tut-

kimuksessa käsitellään taito- ja osaamisvaatimuksia, jatkuvan oppimisen ja ajatte-

lun merkitystä tulevaisuuden työelämässä. Tutkimus ei käsittele ajattelutapojen yh-

teydessä motivaatioteorioita eikä jatkuvan oppimisen yhteydessä strategioita, käy-

täntöjä tai prosesseja, vaikka ne tunnistetaan tärkeiksi oppimisen toteutumisessa. 

Teorioista on rajattu pois myös organisaatio- ja muutosjohtamisen teoriat, jotka tut-

kimusten mukaan ovat oleellisia rakennettaessa oppimiseen kannustavaa ja oppi-

mista mahdollistavaa organisaatiokulttuuria tai merkityksellisyyden johtamista.  

 

Tutkimuksen tuloksissa käsitellään tutkimusaineistosta valittuihin teemoihin ja teori-

oihin sekä tutkimuskysymyksiin analysoidut osuudet. Käsiteltävä kokonaisuus kat-

taa merkittävimpien muutosvoimien lisäksi taito- ja osaamisvaatimuksiin, jatkuvaan 

oppimiseen ja ajatteluun liittyvät teemat. Tutkimuksen tuloksissa ei käsitellä kaikkia 

haastatteluissa käsiteltyä kahdeksaa teemaa, mutta kaikki teemat kuvataan lyhyesti 

luvussa 5 Tutkimusstrategia ja menetelmävalinnat.  
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1.4 Tutkimuksen metodologia ja rakenne 

 

Kvalitatiivinen tapaustutkimus toteutettiin pelillistettyä teemahaastattelumenetel-

mää hyödyntäen ja aineiston analyysimenetelmäksi valikoitu sisällönanalyysi. Tut-

kimustyö eteni aluksi aineistolähtöisesti, mutta muuttui analysointivaiheen edetessä 

teoriaohjaavaksi. Tällöin laajasta haastatteluaineistosta ja kahdeksasta teemasta 

rajattiin taito- ja osaamisvaatimuksiin, oppimiseen ja ajatteluun liittyvät teemat, joita 

vasten aiempaan tutkimukseen syventyminen rajattiin. Tutkimuksen teoreettinen vii-

tekehys rakentui valittujen teemojen ja teorioiden tiiviissä vuoropuhelussa. Tutki-

muksen alkuvaiheessa tutkimuskysymykset asetettiin siten, että haastateltavilla oli 

mahdollisuus nostaa keskusteluun mitkä tahansa tärkeimmäksi tai haastavimmaksi 

koetut asiat työelämän muutokseen liittyen, niitä tutkijan mitenkään rajaamatta. 

Tämä loi lähes rajattomat mahdollisuudet löytää uusia näkökulmia työelämän tutki-

miseksi.   

 

Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen ensimmäinen luku sisältää johdannon, jonka alalukuina käsitellään tut-

kimuksen taustaa, määritellään tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset sekä ra-

jaukset. Tutkimuksen keskeiset käsitteet, lyhyt esittely tutkimusmetodologiasta ja 

tutkimuksen rakenne sisältyvät myös ensimmäiseen lukuun.  

 

Tutkimuksen teoreettinen osuus koostuu toisesta, kolmannesta ja neljännestä lu-

vusta. Toisessa luvussa kuvataan tulevaisuuden työelämää merkittävimpien muu-

tosvoimien kautta, aiemmin tehtyjen tutkimusten valossa. Kolmannessa luvussa 

keskitytään jatkuvan, elinikäisen oppimisen merkitykseen, jolla varmistetaan tule-

vaisuuden työelämässä selviytyminen, pärjääminen ja menestyminen. Oppimisen 

merkitystä tarkastellaan yksilön, organisaation ja yhteiskunnan kannalta. Neljäs luku 

avaa valittujen ajatteluteorioiden valossa ajattelutapojen käsitettä ja sitoo aiemmin 
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käsitellyt teoriat yhteen muodostaen tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. 

Tutkimuksen viitekehys esitetään myös visuaalisesti.  

 

Tutkimuksen empiirinen osuus koostuu luvuista viisi ja kuusi. Viidennessä luvussa 

käsitellään tarkemmin tutkimusstrategia, aineistonkeruu- ja analysointimenetelmät 

sekä perustellaan niiden valinta tämän tutkimuksen menetelmiksi. Luvussa myös 

kuvataan tutkimusprosessin eri vaiheet yksityiskohtaisesti sekä pohditaan tutkimuk-

sen luotettavuutta. Kuudennessa luvussa esitellään tutkimuksen tulokset. Viimeinen 

eli seitsemäs luku tiivistää tutkimuksen johtopäätökset teoreettiseen viitekehykseen 

peilaten. Luvussa vastataan tutkimuskysymyksiin sekä ehdotetaan jatkotutkimuk-

sen aiheita. Tutkimuksen lopussa ovat lähteet ja liitteet.   
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2 TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄ 

 

Tässä luvussa käsitellään tulevaisuuteen vaikuttavia, työn tekemistä ja sen johta-

mista muuttavia muutosvoimia; teknologista murrosta, työnrakenteiden ja tekemi-

sen tapojen muuttumista, arvojen ja asenteiden muuttumista sekä merkityksellisyy-

den korostumista. Aluksi kuvataan lyhyesti työn muutos historiasta tähän päivään.  

 

2.1 Työn muuttumisen historia 

 

Historiaa tarkasteltaessa työelämä on muuttunut maanviljelystä teolliseen, teolli-

sesta tuotantoon, tuotannosta johtamiseen, johtamisesta tietoon ja tiedon hyödyn-

tämisen aikakauteen. Luonnon resurssien hyödyntämisestä siirryttiin fyysisiä re-

sursseja hyödyntävään tuotantoon, ja nykyään suurinta arvoa saadaan aineetto-

mien resurssien ja teknologian hyödyntämisellä. Mullistuksia ja muutosta on ollut 

aina. Tällä hetkellä pinnalla on taitojen, tietojen, kokemusten ja osaamisten yhdis-

telmä eli aineeton pääoma, josta on tullut suurin arvontuottaja yrityksille, jonka 

avulla ne voivat erottautua kilpailijoistaan merkittävästi. (Kianto & al. 2014, 362–375; 

Ghislieri & al. 2018, 1–16; Nathan & Ahmed 2018, 281–298; Scwab 2016, 1–109.) 

 

Taito- ja osaamisvaatimukset ovat muuttuneet, kun yksin tekemisestä on siirrytty 

liukuhihnan ja valvonnan kautta yhdessä tekemiseen erilaisissa verkostoissa ja 

ekosysteemeissä, teknologiasta puhumattakaan. Muutokset ovat aina olleet isoja 

yksittäisille ihmisille. Muutokset ovat edellyttäneet sekä organisaatioilta että yksi-

löiltä kykyä sopeutua kunkin uuden aikakauden asettamiin vaatimuksiin. Myös joh-

tajuus on näyttäytynyt aikakautensa ilmentymänä. Kepistä ja kontrollista on siirrytty 

enenevissä määrin porkkanaan ja valmentavaan johtajuuteen. Käynnissä oleva ar-

vopohjan muuttuminen tulee muuttamaan johtamista jälleen kerran merkityksellisyy-

den ja yksilöllisen johtamisen suuntaan. (Nathan & Ahmed 2018, 281 - 298; Scwab 

2016 1 - 109; Ghislieri & al. 2018, 1 - 16.) Schwab’n (2016, 2) mukaan käynnissä 

olevan neljännen teollisen vallankumouksen erottaa edellisistä vallankumouksista 
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kolme tekijää; nopeus, laajuus ja systeemisyys (kuva 2). Kyseessä on vauhdilla ete-

nevä muutos, joka on monisuuntainen.  

 

 

 

Kuva 2: Neljännen teollisen vallankumouksen muutostekijät (Schwab 2016, 2).  

 

Nopeus, joka on enemmän eksponentiaalinen kuin lineaarinen. Laajuus, joka kos-

kettaa lähes kaikkia toimialoja ja organisaatioita. Systeeminen muutos, joka vaikut-

taa järjestelmiin, yksilöihin, yrityksiin, toimialoihin ja yhteiskuntiin. Muutostekijät ei-

vät etene eri aloilla samaan tahtiin, vaan kyseessä on pitkään jatkunut ja edelleen 

jatkuva muutostila. (Schwab 2016, 2.) Kuvattua systeemistä muutosta vahvistaa 

myös liiketoimintapäättäjien näkemykset siitä, että ympäröivä maailma muuttuu 

vauhdilla vaikuttaen kaikkiin toimijoihin yksilöistä yhteiskuntaan, edeten kuitenkin eri 

toimialoilla eri tahtiin. Maailma muuttuu rajattomaksi ja kasvaa erilaisten kulttuurien 

hybridiksi, jossa keskinäiset riippuvuudet korostuvat. Kansallisten palveluiden ja 

tuotteiden sijaan, markkinana voi olla koko maailma. Dynaaminen sopeutumiskyky 

on tulevaisuuden organisaatioiden ominaisuus, joka erottaa voittajat häviäjistä. Tek-

ninen kehitys mahdollistaa myös yksilön kannalta työmarkkinan laajentumisen, sillä 

työvälineet ja tietoliikenneyhteydet mahdollistavat työskentelyn aika- ja paikkariip-

pumattomasti. (Terrell & Rosenbusch 2013, 40 - 46.)  
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2.2 Työn tulevaisuuteen vaikuttavat muutosvoimat 

 

Megatrendit ovat muutosvoimia, jotka muodostuvat erilaisista globaaleista, yhteis-

kunnallisista, taloudellisista, teknologisista tai poliittisista trendeistä. Megatrendiä 

kuvataan yksittäisenä ilmiönä tai useampien ilmiöiden joukkona, joka hallitsevasti 

määrittää tulevaisuuden suuntaa. Megatrendi on kehityksen suuri linja, jonka histo-

riaa voidaan havainnoida ja tarkastella. Usein megatrendi sisältää useita pienempiä, 

jopa toisilleen vastakkaisia makrotason ilmiöitä, joista kuitenkin kokonaisuutena on 

tunnistettavissa oma kehityssuunta. Megatrendi-käsite on yhdysvaltalaisen tutkijan 

ja futuristin John Naisbittin kehittämä. (Hiltunen 2012, 72 - 99.) 

 

Globaaleista muutosvoimista työelämää koskettavat erityisesti globalisaatio, digita-

lisaatio, teknologian kehitys, demografian ja arvonluonnin muuttuminen. Ne muut-

tavat työn rakenteita, totuttuja rooleja, tekemisen tapaa ja johtamista. Tulevaisuu-

den työelämässä korostuvat jatkuvan oppimisen, yksilöllisyyden ja merkityksellisyy-

den roolit. Työllä on aina ollut merkityksellinen rooli niin yhteiskunnalle kuin yksilölle. 

Työ on perinteisesti ollut tapa kiinnittyä yhteiskuntaan. Taloudellisen turvallisuuden 

lisäksi se on tarjonnut mahdollisuuksia ammatillisen identiteetin luomiseen, osaami-

sen kehittämiseen ja sosiaaliseen verkostoitumiseen. Teknologian kehitys luo uh-

kakuvia työpaikkojen vähenemisen, työn muuttumisen ja työmarkkinoiden polarisoi-

tumisen kannalta. Muutosta kuvataan teknologisena työttömyytenä. Pelko työpaik-

kojen menettämisestä ilmenee erityisen voimakkaasti paljon toistoa sisältävien am-

mattien tai matalaa koulutusta vaativien töiden osalta. Vaikka teknologia ja auto-

maatio lyhyellä aikavälillä voivat syrjäyttää työntekijöitä, niin todennäköisesti pidem-

män aikavälin tarkastelussa täysin uusia työpaikkoja ja ammatteja muodostuu myös 

aloille, joita ei vielä ole edes olemassa. (Nathan & Ahmed 2018, 281 - 298; Ghislieri 

& al. 2018, 1 - 16; Servoz 2019, 1 - 160; Rubens 2008, 13 - 14; WEF 2018, 1 - 23; 

Kilpi 2016, 1 - 25; Valtioneuvosto 2017/13a, 1 - 42.) Hyvänä esimerkkinä uusista 

ammateista ovat nykypäivänä bloggaajat ja tubettajat, jotka ovat luoneet ammat-

tinsa sosiaalisen median alustaratkaisun päälle.  
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Työn murros on edellä kuvatun mukaan kompleksinen kokonaisuus, jossa ei ole 

tunnistettavissa yhtä ilmiötä. Työn murros edustaa monitasoista ja monisyistä il-

miötä. Tulevaisuudessa se vaikuttanee yhteiskunnallisesti muun muassa sosiaali-

turvajärjestelmään, opetusvelvollisuuteen, lainsäädäntöön ja ammattijärjestöihin. 

Uusia instituutioita syntyy, ja vanhojen on muovauduttava uuden työelämän mukai-

sesti. Useat työelämän ja johtamisen tutkijat ovat ennusteissaan esittäneet erilaisia 

näkemyksiä työn tulevaisuuteen vaikuttavina tekijöinä. Tutkimuksissa toistuvina il-

miöinä nousevat esiin globalisaation, teknologian, demografian, arvojen, työn teke-

misen ja työn vaatimusten muutokset. (Nathan & Ahmed 2018, 281 - 298; Bakhshi 

& al. 2017, 1 - 124, Hamel 2007, 1 - 8; Morris 2004, 263 - 275; Tulgan 2014, 23 - 

31; O’Brien & Robertson 2009, 5 - 20; Cetron & Daves 2003, 37 - 50; Harrington & 

Ladge 2009, 148 - 157; Martin 2007, 3 - 8.)  

 

Aiemmat keskustelut liiketoimintapäättäjien kanssa tukevat edellä kuvattua muu-

tosta. Olemme globaalisti ja yhteiskunnallisesti isojen muutosten äärellä, jossa yk-

silöllisyyden korostuminen luo painetta muuttaa myös monia totuttuja työelämän ta-

poja, sääntöjä ja johtamista, joita erityisesti Suomessa lainsäädännöllä tai työehto-

sopimuksilla ohjataan. Syntyvyyden lasku, eliniän piteneminen ja hoitosuhteen 

muutos edellyttävät yhteiskunnallisia innovaatioita ja ratkaisuja, joilla turvataan Suo-

men säilyminen oppivana, tulevaisuuskestävänä tietoyhteiskuntana. Tietoyhteis-

kuntana, joka näyttää muulle maailmalle tietä muun muassa teknologiaa korkeasti 

hyödyntävänä jatkuvan oppimisen maana. (Valtiokonttori 2018/2, 1 - 47.) 

 

Teknologinen murros 

 

Teknologian, kuten esimerkiksi tekoälyn (Artificial Intelligence, AI), robotisaation tai 

koneoppimisen kehittyminen, luovat muun muassa uhkakuvia tietoturvaan, turvalli-

suuteen, työpaikkojen vähenemiseen, työn muutokseen ja polarisoitumiseen liit-

tyen. Huolen sijaan katse tulisi kääntää mahdollisuuksiin. Miten haluamme hyödyn-

tää teknologian tuomat erilaiset vaihtoehdot, jotka helpottavat arkielämäämme ja 

parantavat elämän laatua kokonaisuudessaan. Teknologian avulla työn ja 
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palveluiden laatua voidaan nostaa, siirtää rutiinitöitä koneiden tehtäväksi ja tätä 

kautta vapauttaa työntekijöiden aikaa tärkeämpiin, monimutkaista ajattelua tai luo-

vuutta vaativiin, arvokkaampiin tehtäviin. Teknologian kehitys voi luoda työmarkki-

noille polarisoitumista eli eriarvoistumista, mikäli jäljelle jääviin työtehtäviin edellyte-

tään korkeampaa koulutusta. Rutiinisuusteorian mukaan koneilla korvataan ensisi-

jaisesti paljon toistoa vaativia tehtäviä. Toistuvat työtehtävät ovat ominaisia aloilla, 

jotka ovat keskipalkkaisia tai edellyttävät vähäistä koulutusta. Työn siirtymisen ja 

työn lisääntymisen vuorovaikutuksen lopullista tulosta on vielä vaikea ennustaa, 

sillä esimerkiksi rajanvetoa teknologian käytön osalta ei ole vielä tehty. Mihin saakka 

sen luomat mahdollisuudet hyväksytään yhteiskunnallisesti ja globaalisti jo eettisis-

täkin näkökulmista johtuen. Myös organisaatioiden odotetaan tekevän investointeja 

edellyttäviä päätöksiä; miten teknologiaa priorisoidaan liiketoiminnan ja palveluiden 

kehittämisen sekä työtehtävien uudelleen muotoilun välillä. (Nathan & Ahmed 2018, 

281 - 298; O’Brien & Robertson 2009, 5 - 20; Cetron & Daves 2003, 37 - 50; Servoz 

2019, 1 - 44.)  

 

Autor, Levy & Murnane (2003, 1279 - 1333) kuvasivat tutkimuksessaan yksinkertai-

sen matriisin avulla työtehtäviä, jotka todennäköisimmin siirtyvät automaation ja ko-

neiden hoidettavaksi, ja toisella akselilla tehtävät, jotka ovat vaikeampia siirtää pois 

ihmiseltä (kuva 3). He jakoivat tehtävät rutiini- ja ei-rutiinitehtäviin sekä manuaalisiin 

tai vuorovaikutuksellisiin töihin. Manuaalisissa ja vuorovaikutuksellisissa töissä on 

sekä fyysisiä että kognitiivisia taitoja tarvittavia työn sisältöjä. Teknologia voi korvata 

sääntöihin pohjautuvat rutiinitehtävät niin manuaalisissa kuin vuorovaikutukselli-

sissa töissä. Teknologia voi vahvasti täydentää manuaalisia töitä ja tehdä proses-

sissa osan, jossa lisäksi tarvitaan ihmisen panosta. Teknologian mahdollisuus on 

rajallinen monimutkaisissa fyysisiä tai kognitiivisia kykyjä vaativissa ei-rutiinitehtä-

vissä. Autor ja Dorn (2013, 1553 - 1597) tosin täydensivät myöhemmässä tutkimuk-

sessaan, että nykyinen teknologian kehitysvauhti on leviämässä voimakkaasti myös 

ei-rutiinitehtäväalueelle, jota aiempina vuosikymmeninä ei vielä tunnistettu tai pi-

detty edes mahdollisina.  
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Kuva 3. Työn korvattavuus teknologian avulla (mukaillen Autor & al. 2003, 1279 - 

1333.) 

 

Työn rakenteiden, sisältöjen ja tekemisen tapojen muuttuminen  

 

Työn rakenteisiin, sisältöihin ja tekemisen tapoihin liittyviä muutoksia on myös 

useita. Työn murroksessa keskeisin on työsuhdemuotojen ja perinteisen työntekijä-

työnantaja-suhteen muuttuminen entistä monimuotoisemmaksi. Alustatalous, keik-

katyö (freelancer) ja osa-aikaisuus muuttavat organisoitumisen tarvetta ja työnan-

taja-työntekijä-suhdetta. Yrittäjyys nousee perinteisen työntekijäsuhteen rinnalle. 

Tulevaisuudessa työura voi koostua erilaisista osista peräkkäin tai samanaikaisesti 

päällekkäin. Alustatalousmallissa työnantajasta tulee asiakas, joka voi kilpailuttaa 

työtehtävät eri toimijoiden kesken. Työmarkkinoiden joustavuus lisääntyy, mutta toi-

saalta palkkatyön rajojen hämärtyminen voi luoda myös epävarmuutta toimeentulon 

saamisesta. Alustatalous saattaa mullistaa perinteiset organisaatio- ja ansaintamal-

lit, ja tehdä useasta nykyisestä työntekijästä itsensä työllistäjän. Tällöin monet ny-

kyiset työntekijän oikeudet (kuten Suomessa esimerkiksi työterveyshuolto) muuttuu-

kin itse huolehdittavaksi velvollisuudeksi tai vapaaehtoisuudeksi. (Nathan & Ahmed 

2018, 281 - 298; Ghislieri & al. 2018, 1 - 6; Van Der Merwe & Verwey 2007, 33 - 41; 

Hamel 2007, 1 - 8.)  
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Nykyisin epätyypillisiksi luokiteltavat tavat tehdä työtä (osa-aikaiset työsuhteet, free-

lancer, työskentely eläkkeellä) voivat olla tulevaisuuden työelämässä uusi normaali. 

Hamelin (2007, 1 - 8) mukaan tulevaisuuden työelämää visioitaessa tulisikin huo-

miota kiinnittää nykyään epätyypillisiin käytäntöihin, organisoitumiseen tai sosiaali-

siin järjestelmiin, jotka uhmaavat tavanomaisiksi totuttuja käytäntöjä. Näistä epätyy-

pillisistä tekijöistä voi muodostua tulevaisuuden tyypillisimmät tavat tehdä työtä.   

 

Työn sisältöjen osalta muutos kohdistuu aiemmin esitetyn kuvan 3 mukaisesti eri-

tyisesti rutiiniluontoisten ihmistöiden vähenemiseen. Ei-rutiiniluontoiset työt jäävät 

toistaiseksi ihmisten tai yhdessä automaation kanssa tehtäväksi, jolloin esimerkiksi 

robotti täydentää ihmisen taitoja prosessin eri vaiheissa. (Nathan & Ahmed 2018, 

281 - 298; Ghislieri & al. 2018, 1 - 6; Autor & al. 2003, 1279 - 1333.) Työn tekemisen 

tapoja rikastuttaa aika- ja paikkariippumaton työ, jonka teknologia mahdollistaa 

useimmissa ammateissa. Työ mobilisoituu eli sitä voi tehdä missä ja milloin vain. 

Työajan sirpaloituminen mahdollistaa joustavan työnteon, mutta toisaalta se voi nä-

kyä myös työn läikkymisenä vapaa-ajalle – ja päin vastoin. Työn ja työajan hallinta 

edellyttää yksilöltä itsenäisyyttä ja itseohjautuvuutta, jota tukee vahva työnantajan 

luottamus. Digitaaliset välineet edellyttävät digitaalisen vuorovaikutuksen taitoja ja 

osaamista teknologian hyödyntämiseksi. Co-working työtilat luovat uudenlaisen työ-

yhteisön, jossa työntekijät voivat olla eri organisaatioiden työntekijöitä, mutta jakaa 

työtilan ja luoda näin uuden sosiaalisen työyhteisön. Aika- ja paikkariippumaton työ 

ei onnistu täysin kaikilla aloilla ja esimerkiksi kosketukseen perustuva työ, kuten 

hoitotyö, on edelleen vahvasti sidonnainen hoitopaikkaan. (Nathan & Ahmed 2018, 

281 - 298; Valtioneuvosto 2018, 1 - 141.) 

 

Uudet taito- ja osaamisvaatimukset  

 

Tulevaisuuden työelämässä korostuvat metakognitiiviset taidot. Brown & McCart-

ney (1994, 43 - 53) määrittävät metataidot kokonaisvaltaisiksi kyvyiksi, joilla yksilön 

osaaminen suojautuu. Tutkijoiden mukaan metataidot kattavat kyvyt, jotka liittyvät 

oppimiseen, mukautumiseen, ennakointiin, päätöksen tekoon ja uuden luomiseen. 
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Myös muiden tutkimusten mukaan muun muassa joustavuus, vuorovaikutustaidot, 

itseohjautuvuus, oppimiskyky, analyyttinen ajattelu ja tunnetaidot ovat inhimillisiä 

metataitoja, jotka ovat siirrettävissä tehtävästä ja ympäristöstä toiseen ja myös vai-

keasti korvattavissa teknologialla. (Deming 2017, 1593 - 1640; Autor 2015, 3 - 30; 

Beaudry, Green & Sand 2016, 199 - 247, Van Den Berg 2018, 330 - 338.) Metataidot 

liittyvät yksilön omiin tietoihin ja taitoihin hallita, ohjata, organisoida ja reflektoida 

omaa ajattelua sekä tapaa oppia tai omaksua uutta. Se voidaan nähdä yksilön 

omana ohjelmistona, jolla uusia tietoja ja taitoja on mahdollista oppia tai muokata 

oppimaansa ja poisoppia vanhasta. (Beaudry & al. 2016, 199 - 247; Van Den Berg 

2018, 330 - 338.)   

 

Yksilön taito- ja osaamisvaatimuksissa korostuvat myös vuorovaikutukseen, yhteis-

työhön ja empatiaan liittyvät taidot. Flynnin (2014, 361 - 384) mukaan yhteistyön 

merkitys tietoon perustuvalla aikakaudella kasvaa, jolloin ihmiset työskentelevät yhä 

enemmän ryhmissä ja heillä on toisiaan täydentäviä osaamisia ja taitoja. Tekeminen 

ei jatkossa perustu yksilösuorituksiin ja vain yksilön osaamiseen. Yhdessä tapahtu-

vasta uuden tiedon luomisesta ja innovoinnista tulee merkittävä työntekemisen 

muoto tehtävien muuttuessa monimutkaisemmiksi ratkaista.  

 

Autor (2015, 3 - 30) kuvaa tutkimuksessaan ihmisen vastuulle jääviä töitä Polanyi’in 

paradoksin kautta. Polanyi totesi vuonna 1966, että ”tiedämme enemmän kuin 

osaamme kertoa” havaittuaan tutkimuksessaan, miten kaikista vaikeinta on konk-

reettisesti selittää asioita tai ongelmia, joita ratkaistaan tunteiden, kokemusten, 

maalaisjärjen ja intuitiivisuuden avulla. Ne ovat taitoja, joita ymmärrämme hiljaisesti, 

mutta emme osaa helposti muotoilla sanallisesti. Nykyaikainen teknologia pyrkii 

voittamaan Polanyi’in paradoksin kehittämällä koneita, jotka oppivat ihmisen esi-

merkistä, johtaen siten sääntöihin, joita hiljaisesti noudatamme mutta emme selke-

ästi ymmärrä tai osaa selittää. (Autor 2015, 3 - 30.) Koneenkin tosin koodaa ihminen 

eli toistaiseksi ihmisellä on ylivalta myös hiljaisen tiedon käsitteellistämisessä.  
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2.3 Inhimillinen tulevaisuusjohtajuus  

 

Tässä tutkimuksessa kootaan tulevaisuudessa korostuvan yksilöllisen johtamisen, 

merkityksellisyyden johtamisen ja arvonluonnin muuttumisen lähtökohdista muo-

dostuva uuden ajan johtaminen tulevaisuusjohtajuus-käsitteen alle.  

 

Merkityksellisyys, arvot ja asenteet 

 

Psykiatrin, neurologin ja logoterapian kehittäjän Viktor Franklin (1959) mukaan ih-

minen etsii aktiivisesti merkitystä elämälleen. Työn tai siihen rinnastettavan toimin-

nan tai tekemisen merkitys on iso osa ihmisen kokonaisvaltaista elämää ja merki-

tyksellisyyden kokemusta (Bateman & Barry 2012, 984 - 1006). Merkityksellisyyden 

käsitettä työn kontekstissa on tutkittu eri näkökulmista jo 70-luvulta lähtien. Työn 

merkityksellisyyttä (meaning of work, meaningfulness of work) on tutkittu sen koke-

misen ja kokemuksen kannalta (Hackman & Oldman 1975, 250 - 279; Bateman & 

Barry 2012, 984 - 1006; Steger, Dik & Duffy 2012, 1 - 16; Rosso, Dekas & Wrzes-

niewski 2010, 91 - 127) kuin merkityksellisyyden kokemuksen vaikutuksesta työhön 

sitoutumiseen, työtyytyväisyyteen ja työn tehokkuuteen (Johnson, Butrica & Mom-

maerts 2010, 1 - 70).  

 

Ros, Schwartz & Surkiss (1999, 49 - 71) kirjoittavat tutkimuksessaan, että työn te-

kemisellä on vaikutusta ihmisen elämään niin psykologisella, fyysisellä kuin sosiaa-

lisella tasolla. Tutkijat jakavat tasot kolmeen arvokategoriaan oheisen kuvan 4 mu-

kaisesti. Psykologista tasoa kuvataan itsensä toteuttamisena, fyysistä tasoa ulkois-

ten ja materialististen ilmentymien kautta ja sosiaalista tasoa sosiaalisina suhteina.  



27 
 

 

 

Kuva 4. Työn arvokategoriat (mukaillen Ros & al. 1999, 49 - 71).  

 

Martela, Ryan & Steger (2017, 1 - 22) ovat taas määritelleet työn merkityksellisyyttä 

neljän peruskokemuksen kautta. Peruskokemukset ovat 1. autonomian tunne, 2. 

kyvykkyyden tunne, 3. yhteenkuuluvuuden tunne sekä 4. hyväntekemisen tunne. 

Kokemus autonomian tunteesta tarkoittaa, että yksilö voi vaikuttaa työnsä suoritta-

miseen ja sen päämääriin. Kyvykkyyden tunteeseen vaikuttavat yksilön mahdolli-

suus hyödyntää työssään omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan, sekä työ sisältää 

mahdollisuuden uuden oppimiseen. Yhteenkuuluvuuden tunne tulee siitä, että yksilö 

kokee olevansa osana yhteisöä, jossa arvostetaan ja välitetään toisista sellaisena 

kuin yksilö on. Kokemukseen hyväntekemisen tunteesta vaikuttaa se, että onko teh-

tävällä työllä myönteinen vaikutus toisiin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan. Tutki-

joiden mukaan työ, joka täyttää yllä olevat ehdot, on arvokasta työtä riippumatta 

siitä, maksetaanko siitä edes palkkaa. Työ, jossa ehdot eivät toteudu, koetaan ar-

vottomana työnä, vaikka siitä maksettaisiinkin korvaus.   

 

Työn muutoksessa myös työtä koskevat arvot, asenteet ja työn asema yksilön elä-

mässä ovat muuttumassa. Odotukset ja tarpeet ovat muuttuneet entistä enemmän 

subjektiivisemmiksi. Työn halutaan edistävän ensisijaisesti itselle tärkeiden arvojen 

ja unelmien toteutumista, vaikka sen odotetaan täyttävän psykologisten tarpeiden 
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lisäksi myös sosiaalisia ja taloudellisia tarpeita. Työn halutaan edistävän yhteiskun-

nallista hyvää ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, sosiaalisen vastuullisuuden toteutu-

misen myötä. (Steger & al. 2012, 1 - 16; Grant 2007, 108 - 124; Scroggins 2008, 68 

- 78.) Vaikka muutosta merkityksellisyyden kokemisessa ilmenee kaikissa sukupol-

vissa, niin erityisesti Y-sukupolvi (1980 - luvulta alkaen syntyneet) uskoo, että omat 

unelmat ovat tavoittelemisen arvoisia (Twenge 2013, 11 - 16). Bakhshi & al. (2017, 

1 - 15) arvioivat tutkimuksessaan, että käsityöläisten ammatit kokevat uuden synty-

misen merkityksellisyyden kokemuksen ja arvojen muuttumisen myötä. Tutkijoiden 

mukaan teknologisen kehityksen rinnalla se on marginaalinen mutta myönteinen 

asia. Ihmiskosketukseen ja käsityöhön liittyvä työ on monimutkaista, ja ajattelua 

vaativien töiden kanssa se on eniten turvassa teknisen muutosvoiman käsittelyssä.  

 

Johtaminen 

 

Arvopohjan muuttuminen, merkityksellisen työn, yksilöllisyyden ja erilaisuuden ko-

rostuminen muuttavat myös johtamiselle asetettuja odotuksia. Ihmiset sitoutuvat or-

ganisaatioihin ja työyhteisöihin, joissa he voivat kokea psykologista merkitykselli-

syyttä ja turvallisuutta. Psykologinen turvallisuus mahdollistaa sen, että yksilöt voi-

vat ilmaista työhön liittyviä odotuksia ja tarpeita sekä omistautua työlle pelkäämättä 

itsenäisyyttään, asemaansa tai uraansa kohdistuvia kielteisiä seuraamuksia. Psy-

kologinen turvallisuus edesauttaa työhön sitoutumista, siihen keskittymistä ja oman 

työn kehittämistä sekä sosiaalista vuorovaikutusta työyhteisössä. Se lisää luotta-

musta, luovuutta ja yhteistyökykyä. Johtaminen mahdollistaa psykologisen pää-

oman ja tunneilmaston kasvun. Johtamisella tarkoitetaan perinteisen hierarkiaan 

perustuvan johtamisen lisäksi myös sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa tapahtu-

vaa toimintaa työyhteisön jäsenten välillä. Korkean psykologisen pääoman omaa-

valle organisaatiolle on tunnusomaista luottamukseen perustuva tehokkuus, opti-

mismiin perustuva menestyminen nyt ja tulevaisuudessa, toivoon perustuva sitkeys 

suunnata kohti tavoitteita ja ylittää ne. Organisaation kohdatessa vastoinkäymisiä, 

ongelmia tai haasteita resilienssi- eli joustavuuteen perustuva oppimis- ja 
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palautumiskyky korostuu korkean psykologisen pääoman organisaatioissa. (Rego, 

Owens, Leal, Melo, Cunha, Goncalves & Ribeiro 2017, 639 - 658.)  

 

Perinteisen johtamismallin kannalta ajateltuna, esimiestyössä korostuvat tulevai-

suudessa palvelevaan johtamiseen, merkityksellisyyden johtamiseen, tunnejohta-

miseen, transformatiiviseen johtamiseen, itseohjautuvuuden johtamiseen ja val-

mentavaan johtamiseen perustuvat taidot. Rinnalle on nousemassa myös ajattelu, 

jossa johtamiskyky ja johtajuus nähdään identiteetin sijaan tilana, jossa ihmiset voi-

vat olla, tulla ja poistua. Johtamisen muuttuessa tilannesidonnaiseksi, se luontevasti 

hajautuu ja jakautuu useammalle toimijalle. Johtajuus siirtyy vertikaalisesta ja hie-

rarkkisesta johtamisesta horisontaaliseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen, jossa 

toiminta suuntautuu yhteisen merkityksen toteutumiseen. Näin ajateltuna johtajuus 

on kykyä vaikuttaa ihmisiin ja prosesseihin, ei asemavaltaan ja valvontaan perus-

tuva ominaisuus. Organisaatioiden tulisikin siten kasvattaa johtamiskyvykkyyttä läpi 

organisaation eri tasojen ja henkilöryhmien. (Ashford & DeRue 2012, 146 - 154.)    

 

Itseohjautuvuus ja itsen johtamisen taidot ovat tämän päivän työelämäkeskuste-

lussa vahvasti esillä, vaikka niiden suurin nousu oli jo 1990-luvulla. Moninaiset mää-

ritelmät itseohjautuvuuteen voidaan tiivistää itsevaikuttamisen prosessiin, jossa yk-

silö johtaa, motivoi ja hallitsee henkilökohtaista käyttäytymistään saavuttaakseen 

työlle asetettuja tavoitteita. Itseohjautuvuus on omaehtoista toimintaa, ilman ulkoa 

päin tapahtuvaa pakkoa. (Manz 2015, 132 - 151; Marques 2017, 15 - 40.) Näin ollen 

johtamisen tulisikin kannustaa itseohjautuvuuden kasvamiseen; vastuuta ja päätök-

sentekoa hajauttamalla ja oman työn omistajuutta korostamalla. Tulevaisuusjohtaja 

toimii itseohjautuvuuden mahdollistajana, jolloin yksilön psykologinen voimaantumi-

nen edistää motivaatiota, merkityksellisyyden kokemusta, autonomian tunnetta ja 

työssä suoriutumista. (Houghton & Yoho 2005, 65 - 83.)  
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Furtner, Rauthmann & Sachse (2010, 1191 - 1196) kuvaavat itseohjautuvuutta kol-

men strategisen ulottuvuuden kautta, jotka ovat käyttäytymiseen keskittyvät strate-

giat (kuten itselle tavoitteiden asettaminen), luonnolliseen palkitsemiseen liittyvät 

strategiat (kuten sisäinen motivaatio) ja rakentaviin ajattelumalleihin liittyvät strate-

giat (kuten kannustava puhe itselle). Neck & Houghton (2006, 270 - 295) yhdistävät 

itseohjautuvuuteen myös ajattelustrategioita, kuten positiivisen ajattelun, jolla tutki-

jat näkevät olevan myönteistä vaikutusta suoriutumiseen. Marques (2017, 15 - 40) 

muistuttaa perusperiaatteesta, jotta voi johtaa muita ihmisiä, on osattava ensin joh-

taa itseään. Itseohjautuvuuden lisäksi johtamiskeskustelussa nousee tänä päivänä 

voimakkaasti sisäisen yrittäjyyden käsite. Tutkija näkee itseohjautuvuuden ja sisäi-

sen yrittäjyyden henkisenä tilana, jossa positiivinen itsekäsitys ja hallinnan tunne 

yhdistyvät. Tila mahdollistaa vastuunottamisen, aktiivisen toimijuuden ja luovan on-

gelmaratkaisukyvyn. Taitoja, joita tulevaisuuden työelämä kaikilta yksilöiltä odottaa.  
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3 JATKUVA OPPIMINEN OSANA TYÖELÄMÄÄ 

 

Tässä luvussa käsitellään työn muutoksen edellyttämän jatkuvan oppimisen merki-

tystä yhteiskunnan, organisaation ja yksilön kannalta sekä määritellään sen käsi-

tettä tähän tutkimukseen liittyen elinikäisen oppimisen teorian kautta. Jatkuvan op-

pimisen merkitys on noussut viime vuosina vahvasti esiin niin julkisessa keskuste-

lussa kuin liiketoimintapäättäjien kanssa käydyissä keskusteluissa.  

 

3.1 Jatkuvan oppimisen merkitys  

 

Työn murros haastaa niin yksilöt, organisaatiot kuin yhteiskunnankin pohtimaan tu-

levaisuuden työelämän uusia taito- ja osaamisvaatimuksia sekä niiden jatkuvaa yl-

läpitämistä ja kehittämistä. Tulevaisuuden työelämässä menestyvät yritykset, joiden 

työntekijät eivät työskentele kovemmin vaan älykkäämmin. Luovuus ja innovatiivi-

suus ovat välttämättömiä kykyjä työskennellä älykkäämmässä tietoyhteiskunnassa. 

Jatkuvasta oppimisesta tulee välttämättömyys, ei harkinnanvarainen mahdollisuus. 

Oppiminen on tuotava osaksi ihmisten jokapäiväistä elämää niin fyysisten, älyllisten 

tilojen, joustavien organisaatiorakenteiden ja palkitsemismuotojen kuin yksilöiden ja 

ryhmien luovuutta ja mielikuvitusta ruokkivien osallistumistapojen ja työhön integroi-

tujen oppimisprosessien muodossa. Tekemisestä tulee oppimisen tärkein muoto. 

(Haemer & al. 2016, 490 - 506; Noe, Clarke & Klein 2014, 245 - 275; Fisher 1999, 

1 - 13.) Chisega-Negrilâ (2018, 403 - 408) näkee jatkuvan oppimisen normaalina 

sopeutumisen prosessina, joka sisältää ammatillista kasvua ja tietotaitojen parantu-

mista.   

 

Jatkuvaan oppimiseen sisältyy ajatus sitoutumisesta tietojen, taitojen ja erilaisten 

kyvykkyyksien kehittämiseen läpi koko ihmisen elämän ajan. Jatkuvan oppimisen 

toteutuminen, mahdollistaminen ja tukeminen ovat siten merkittäviä eri toimijoille. 

(Noe & al. 2014, 245 - 275; Field 2012, 887 - 897.) Su (2015, 7 - 20) toteaa tutki-

muksessaan elinikäisen oppimisen olevan ylivoimaisesti paras ratkaisu aikakau-

della, jolla tiedon määrä lisääntyy räjähdysmäisesti. Tietojen kiinteän säilömisen ja 
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ulkoa oppimisen sijaan, meidän tulisi ajatella tietoa ja oppimista jatkuvasti eri kon-

teksteissa ja ympäristöissä muodostuvana ja virtaavana yhdistelmänä. Seuraa-

vassa taulukossa (Taulukko 1) on kuvattu yhteiskunnan, organisaation ja yksilön 

rooleja jatkuvan oppimisen toimijoina sekä esimerkein niiden tehtävää ja merkitystä.  
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Taulukko 1: Elinikäisen oppimisen vastuut (Field 2012, 887 - 897; Lut 2017, 9 - 18).   
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3.2 Jatkuvan oppimisen merkitys yhteiskunnalle 

 

Taulukon 1 mukaisesti jatkuvan oppimisen merkitys yhteiskunnan kannalta on tär-

keä niin sosiaalisen kuin taloudellisenkin tasapainon kannalta. Tulevaisuuskestävän 

tietoyhteiskunnan kannalta pitkäaikainen sijoittaminen inhimilliseen pääomaan 

mahdollistaa myös kestävästi kehittyvän talouskasvun. Yhteiskunnallisten järjestel-

mien tulisi mahdollistaa sujuvat siirtymät opintojen ja työelämän välillä ja kaventaa 

niitä kohti jatkuvan oppimisen työelämää. Yhteiskunnan ei tulisi valmistaa vain työ-

elämään tulijoita vaan kasvattaa oppijoita, joilla on laajat kognitiiviset taidot jatku-

vaan oppimiseen ja muutokseen sopeutumiseen tulevaisuuden työelämässä. (Lut 

2017, 9 - 18; Field 2012, 887 - 897).  

 

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCON (2014, 

1 - 61) koulutusstrategian 2014 - 2021 mukaan yhteiskunnan järjestämän koulutuk-

sen tulisi muuttua tiedon välittämisestä kohti yksilökohtaista kehittymistä, joka ei ra-

joitu perustaitoihin vaan vie kohti niitä taitoja, joita tulevaisuuden työelämässä edel-

lytetään. Yhteiskunnan tehtävä jatkuvan oppimisen mahdollistajana on erityisesti 

pohtia sitä, miten oppimista voidaan integroida tiiviimmin ihmisten ja organisaatioi-

den arkeen. Uusien oppimista tukevien koulutustapojen, rakenteiden, kumppanuuk-

sien, tukimuotojen ja innovaatioiden kehittäminen on suuressa määrin yhteiskunnan 

tehtävää. (Holba, Bahr, Birx & Fischler 2019, 85 - 99.) Yhteiskunnan rooli koulutus-

organisaatioita, yrityksiä, järjestöjä, yhdistyksiä ja yksilöitä kokoaviin paikallisiin ja 

globaaleihin verkostoihin nähdään UNESCON (2014, 1 - 61) koulutusstrategiassa 

tulevaisuuskestävän yhteiskunnan merkkinä.  

 

Yhteiskunnalla on merkittävä rooli uusien oppimisinnovaatioiden toteuttamisessa, 

jotta työmarkkinoiden polarisoitumista ja ihmisten syrjäytymistä voidaan vähentää. 

Brynjolfsson & Hitt’n (2003, 793 - 808) mukaan jokaista teknologiaan investoitua 

euroa kohden edellytetään kymmenen euron investointia ihmisiin ja organisaatioi-

hin. Investoinnilla mahdollistetaan kouluttautuminen, uudelleen organisointi, van-

hasta poisoppiminen sekä uusien toimintatapojen omaksuminen.    
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3.3 Jatkuvan oppimisen merkitys organisaatioille  

 

Organisaatioiden kilpailukykyä haastavat globaalit, taloudelliset, teknologiset ja työ-

markkinalliset tekijät. Lisäksi organisaatioiden on pidettävä tyytyväisenä useita eri 

sidosryhmiä, kuten osakkeenomistajia, työntekijöitä, kumppaneita, yhteisöjä ja ym-

päristöä, jossa ne toimivat. Liiketoimintastrategioiden avulla organisaatiot muotoile-

vat niiden käytössä olevat kyvykkyydet kilpailueduiksi, joilla ne kohtaavat erilaisia 

haasteita. Inhimillinen pääoma on sitä arvokkaampaa, mitä ainutlaatuisempaa se 

on. Uniikkia pääomaa on vaikeampaa kopioida ja saavuttaa, jolloin se mahdollistaa 

pääoman omaavalle organisaatiolle suuren kilpailuedun hyödynnettäväkseen. (Noe 

& al. 2014, 245 - 275.)  

 

Organisaation kannalta osaava henkilöstö mahdollistaa kasvun ja kilpailukyvyn jat-

kuvan kehittymisen, jolloin organisaation vahva rooli osaamisen johtamisen ja ke-

hittämisen näkökulmasta on tärkeä. Organisaatiot oppivat yksilöiden kautta. Inhimil-

lisen pääoman ymmärtäminen, kehittäminen ja hallitseminen strategisesti on siten 

erittäin merkittävää. Organisaatioilla, joilla on kyky oppia nopeasti, kyky hyödyntää 

osaamistaan ja kyky kehittää inhimillistä pääomaansa, on tällöin merkittävä inhimil-

liseen pääomaan perustuva kilpailuetu kilpailijoihinsa nähden. Organisaatiot inves-

toivat pääasiassa muodolliseen koulutukseen, kuten kursseihin tai tutkintoihin. 

Työssäoppimisesta kuitenkin noin 75% tapahtuu epävirallisen muodon kautta, kuten 

kokemusten jakamisen, työn tekemisen ja yhteistyön kautta. (Rintala, Nokelainen & 

Pylväs 2019, 1 - 14; Noe & al. 2014, 245 - 275; Cairns & Malloch 2011, 3 - 16.)  

 

Taulukon 1 mukaan oppimista tukeakseen, organisaatioiden kannattaa kehittää so-

siaalisia mekanismeja ja käytäntöjä, joilla tiedon liikkuminen, hyödyntäminen, jalos-

taminen ja luominen helpottuvat. Näin oppiminen tulee osaksi rakenteita ja työpro-

sesseja. Oppimista tukevat myös tavoitteen asetantaan, suorituksen johtamiseen, 

arvioinnin ja palautteen antamiseen, palkitsemiseen ja urajohtamiseen liittyvät käy-

tänteet sekä organisaatiokulttuuri. (Rintala & al. 2019, 1 - 14; Greco & al. 2019, 179 

- 195; Holba & al. 2019, 85 - 99.) Noe & al. (2014, 245 - 275) toteavat, että 
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organisaation inhimillisen pääoman hyödyntämiseen ja suorituskykyyn vaikuttavat 

yksilön ominaisuuksien lisäksi myös tiimi- ja organisaatiotekijät. Tämä tarkoittaa 

sitä, että organisaation erilaiset henkilöstöön vaikuttavat politiikat, käytännöt, raken-

teet, yhteistyö, ilmapiiri ja johtaminen, voivat merkittävästi haitata tai edistää inhimil-

lisen pääoman hyödynnettävyyttä. Edellä kuvatut rakenteet ja käytännöt voivat toi-

mia organisaatiolle myös merkittävänä mainetekijänä, jolla se houkuttelee, sitouttaa 

ja motivoi työntekijöitä ja tätä kautta edistää omaa kilpailukykyään. Esimerkiksi yk-

silölle mukautetun osaamisen kehittämisen ja urasuunnittelun, sekä niihin liittyvän 

kannustinmallin on todettu lisäävän yksilön sitoutumista organisaatioon. Tulevaisuu-

den työmarkkinoilla voittavia organisaatioita ovat ne, jotka pystyvät sitoutumaan ja 

mahdollistamaan yksilöiden ammatillista kehittymistä ja menestymistä osana orga-

nisaation strategiaa ja visioon tähtäävä toimintaa. (Haemer & al. 2016, 490 - 506.) 

 

Organisaatiokulttuurin ja yhteisen oppimiseen kannustavan näkemyksen luominen 

on tärkeää. Yhteinen näkemys luodaan johtamisen, dialogin, reflektoinnin, yhteisen 

merkityksen rakentamisen ja luottamuksen kautta. Organisaation on oltava joustava 

ja mahdollistettava erilaisten yksilöiden näkemykset omasta työstään ja oppimises-

taan. Organisaatioiden on luotava ilmapiiri, jossa on mahdollista kokeilla uusia ta-

poja ja epäonnistua ilman pelkoa. (Holba & al. 2019, 85 - 99.) Noe & al. (2014, 245 

- 275) kannustavat organisaatioita muotoilemaan oppimista niin, että se tapahtuu 

aktiivisen toiminnan kautta, eikä oppija ole vain passiivinen toimija. Oppimiseen 

mahdollistavien olosuhteiden luominen ja oppimisen tunnustaminen sosiaalisesti 

tärkeäksi, tuo oppimisen luonnolliseksi osaksi työympäristöä ja työn tekemistä. Esi-

merkkinä oppimismuotoilusta tutkijat mainitsevat pelillistämisen ja tilanteiden simu-

loinnin keinoina edistää oppimista, tuoden todellisuutta lähemmäksi ja mahdollis-

taen sosiaalisen vuorovaikutuksen oppimistilanteessa.   

 

3.4 Jatkuvan oppimisen merkitys yksilölle  

 

Yksilön kannalta jatkuvan oppimisen merkitys on elintärkeää. Jatkuva ammatillinen 

kehittyminen on arvokasta pääomaa työllistymisen ja yksilön kilpailukyvyn 
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ylläpitämisen kannalta. Tulevaisuuden työelämä edellyttää uusia tietoja, taitoja ja 

osaamisia, jotka korostavat jatkuvaa oppimista. (Haemer & al. 2016, 490 - 506.) 

Oppimisen roolia voidaan yksilötasolla tarkastella laajemminkin positiivisen psyko-

logian kehitystilana. Kehitystilalle ominaista on minäpystyvyys, optimismi, toivo ja 

joustavuus. Oppiminen lisää psykologista hyvinvointia, elämätyytyväisyyttä ja kas-

vattaa itsetuntoa sekä vähentää stressiä ja pelkoa epäonnistumisesta. Oppimisen 

ja sitoutumisen suhde on vastavuoroinen, jolloin esimerkiksi työssä tapahtuva oppi-

minen sitouttaa yksilöä ja sitoutunut yksilö suhtautuu oppimiseen myönteisemmin. 

(Noe & al. 2014, 245 - 275.) Myös Su (2015, 7 - 20) viittaa UNESCO:n ”Learning to 

be” raportin mukaiseen puolustukseen yksilön oikeudesta oppia läpi koko elämänsä 

sosiaalisen, kulttuurisen, taloudellisen ja henkilökohtaisen elämäntyytyväisyyden 

täyttymisen vuoksi.   

 

Boeren (2017, 161 - 175) mukaan koulutustaso ja sosioekonominen tausta korreloi-

vat oppimiseen osallistumisen kanssa positiivisesti siten, että heikommin koulutettu 

tai haavoittuvampi asema yhteiskunnassa heikentää osallistumista. Taustalla on 

useita syitä, kuten motivaatio, aiempi kokemus oppimisesta ja osallistumisesta op-

pimiseen, itseluottamus ja kokemus elämämahdollisuuksista. Tämä on huolestutta-

vaa teknologisen työttömyyden uhatessa, jossa oppimiseen osallistumista tulisi 

saada lisättyä läpi eri sosioekonomisten taustojen. Jatkuvan oppimisen mahdollis-

taminen joustavien opiskelutapojen ja tilanteiden kautta sekä tekemiseen sekoitettu 

oppiminen ovat keinoja edistää osallistumista. Yksilön kannalta oppiminen tulisikin 

nähdä ajatteluna ja tuntemisena. Oppiminen nähdään usein prosessina, jolla han-

kintaan tietoa tai taitoa, mutta staattisen sisällön oppimisen sijaan sen tulisi sisältää 

myös dynaaminen ulottuvuus, jossa oppijalla on kyvykkyys muuttaa oppimaansa 

ympäristön muuttuessa. Jatkuva oppiminen on yksilön näkökulmasta ennen kaikkea 

olemisen tapa, jossa yksilön on mahdollista luoda suhdetta ympäröivään maailmaan 

ja merkityksellistää sitä omasta maailmastaan käsin. Tiedon kannalta tärkeämpää 

on liikkuvuus kuin vakaus. Tämä muuttaa aivojen merkityksen tietokontista raken-

tajaksi, jolloin staattinen tieto muuttuu dynaamiseksi raaka-aineeksi, jota syntetisoi-

malla toimintaympäristöön, olemassa olevaa tietoa voi hyödyntää uusien ongelmien 

ratkaisemiseksi. (Su 2015, 7 - 20.)  
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Kuten taulukosta 1 ilmenee, yksilön työllistymisen ja demokraattisen kansalaisuu-

den kannalta osaamisen, tietojen ja taitojen rooli on merkittävä. Muodollisen koulu-

tuksen rinnalle nousee kyvykkyys oppia itsenäisesti ja sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa erilaisissa tilanteissa myös työpaikan ulkopuolella. (Noe & al. 2014, 245 - 275; 

Su 2015, 7 - 20.) Chisega-Negrilâ (2018, 403 - 408) korostaa yksilön vastuuta oppi-

misen kannalta siksi, että kyse on varautumisesta jatkuvasti kiihtyvään kilpailuun 

työpaikoista. Elinajanodotteen piteneminen vaikuttaa siihen, että ihmiset kohtaavat 

muutoksia useita kertoja työuransa eri vaiheissa, ja jotta kilpailussa pärjää, on tie-

tojen ja taitojen sekä oppimiskyvykkyyden oltava aina ajan tasalla.  
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4 TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄN SUPERVOIMA: JOUSTAVA AJATTELU 

 

Tässä luvussa käsitellään ajattelun merkitystä ja ajattelutapoja, jotka toimivat jatku-

van oppimisen mahdollistajina. Kappaleen lopuksi muodostetaan tämän tutkimuk-

sen viitekehys, joka kokoaa yhteen aiemmin käsitellyt teoriat. Ajattelusta ja oppimis-

kyvystä tulee tulevaisuuden työelämän supervoima, jonka avulla yksilöt, organisaa-

tiot ja yhteiskunta voivat menestyä jatkuvassa muutoksessa. Ajattelutavoista tarkas-

tellaan kasvuajattelua (Growth mindset) ja muuttumatonta ajattelua (Fixed mindset) 

oppimisen ja suoriutumisen näkökulmasta. Sitä täydentää divergentti (Divergent 

thinking) ja konvergentti (Convergent thinking) ajattelu luovan ja omaperäisen on-

gelmanratkaisun näkökulmasta, joka on yksi tulevaisuuden työelämän halutuimpia 

taitoja. Yksilön avoin ja joustava mieli on avain selviytymiseen tulevaisuuden muu-

tosvauhdikkaassa työelämässä, joka edellyttää kykyä jatkuvaan oppimiseen ja uu-

sien tietojen ja taitojen omaksumiseen.   

 

4.1 Ajattelu oppimisen taustalla  

 

Ajattelututkimus kuuluu psykologian tutkimuskentässä kognitiivisen psykologian 

alle, joka laajemmin tutkii ihmisen tiedonkäsittelyyn, muistiin, kieleen ja ongelman-

ratkaisukykyyn liittyviä teemoja (French 2016, 673 - 691). Dweck & Yeagerin (2019, 

481 - 496) mukaan vuosikymmeniä jatkunut tutkimus ajattelutavoista ja ihmisen mie-

lestä on vasta perustavaiheessa jatkotutkimusten tekemiselle. Heidän mukaansa 

edelleen tiedetään liian vähän siitä, miten parhaiten voidaan välittää uutta ajattelu-

tapaa yksilöille ja organisaatioiden kulttuureihin. French (2016, 673 - 691) toteaa 

ajattelutapoja tutkittavan yhä enenevissä määrin myös organisaatioteorian ja työn 

kontekstissa, erityisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Ajatteluteori-

oita käsitellään usein oppimisen ja osaamisen kehittämisen yhteydessä. Ajattelu-

tapa on myös mekanismi yksilön oppimisen taustalla. Ajattelu vaikuttaa olennaisesti 

oppimiseen, motivaatioon, haasteiden kohtaamiseen ja suoriutumiseen. (Schroder, 

Moran, Donnellan & Moser 2014, 27 - 37.) Heslin & Keating (2016, 367 - 384) to-

teavat, ajattelutapojen olevan vain oletuksia kyvyistä ja niiden muokattavuudesta, 
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mutta niillä on suuri vaikutus käyttäytymiseen ja henkiseen tilaan, jossa oppiminen 

voi tapahtua. Tilan käsite tunnetaan myös uuden tiedon luomiseen kehitetystä 

SECI-prosessimallista, jossa käsite ’Ba’ ilmentää kehittymiselle otollista tilaa. 

Vaikka tila voidaan nähdä fyysisenä tai virtuaalisena paikkana, edustaa se enem-

mänkin henkistä, sosiaalista ja vuorovaikutteista tilaa, jossa uuden tiedon kehittämi-

nen ja tiedon jakaminen on mahdollista. (Nonaka & Toyama 2003, 2 - 10.)  

 

Ajattelutapoihin liitetään myös tunnemuuttujia. Tunnemuuttujia ovat positiiviset tai 

negatiiviset tunteet, jotka mahdollistavat ja laajentavat tai sulkevat ja kaventavat 

adaptiivista toimintaamme. Positiiviset tunteet eivät tässä yhteydessä heijasta het-

kellistä onnellisuutta tai tyytyväisyyttä, vaan ne kuvaavat sitä, miten yksilö voi ajat-

telulla laajentaa esimerkiksi mahdollisuuksien näkemistä. Negatiiviset tunteet taas 

rajaavat ja auttavat meitä selviämään välittömistä uhkista kaventamalla vaihtoehto-

jen näkemistä. Positiiviset tunteet puskuroivat negatiivisten tunteiden vahingollisia 

vaikutuksia ja vaikuttavat myönteisesti psykologiseen kestävyyteen ja sopeutumis-

kykyyn. Positiiviset tunteet myötävaikuttavat myös oppimiseen ja auttavat käsittele-

mään vastoinkäymisiä tehokkaammin. Näin ollen tunnemuuttujat ovat tärkeitä teki-

jöitä ajattelun taustalla, jolloin tunteiden ja tunneilmaston johtamisosaamisella voi-

daan edistää työyhteisön positiivisia tunnemuuttujia, sekä edistää sitä kautta tiedon 

jakamista ja oppimista. (Abe 2011, 817 - 822.)  

 

4.2 Kasvuajattelu ja muuttumaton ajattelu (Growth & Fixed mindset)  

 

Stanfordin yliopiston psykologian professori Carol Dweck on tutkinut psykologian ja 

sosiaalipsykologian tutkimuksissaan ihmisten erilaisia ajatusmalleja ja sitä, miten 

ihmiset selittävät omaa toimintaansa suhteessa muihin ihmisiin ja ympäröivään 

maailmaan. Dweckin (2000, 2006) teoria yksilöiden ajattelutavoista tarkastelee ih-

misten tiedostamattomia eli implisiittisiä uskomuksia itsestä, toisista ja ympäröivästä 

maailmasta, jotka vaikuttavat yksilön tapaan tulkita, toimia ja reagoida erilaisissa 

tilanteissa. Tutkijan teorian mukaan yksilöiden ajattelutavat voidaan jakaa kahteen 

luokkaan: kasvun ja muuttumattoman ajattelun tapaan. (Dweck 2015, 242 - 245.)  
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Kasvun ajattelutavassa ihminen ajattelee kykyjen olevan asioita, joita voi kehittää 

tai hankkia ja ne ovat dynaamisesti kehittyviä. Muuttumattoman ajattelutavan 

omaava ajattelee kykyjen olevan staattisia, jolloin niitä ei voi kehittää tai lisätä. Kas-

vuajattelu edistää oppimista, nopeuttaa takaiskuista palautumista ja mahdollistaa 

paremman suorituskyvyn. (Dweck 2006; Dweck 2015, 242 - 245.) Heslin, Keating & 

Minbashianin (2019, 2101 - 2131) mukaan Dweckin teoria tarjoaa henkisen viiteke-

hyksen sille, kuinka ihminen lähestyy tai reagoi haasteisiin suodattamalla käsitystä 

itsestään, muista ihmisistä ja käsillä olevasta tehtävästä ja ympäristöstä. Ottaako 

henkilö haasteen vastaan tilaisuutena kehittää itseään ja oppia uutta vai uhkaavana 

tilanteena, jossa pelko epäonnistumisesta ja huonosta suoriutumisesta on mahdol-

linen.  

 

Dweck on myös yhdessä muiden tutkijoiden kanssa tutkinut (Dweck & Leggett 1988, 

256 - 273; Molden & Dweck 2006, 192 - 203; Yeager, Trzesniewski, Tirri, Nokelai-

nen & Dweck 2011, 1090 - 1107) yksilöiden uskomuksia omista kyvyistään, persoo-

nallisuudestaan, älykkyydestään ja minäpystyvyydestään sekä miten nämä vaikut-

tavat tapaan toimia tai tulkita ympäristössä tapahtuvia tilanteita. Ihmisellä on käy-

tössään molemmat ajattelutavat ja ne voi nähdäkin janana tai jatkumona, jonka toi-

sessa päässä on muuttumaton ja toisessa kasvun ajattelutapa. Ihmisen persoonal-

lisuustekijät vaikuttavat siihen, mikä ajattelutapa on kulloinkin käytössä. Toiset ovat 

luontaisesti enemmän muuttumattoman ja toiset kasvun ajattelijoita tiedostamat-

taan. Erilaiset tilanteet voivat myös ”laukaista” toisen ajattelutavan päälle, esimer-

kiksi kasvuajattelijalla muuttumattoman ajattelutavan, kun kohtaamme haasteita tai 

epäonnistumisia. Ihmisellä voi olla myös samanaikaisesti eri ajattelutavat käytössä 

eri alueilla; esimerkiksi muuttumaton ajattelutapa verkostoitumisessa ja kasvun ajat-

telutapa neuvotteluissa. (Dweck 2016, 1 - 3; Aditomo 2015, 198 - 222.) Oheiseen 

taulukkoon (Taulukko 2) on koottu edellä todettuja eroja kasvun ja muuttumattoman 

ajattelutavan välillä.  
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Taulukko 2: Kasvun ja muuttumattoman ajattelutavan erot (Heslin & Keating 2016, 

146 - 161).  

 

 

 

Kasvun ajattelutavan on todettu lisäävän työntekijöiden innostusta, sitkeyttä ja op-

pimista. Ryhmän yhteisenä uskomuksena kasvun ajattelutapa edistää tiedon jaka-

mista, kokeilukulttuuria, epäonnistumisista oppimista ja yhdessä tekemistä sekä 

tehtäviin sitoutumista. Muuttumaton ajattelutapa taas lisää epäonnistumisen pelkoa, 

kielteisiä reaktioita ja palautteita sekä passiivista suhtautumista ja sitoutumista teh-

täviin. (Han, Jin & Oh 2019, 1 - 7.) Muuttumattoman ajattelun ryhmässä voi syntyä 

”nerokulttuuri”, jossa ryhmän vertailu johtaa keskinäiseen kilpailuun, tiedon panttaa-

miseen ja tiedon puolustukseen ”oman viisauden” puolesta. Kasvun ajattelun ryh-

mässä henkiseen tilaan kohdistuva kilpailu on vähäistä, ja tila nähdään enemmän 

yhteisenä, jaettuna tiedon tilana. Ajattelumalleilla on todettu olevan rooli 
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arvioitaessa suorituksia valmennuksen, johtamistulosten ja neuvotteluesitysten 

osalta. Myös ajattelumallien yhteys työn imuun ja elämätyytyväisyyteen on tunnis-

tettu. Kasvun ajattelu lisää tyytyväisyyttä ja muuttumaton ajattelu vähentää sitä. (Ca-

niels, Semejin & Renders 2017, 48 - 66; Heslin & Keating 2016, 367 - 384.) 

 

Johtajan henkinen stimulaatio, olipa kyseessä inspiroiva tai haastava kannustus, 

kohdataan työntekijän ajattelumallin kautta. Yksilölle on tärkeää kokea vahvistus 

omiin uskomuksiinsa nähden, joten esimerkiksi muutostilanteissa ei ole yhdenteke-

vää tunnistaa erilaisia ajattelumalleja. Kasvun ajattelutapa tehostaa muutosjohta-

mista, kun taas muuttumaton ajattelutapa tekee muutosjohtamisesta tehotonta. 

Muutosvastarinta kuvastaa tätä ilmiötä. Muutosjohtajuus edellyttää kasvun ajattelu-

tapaa ja ymmärrystä johdettavien mielenmaailmoista, jotta muuttumattoman ajatte-

lutavan henkilöt saadaan rohkaistua mukaan muutokseen. Keinoina nähdään muun 

muassa yhteisen ymmärryksen luominen ja avoin kommunikaatio. Hyvä muutosjoh-

tamisen kokemus voi muuttaa muuttumattoman ajattelutavan kasvun ajatteluun, 

sillä ajattelutapoja voidaan kuitenkin helposti muuttaa. Se edellyttää aktiivista ajat-

telua ja reflektointia. (Caniels & al. 2017, 48 - 66.) Myös Heslin & Keating (2016, 

367 - 384) toteavat tutkimuksessaan yksilön ajattelutavan vaikuttavan tunteisiin ja 

käyttäytymiseen tavalla, joka voi auttaa tai haitata heidän kehittymistään tai suoriu-

tumistaan suhteessa tehtävään. Heidän mukaansa ajattelutapoja on helppo muo-

kata aktiivisen ajattelun avulla. Johtajan tapa suhtautua takaiskuihin ja epäonnistu-

misiin voi vaikuttaa johdettavien ajattelutapaan ja siirtää sitä kasvusta muuttumatto-

maan, mikäli suhtautuminen on negatiivista eikä takaiskua nähdä oppimiskokemuk-

sena. Sama pätee vanhemman suhteessa lapseen, vaikka vanhempien ajatteluta-

vat eivät suoraan ennusta lasten ajattelutapoja tai niiden kehittymistä. Yksilöiden, 

roolista riippumatta, tulisikin nähdä erilaiset tilanteet myös omaa osaamistaan ja 

ajatteluaan kehittävinä. Dweck (2015, 242 - 245) toteaa opetukseen liittyvässä tut-

kimuksessaan, että opettajan tulisi nähdä jokainen oppilas itselleen opettajana, joka 

voi auttaa opettajaa kehittämään omaa opetusosaamistaan ja kasvun ajattelutapaa. 

Tätä samaa voidaan soveltaa myös johtamiseen esimies-asiantuntijasuhteessa.  
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4.3 Divergentti ja konvergentti ajattelu (Divergent & Convergent thinking)  

 

Yhdysvaltalainen psykologi, luovuus- ja lahjakkuustutkija J. P. Guilford (1897 - 

1987) kehitti luovan ajattelutavan käsitteen, joka jakautuu kahteen osaan. Diver-

gentti ajattelutapa korostaa omaperäisyyttä, useita vaihtoehtoja näkevää ja luovaa 

ongelmanratkaisukykyä. Toinen käsite on konvergentti ajattelu, joka taas rajaa ja 

kokoaa vaihtoehtoja, ja näyttäytyy analyyttisenä ja enemmän tavanomaisena ajat-

telutapana. Divergentti ajattelu on suomennettu myös laajentuvaksi eli exploratii-

viseksi, omaperäiseksi tai poikkeavaksi ajatteluksi. Se liitetään luovaan ajatteluun, 

vaikka se ei ole synonyymi luovuudelle. Divergentti ajattelu nähdään kuitenkin mah-

dollisuutena luovalle ongelmanratkaisulle ja oivalluksien luomiselle. (Runco & Acar 

2012, 1 - 10; Chena, Dong, Liu, Li, Sao & Zhanga 2015, 119 - 125.) 

 

Konvergentti ajattelija pelkistää todellisuuden ja näkee ongelmaratkaisun mustaval-

koisesti joko – tai -vaihtoehtojen pohjalta. Divergentti ajattelija näkee todellisuuden 

maaperänä, jossa ongelmanratkaisuun on mahdollisia useita vaihtoehtoja. Konver-

gentti ajattelu näkyy haastavassa tilanteessa tavanomaisen ja toistuvasti käytetyn 

ratkaisumallin muodossa. Tämä psykologinen kiinnittyminen haittaa näkemästä uu-

sia ja toisenlaisia ratkaisumahdollisuuksia eli ”Out of the box” -ajattelu estyy. Diver-

gentti ajattelutapa mahdollistaa assosiatiivisen ajattelun, jossa toisiinsa liittymättö-

mien asioiden välille voidaan luoda linkkejä ja rakentaa tätä kautta yllättäviäkin rat-

kaisumalleja olemassa olevaan ongelmaan. (Chena & al. 2015, 119 - 125.) Ajattelu 

vaikuttaa tunteisiin ja tunteet vaikuttavat ajatteluun. Mielialat vaikuttavat kognitiivi-

siin prosesseihin, joko estäen tai helpottaen niiden toteutumista. Positiivinen mie-

liala mahdollistaa ajattelun, jossa näkymä on laajempi erilaisiin vaihtoehtoihin näh-

den. Negatiivinen mieliala kaventaa näkymää ja rajoittaa ajattelua. (Chermahini & 

Hommel 2012, 634 - 640; Cheung & Wong 2010, 656 - 672.)  

 

Marques (2017, 15 - 40) toteaa pysyvyyden ja vakauden tilan olevan lyhyempi kuin 

koskaan ennen. Tämä vaikuttaa ajattelutapaan siten, että ihmisen tulisi pystyä luo-

maan ajatteluaan uudelleen ja uudelleen. Mieli on vapautettava opituista 
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ajattelutavoista, malleista ja uskomuksista, jotta uudet oivallukset ovat mahdollisia. 

Tutkija kuvaa olettamuksien ja ajattelutapojen vankeja unissakävelijöinä, jotka kul-

kevat läpi elämän miettimättä tai kyseenalaistamatta valintoja ja vallitsevia olosuh-

teita. Esimerkkinä hän käyttää työntekijää, jolle joskus työpaikka ja -tehtävä sopi 

täydellisesti, mutta onko se sitä enää tänä päivänä, useiden vuosien jälkeen?  Ihmi-

set pitävät kiinni uskomuksista, totutuista ajattelutavoista ja strategioista ja kieltäy-

tyvät arvioimasta sitä, nauttivatko he enää työn tekemisestä, joka joskus oli sopiva 

valinta. Tämä hidastaa, tai jopa estää kasvua, uuden oppimista ja vanhasta pois 

oppimista.  

 

4.4 Joustavan ajattelun mahdollistava johtaminen  

 

Tässä tutkimuksessa luodaan edellä kuvatuista ajattelutavoista uusi käsite – jous-

tava ajattelu yhdistämällä kasvun ajatteluun divergentti ja konvergentti ajattelu. 

Joustava ajattelu sisältää sekä oppimiskykyisyyden että luovan, uteliaan mielen 

mahdollisuudet. Joustavassa ajattelussa tarvitaan myös kykyä rajata ja keskittyä 

olennaiseen, jota konvergentti ajattelu edustaa. Joustava ajattelu mahdollistaa jat-

kuvan oppimisen ja lisää näin ollen yksilön kyvykkyyttä kohdata muutoksia, kuten 

käynnissä olevan työn murroksen. Edelleen kyvykkyys toteutuu myös organisaa-

tioissa siellä työskentelevien yksilöiden muodostamien ryhmien kautta. Joustavaa 

ajattelua tulisi näin ollen lisätä ryhmän yhteiseksi ajattelutavaksi sekä osaksi orga-

nisaatiokulttuuria ja johtamista.  

 

Kuten Chermahini & Hommel (2012, 634 - 640) totesivat, tunteet vaikuttavat ajatte-

luun ja kognitiivisiin prosesseihin. Siten ei ole yhdentekevää, millä mielellä organi-

saatioissa työskennellään tai niitä johdetaan. Organisaation tunneilmasto ja kult-

tuuri, johtaminen, käytössä olevat resurssit sekä rakenne stimuloivat työntekijöiden 

ja ryhmien luovuutta, sitoutumista, suorituskykyä ja työtyytyväisyyttä. Jos halutaan 

lisätä joustavaa ajattelua organisaatiossa, on sitä myös johdettava siten. Joustavaa 

ajattelua edellytetään siten niin johtajilta kuin johdettavilta. Uusi työelämä edellyttää 

taitoja, jossa korostuvat jatkuvaan oppimiseen, luovaan ongelmanratkaisuun ja 
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innovatiiviseen ajatteluun liittyvät kyvyt. Johtamiselta odotetaan ennen kaikkea roh-

kaisevaa, kuuntelevaa, kunnioittavaa, välittävää, hyväksyvää ja yksilöä huomioivaa 

otetta. Johtajan on ymmärrettävä johdettaviensa ajatuksia ja saatava ihmisten tun-

temaan olonsa turvalliseksi, jolloin esimerkiksi luottamus, luovuus ja innovatiivisuus-

kyvykkyys kasvavat. (Cheung & Wong 2010, 656 - 672.) Chase (2010, 296 - 307) 

toteaa, että johtajan ajattelutavalla on suuri vaikutus johdettavien käyttäytymiseen 

ja siihen, miten he kokevat johtamisen; kannustavana vai lannistavana. Tulevaisuu-

den kompleksinen ja ennakoimaton työelämä vaatii henkisen tunne- ja taitopohjai-

sen johtamisen repun, jonka avulla voimme niin yksilöinä kuin johtajina kohdata tu-

levia olosuhteita, ja ottaa jokaiseen onnistumiseen tai epäonnistumiseen liittyvän 

kokemuksen osaamista kasvattavana oppituntina.   

 

4.5 Tutkimuksen viitekehys 

 

Tämän tutkimuksen viitekehys (kuva 5) kokoaa aiemmissa kappaleissa esitetyt 

taustateoriat yhteen rakentaen vahvan ja tulevaisuuskestävän johtamismallin  

mikro-, meso- ja makrotasoille. Ajattelun arkkitehtuurimallissa tulevaisuuden työelä-

män supervoima muodostuu joustavan ajattelun (Dweck 2015; Dweck 2006; Dweck 

2000; Guilford 1950; Heslin & al. 2019 ja Heslin & Keating 2016) ja jatkuvan oppi-

misen (Haemer & al. 2016; Noe & al. 2014; Fisher 1999; Lut 2017; Field 2012; Su 

2015) yhdistelmästä, jonka toteutuminen voidaan mahdollistaa ja toteuttaa sitä tu-

kevalla johtamisella (Cheung & Wong 2010; Chase 2010; Rego & al. 2017; Ashford 

& DeRue 2012; Manz 2015; Marques 2017; Houghton & Yoho 2005.)  

 

Viitekehys toimii moniulotteisesti sekä eri tasojen (mikro-, meso- ja makrotasot) että 

muutoksen ilmentymisen kannalta. Mikro- eli yksilötasolla yksilön oma aktiivinen, 

joustava ajattelu, itsensä johtamisen ja ohjautuvuuden kyvykkyys mahdollistavat jat-

kuvan oppimisen. Tämä auttaa yksilöä selviämään, pärjäämään ja menestymään 

tulevaisuuden työelämässä sekä elämään jatkuvassa muutoksessa. Meso- eli orga-

nisaatiotasolla yksilöiden oppiminen ja voimaantuminen taas kasvattaa ryhmien yh-

teistä kyvykkyyttä, parantaen organisaation kilpailukykyä inhimillisen pääoman 
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kasvaessa ja kehittyessä. Sitä tukevan johtamisen avulla myös muutosten läpivienti 

helpottuu sekä auttaa henkilöstöä sitoutumaan muutokseen vähentäen koettua 

muutosvastarintaa. Makro- eli yhteiskuntatasolla malli luo mahdollisuuden rakentaa 

tulevaisuuskestävää, oppivaa, muutoskyvykästä ja innovatiivista yhteiskuntaa, 

jossa yksilöt ja organisaatiot voivat menestyä.  

 

Kaksikärkiset nuolet kuvaavat muutoksen ilmentymistä. Muutos voi olla ulkoa päin 

tulevaa, jolloin yksilön, organisaation tai yhteiskunnan on kasvatettava muutosky-

vykkyyttään muutosten kohtaamiseen. Sisältä päin lähtevä nuoli kuvaa proaktiivista 

muutoskykyä viedä asioita eteenpäin ja tunnistaa tulevaisuuden kannalta arvokkaita 

kehityssuuntia. Tässä tutkimuksessa muutosta edustaa työelämän murros.  

 

 

Kuva 5: Tutkimuksen viitekehys   
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5 TUTKIMUSSTRATEGIA JA MENETELMÄVALINNAT 

 

Tässä luvussa esitellään ja perustellaan tutkimusstrategia, tiedonhankinnan eli ai-

neistonkeruun- ja analysointimenetelmien valinnat sekä kuvataan tutkimusaineiston 

keruun ja käsittelyn vaiheet yksityiskohtaisesti. Lopuksi pohditaan tutkimuksen luo-

tettavuutta.  

 

5.1 Tutkimusstrategia ja tutkimusprosessi 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada kattava ymmärrys työelämämurroksesta ilmiönä 

ja merkittävimpien muutosvoimien vaikutuksista tulevaisuuden työelämään noin 5 - 

10 vuoden päähän, liiketoimintapäättäjien näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimuk-

sessa haluttiin selvittää muutosvoimat, jotka koetaan merkittävimmiksi ja miten ne 

muuttavat tulevaisuuden työtä ja taito- ja osaamisvaatimuksia. Tutkimuksessa poh-

ditaan myös sitä, minkälaista ajattelutapaa tulevaisuuden työelämä edellyttää. Tut-

kimusstrategiaksi valittiin case study eli tapaustutkimus, joka sopii tilanteeseen, 

jossa pyritään saamaan tutkittavasta kohteesta tai ilmiöstä yksityiskohtaista ja in-

tensiivistä tietoa. Edellä kuvatun tutkimusongelman tarkasteluun soveltuu hyvin laa-

dullinen eli kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä, jonka keskiössä on lisätä ymmärrystä 

tutkittavasta ilmiöstä tai ongelmasta ja ymmärtää haastateltavien omia kokemuksia 

tai näkemyksiä ilmiöön liittyen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2016, 130 - 138; Met-

sämuuronen 2006, 210 - 211.) Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä kokonais-

valtainen tiedonkeruu, jolloin kohderyhmä valitaan tarkoituksenmukaisesti ja tulok-

set ovat ainutlaatuisia ja vain tätä tutkimusta koskevia. (Hirsjärvi & al. 2016, 160 - 

165; Tuomi 2009, 96 - 97.) Tutkimusprosessia voi luonnehtia tutkijan oppimispro-

sessiksi. Lopputuloksena on tutkijan tulkinta tutkittavasta ilmiöstä, jonka tarinan tut-

kimusraportti muodostaa. (Valli 2018, 79 - 83.) Tutkimuksen primaariaineisto on ke-

rätty tätä tutkimusta varten haastattelemalla 16 päättäjätasoista henkilöä teema-

haastattelumenetelmää hyödyntäen.  
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Tutkimusprosessi ja -suunnitelma lähtivät liikkeelle tutkimuskysymyksestä: ”Mitkä 

asiat valvottavat liiketoimintapäättäjää öisin tulevaisuuden työelämään liittyen?” eli 

halusta ymmärtää melko abstraktia ilmiötä. Tutkimuskysymys oli ratkaiseva tekijä 

tutkimuksen syntymiselle ja sen alkujuuri lainattiin uraauurtavan HR-analytiikan asi-

antuntijan Jaana Saramiehen huomiosta, mitä asioita HR-analytiikalla kannattaisi 

ensisijaisesti ratkaista. Niitä, jotka valvottavat HR henkilöitä öisin.  

 

Tutkija ei halunnut alkuvaiheessa rajata päätutkimuskysymyksellä mitään yksittäistä 

tekijää työelämämurrokseen liittyen, jota haastattelussa tarkasteltaisiin. Näin ollen 

haastateltavilla oli mahdollisuus nostaa keskusteluun mitä vain mielen päällä ole-

vaa, joka ”valvottaa öisin tulevaisuuden työelämässä”. Tämä antoi tutkimukselle lä-

hes rajattomat mahdollisuudet löytää uusia näkökulmia työelämätutkimukseen ja 

uuden teorian tuottamiseen tai olemassa olevien teorioiden täydentämiseen. Lisäksi 

taustamateriaalina tutkimukselle hyödynnettiin työelämämurrokseen liittyviä julkai-

suja, webinaareja, työpajoja ja seminaareja, joihin tutkija jo työnsä puolesta aktiivi-

sesti osallistuu. Haastattelurungon kahdeksan teemaa rakentuivat edellä kuvattua 

tietoa hyödyntäen. Teemat edustivat kattavasti aiemmin eri toimialojen päättäjien 

kanssa käydyissä keskusteluissa esiin nousseita, suurimmiksi työelämän haasteiksi 

tai kysymysmerkeiksi koettuja aihealueita.  

 

Tutkimus lähti liikkeelle aineistolähtöisesti, mutta aineiston analysoinnin edetessä 

teoriaohjaava lähestymistapa korostui. Tämä kuvaa hyvin tutkimuksellisen proses-

sin kehittymistä ja etenemistä, jossa tutkijan on tehtävä ratkaisuita pitkin tutkimus-

prosessia (Valli 2018, 81).  Aineistoista nousi esiin ilmiöitä, joiden perusteella valittiin 

tutkimuksen taustateoriat. Tutkimusaineiston laajuus mahdollisti useita näkökulmia 

tulevaisuuden työelämän tarkasteluun. Tavoitteena oli kerätä aineistoa laajasti, 

vaikka aineiston keruu- ja analysointivaiheen tiedostettiin ottavan aikaa. Aineiston 

analysointi ja tutkimuksen kirjoittaminen etenivät rinnakkain aina tutkimusraportin 

valmistumiseen saakka. Aineistoon ja teorioihin palattiin pitkin prosessia, joten tut-

kimus rakentui aineiston ja teorioiden tiiviissä vuorovaikutuksessa. Aineiston analy-

sointia ja tulkintaa voidaan kuvata Alasuutarin (2011, 38 - 54) esittämän 
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kolmivaiheisen analysointitavan mukaan, joka sisältää aineistoon tutustumisen, ha-

vaintojen tekemisen ja arvoituksen ratkaisemisen vaiheet.  

 

5.2 Aineistonkeruumenetelmä ja aineistokeruun vaiheistus 

 

Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin pelillistettyä teemahaastattelume-

netelmää hyödyntäen. Tutkimukseen haastateltiin yhteensä 16 liiketoiminta- tai HR-

päättäjää, jotka edustivat sekä julkishallinnon että yksityisen sektorin organisaa-

tioita. Haastattelu on toimiva aineistonkeruumenetelmä silloin, kun halutaan ymmär-

tää, mitä ihmiset ajattelevat, kokevat, uskovat tai tuntevat tutkittavasta aiheesta joh-

tuen. Teemahaastattelussa oli ennakkoon valitut kahdeksan teemaa, joista haastat-

teluissa keskusteltiin. Teemat olivat kaikille haastatelluille samat, mutta esitettyjen 

kysymysten täsmällisyys tai järjestys vaihtelivat keskustelun kulusta riippuen. Kaikki 

teemat käsiteltiin jokaisessa haastattelussa. Kysymykset olivat tyypiltään avoimia, 

ja sekä tutkijan että haastateltavien oli mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä 

keskustelun kuluessa ymmärryksen lisäämiseksi. Haastatteluiden tavoitteena oli 

enemminkin luonteva ja soljuva keskustelu kuin määrämuotoinen haastattelu. (Hirs-

järvi & Hurme 2008, 48; Hirsjärvi & al. 2016, 208 - 210.) Haastatellut päättäjät edus-

tivat useita toimialoja, mutta isoja toimialakohtaisia poikkeamia ei haastatteluissa 

ilmennyt, vaan samankaltaiset aiheet esiintyivät haastatteluissa eri painotuksilla. 

Toistuvina asioina esiintyivät ajatteluun, uuden oppimiseen ja uusiin taito- ja osaa-

misvaatimuksiin liittyvät huomiot.  

 

Aluksi suoritettiin kaksi testihaastattelua haastatteluteemojen, -kysymysten ja  

-tilanteen fasilitoinnin kartoittamiseksi. Testihaastattelut olivat osa tutkimusaineis-

toa, ja haastateltaville kerrottiin testihaastattelun tarkoituksesta mahdollisesti vielä 

tarkentaa tutkittavia teemoja, kysymyksiä tai haastattelun kulkua tulevia haastatte-

luita varten. Testihaastatteluiden jälkeen yksittäisiä kysymyksiä tarkennettiin, mutta 

mitään merkittävää muutosta ei alkuperäiseen tiedonhankintasuunnitelmaan tarvin-

nut tehdä. Testihaastatteluiden avulla haluttiin varmistua siitä, että haastattelukysy-

mykset olivat ymmärrettäviä, haastattelun kulku eteni sujuvasti ja, että haastattelu 
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tuotti mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta ilmiöstä valittujen teemojen kautta. 

Testihaastatteluiden avulla tutkija sai tärkeää tietoa haastattelun aikatauluttamisen 

ja keskustelun sujuvan etenemisen toteuttamiseksi.  

 

Haastateltavat valittiin niin, että he edustivat mahdollisimman monipuolisesti eri toi-

mialoja ja erikokoisia organisaatioita (kuva 6). Organisaatioista viisi toimii globaalisti 

ja yksitoista toimii vain Suomessa. Tutkija esitti haastattelukutsun verkostostaan va-

litsemilleen henkilöille sekä avoimen haastattelukutsun sosiaalisen median (Lin-

kedIn ja Twitter) kautta. LinkedInin kautta sovittiin viisi haastattelua. Kuvassa 6 toi-

mialasta on käytetty ylätason luokitusta haastateltujen anonymiteetin suojaa-

miseksi.  

 

Kuva 6: Haastateltujen päättäjien edustamat toimialat.  

 

Haastateltujen sukupuolijakauma oli kuusi miestä ja kymmenen naista. Haastatellut 

henkilöt toimivat päättävässä tai päätöksiin vahvasti vaikuttavassa asemassa orga-

nisaatiossaan. Haastatteluista yksitoista toteutettiin henkilökohtaisessa 
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tapaamisessa ja viisi virtuaalisesti (Skype-neuvottelun kautta). Haastateltujen oli 

mahdollista valita, kumpi haastattelutapa sopi heille parhaiten aikataulujen yhteen 

sovittamiseksi. Haastattelut toteutettiin touko-lokakuun aikana; pääosa haastatte-

luista suoritettiin kesä-elokuun aikana (yksitoista haastattelua). Kaksi testihaastat-

telua toteutettiin toukokuussa ja aikataulusyistä elokuusta siirtyneet kolme haastat-

telua syys-lokakuussa.  

 

Kaikki haastattelut tallennettiin litterointia varten, ja haastatellut antoivat kirjallisen 

luvan haastatteluista syntyvään henkilörekisteriin sekä haastatteluiden tallennuk-

seen. Haastatelluille toimitettiin ennakkoon sähköposti, jossa kerrottiin keskustelun 

kulusta ja pyydettiin palauttamaan tietosuojailmoitus (LIITE 1). Tutkimustuloksissa 

haastatelluista käytetään tunnistetta H1, H2, H3 ja niin edelleen, haastattelulainaus-

ten yhteydessä. Lainauksissa ei ole tunnistettavissa vastaajaa tai organisaatiota, 

jota vastaaja edustaa. Tallennettuja haastattelunauhoituksia oli yhteensä 13 tuntia 

52 minuuttia, joten yksi haastattelu kesti keskimäärin 52 minuuttia. Pisin haastattelu 

oli kestoltaan 1 tunti 17 minuuttia ja lyhin haastattelu 41 minuuttia.  

 

Haastattelun kulku 

 

Haastattelun runko rakennettiin siten, että aluksi haastateltavat henkilöt saivat valita 

Sitran megatrendi 2018 korteista (Sitra 2017) heidän organisaatiotaan tai toimi-

alaansa koskettavat merkittävimmät muutosajurit, jotka vaikuttivat eniten tulevai-

suuden työelämään 5 - 10 vuoden päähän tarkasteltuna. Korttipakassa oli yhteensä 

46 korttia. Haastateltavat saivat nostaa keskusteluun myös muita teemoja, muu-

tosajureita tai hiljaisia signaaleja niin halutessaan. Tällä haluttiin varmistaa toimiala-

kohtaisten muutosajureiden huomioiminen. Haastattelua ennen lähetetyssä sähkö-

postissa (LIITE 1) oli kerrottu tästä mahdollisuudesta, joten haastateltava oli voinut 

pohtia muutosajureita jo etukäteen niin halutessaan ja tutustua linkin kautta Sitran 

megatrendikortteihin. Tämä ei ollut kuitenkaan edellytys haastatteluun osallistumi-

selle.  
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Tutkija ohjeisti haastateltavaa valitsemaan korteista intuitiivisesti ne, jotka eniten ja 

merkittävimmin vaikuttavat vastaajan organisaation tulevaisuuteen. Mikäli haasta-

teltava halusi niputtaa kortteja yhteen, esimerkiksi teknologian alle robotisaation ja 

tekoälyn hyödyntämisen, tämä oli mahdollista. Haastattelut tallennettiin ja litteroin-

tiin, joten mahdollisten niputusten perustelut olivat kuunneltavissa ja analysoitavissa 

jälkikäteen. Ennen korttien läpikäyntiä esitettiin tutkimuksen pääkysymys lämmitte-

lykysymyksenä eli mitkä asiat valvottavat päättäjää öisin tulevaisuuden työelämään 

liittyen? Tämän jälkeen haastateltavan tekemät korttivalinnat käsiteltiin haastatelta-

van valitsemassa järjestyksessä ja muut kortit laitettiin sivuun. Haastateltavat pe-

rustelivat käsittelyjärjestystä halutessaan. Pääosin edettiin satunnaisessa järjestyk-

sessä, mutta osa haastateltavista korosti tärkeysjärjestystä, joko nousevasti tai las-

kevasti niin, että joko ensimmäisenä tai viimeisenä käsiteltiin suurin tai merkittävin 

organisaatioon vaikuttava muutosvoima. Käsittelyjärjestyksellä ei tutkimuksen kan-

nalta ollut merkitystä. Muutoskortit toimivat ajatusten herättelijänä ja palaute haas-

tateltavilta oli positiivista korttien käyttämiseen liittyen. Yksi haastatelluista totesi 

korttipelin jälkeen seuraavasti:  

 

”Olipas silmiä avaavaa! Korttien kautta oli helpompi konkretisoida sitä 

suurta muutosta, joka tässä nyt on menossa.” (H15) 

 

Jokainen kortti käsiteltiin kysymyksen ”miten valitsemasi muutosvoima vaikuttaa or-

ganisaationne tulevaisuuteen 5 - 10 vuoden päähän?” kautta. Lisäksi esitettiin ky-

seiseen muutosvoimaan ja siihen liittyvään teemaan olevia haastattelurungon mu-

kaisia kysymyksiä. Kuvassa 7 on esitetty yksi esimerkki korttipakan kortista; Elin-

ikäinen oppiminen muuttuu hyveestä välttämättömyydeksi. 
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Kuva 7. Esimerkki megatrendikortti (Sitra 2017). 

 

Haastattelurungon teemat esiintyivät myös korteissa, mutta mikäli haastateltava ei 

valinnut yhtään kyseiseen teemaan liittyvää korttia (esimerkiksi teknologia), niin 

teema käsiteltiin haastattelun kuluessa haastattelukysymysten kautta. Päätutkimus-

kysymys toimi keskustelun avaajana ja ajatusten herättelijänä. Alatutkimuskysy-

mykset tarkentuivat lopullisesti teoriavalintojen jälkeen, mutta ne esiintyivät haastat-

teluteemojen kysymyksissä yhtenä tai useampana erillisenä kysymyksenä. Sivulla 

56 esitetyssä taulukossa 3 on kaikki haastatteluteemat ja esimerkinomaisesti niihin 

liittyviä haastattelukysymyksiä.   

 

Haastateltavaa pyydettiin lopuksi tiivistämään käydystä keskustelusta kolme tär-

keintä asiaa (TOP3), joihin on aloitettava tekemään toimia jo tänään, jotta tulevai-

suuden työelämässä voi menestyä. Tämä priorisointi toimi tutkijan apuna ja konkre-

tisoi kunkin haastattelun tärkeimmäksi koetut asiat haastateltavan näkökulmasta. 

TOP3-priorisoinnin avulla alkoivat valikoitua myös tutkimuksen tieteelliset taustateo-

riat, joten haastateltavat osallistuivat myös aineiston alkuvaiheen analysointiin 
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oman haastattelunsa osalta. Menetelmä oli hyvä, koska tutkittava ilmiö on moniulot-

teinen, ja keskustellut asiat polveilivat haastateltavasta riippuen hyvin eri tasoilla 

(globaali, yhteiskunnallinen, organisatorinen, yksilö). TOP3-priorisoinnilla saatiin 

hyvä tiivistys haastattelun lopuksi ja se kokosi useita keskusteluissa ilmenneitä aja-

tuksia hyvin yhteen.  

 

Kappaleessa 6 Tutkimustulokset käsitellään tulevaisuuden työelämään ja muutos-

voimiin, taito- ja osaamisvaatimuksiin, jatkuvaan oppimiseen ja ajatteluun liittyvät 

löydökset, joihin tutkimuksen teoriapohja ja viitekehys myös rakentuvat.  
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Taulukko 3. Ote haastattelurungosta. 

 

TEEMA: ESIMERKKEJÄ HAASTATTELUKYSYMYKSISTÄ:  

Tulevaisuuden työelämä 

ja työn muutos  

Mitkä asiat valvottavat sinua öisin liittyen tulevaisuuden työ-

elämään? (Päätutkimuskysymys)  

Mitkä asiat ovat muuttuneet eniten 5 - 10 vuoden päästä?   

Muutosvoimat, signaalit, 

trendit  

Mitkä ovat merkittävimmät muutosvoimat, jotka tulevat vai-

kuttamaan organisaationne toimintaan 5 - 10 vuoden kulu-

essa? Mitä mahdollisuuksia koette muutosvoimien tuovan 

organisaatiolle tulevaisuudessa? Minkälaisia haasteita 

muutosvoimat asettavat organisaatiolle?  

Strategia  Miten muutosvoimat tulevat vaikuttamaan organisaation 

strategiaan? Minkälaisia muutoksia konkreettisesti tulee; 

mitä strategiaan tulee lisää ja mitä jää pois?  

Osaamisvaatimukset ja 

elinikäinen oppiminen   

Minkälaisia taitoja, tietoja, osaamisia tai kyvykkyyksiä tule-

vaisuuden työelämä edellyttää yksilöiltä?  

Minkälaisia osaamisen kasvattamisen tai oppimisen tapoja 

näette tulevaisuudessa? Miten näette oppimisen/osaami-

sen liittyvän vastuunjakautumiseen eri toimijoiden kesken 

(yksilö, organisaatio, yhteiskunta)?  

Teknologia  Miten teknologia vaikuttaa tulevaisuudessa organisaati-

onne toimintaan? Mitä mahdollisuuksia teknologia voi 

luoda? Mitä haasteita teknologia voi asettaa?  

Ajattelutapa (mindset) ja 

asenne  

Minkälaista ajattelutapaa tulevaisuuden työelämä edellyt-

tää? Millä keinoin ajattelutapaa voidaan johtaa? Mikä mer-

kitys ajattelutavalla on tulevaisuuden työelämän kannalta 

yksilölle ja organisaatiolle?  

Työkyky ja hyvinvointi  Miten työkykyä ja hyvinvointia johdetaan tulevaisuudessa? 

Mitä vaatimuksia tulevaisuuden työelämä asettaa työky-

vylle ja hyvinvoinnille?  

Johtaminen  Miten johtaminen muuttuu tulevaisuudessa? Minkälaista 

johtamista tulevaisuuden työelämä edellyttää? Miten johta-

juuden vastuut ja toimijuus muuttuvat?  
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5.3 Aineiston analysointimenetelmä ja analyysin vaiheistus 

 

Tämän tutkimuksen analysoinnissa hyödynnettiin abduktiivista teoriaohjaavaa sisäl-

lönanalyysimenetelmää. Laadullista aineistoa käsiteltäessä, analysoinnin tavoite on 

selkiyttää kerättyä aineistoa tutkijalle. Sisällönanalyysillä kerätty aineisto tiivistetään 

niin, että tutkittavaa ilmiötä voidaan kuvata yleistettävästi tai eri ilmiöiden välisiä suh-

teita voidaan kuvata selkeästi. Tavoitteena on löytää aineistosta merkityksiä, eroa-

vaisuuksia ja yhteneväisyyksiä, jotta johtopäätösten tekeminen on mahdollista. Teo-

riaohjaava sisällönanalyysi sijoittuu teorialähtöisen ja aineistolähtöisen analyysin 

väliin. Tutkimustyön edetessä teoria nousi vuorovaikutukseen aineiston rinnalle. 

Täysin aikaisemmasta tiedosta vapaata tutkijaa ei olekaan, joten puhtaasti induktii-

vinen lähestymistapa ei liene edes realistista. Teoriaohjaavassa lähestymistavassa 

analyysi etenee aineiston ehdoilla, mutta johtoajatukset – tässä tutkimuksessa 

haastatteluteemat – ohjaavat analyysiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 90 - 113.)  

 

Haastattelujen myötä tutkijaa alkoi kiinnostaa osaamisen ja uusien taitojen rinnalla 

vahvasti keskusteluissa noussut ilmiö: ajattelu. Ajattelu käsitteenä nousi esiin eri 

teemojen ja kysymysten yhteydessä sen lisäksi, että se oli yksi tutkimuksen teema. 

Tämä herätti kiinnostuksen siitä, onko avain tulevaisuuden työelämän arvoituksen 

ratkaisemiseksi yksinkertaisesti vain ajattelun muuttaminen ja aktiivinen ajattelun 

ajattelu. Näiden toistuvien ilmiöiden perusteella teoriaosuuteen valikoitui ilmiöihin 

keskittyviä tutkimuksia. Aiemmat tutkimukset toimivat apuna analyysivaiheen ete-

nemisessä ohjaten sitä ja kehittäen tutkijan ajattelua suhteessa aineistoon. Abduk-

tiivisessa päättelyssä keskeistä onkin ajattelu. Induktiivinen päättely lähtee liikkeelle 

aineistosta ja deduktiivinen teoriasta. Abduktiivinen päättely käynnistyy myös ai-

neistosta, mutta se ei torju teoriaa vaan hyödyntää sitä inspiraation ja uusien ideoi-

den lähteenä. Tällaista lähestymistapaa Jackson & Mazzei (2012) kuvaavat ”aineis-

ton ajatteluna teorian kanssa”. Se on kokeileva ja vaikeasti selitettävissä oleva tapa, 

joka ei noudata perinteistä lineaarista kaavaa aineiston hankinnasta analyysiin ja 

raportointiin. Analyysi tapahtuu joka vaiheessa, aina tutkimuksen ensimmäisestä 

hetkestä alkaen. Analyysi ei siten perustu suoraan teoriaan, mutta on kytköksissä 
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siihen. Analyysi ei myöskään testaa teoriaa vaan pyrkii luomaan uutta ajattelua. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 90 - 113.)  

 

Analysointivaihe 

 

Analyysin vaiheet on visualisoitu kuvassa 8 ja ne etenivät Alasuutarin (2011) kolmi-

vaiheista mallia noudattaen. Vaiheet ovat aineistoon tutustuminen, havaintojen te-

keminen ja arvoituksen ratkaiseminen. Kuvan vaiheet käydään yksityiskohtaisesti 

läpi seuraavaksi.    

 

 

 

Kuva 8. Analysointivaiheet (mukaillen Alasuutari 2011).  

 

Haastattelut tallennettiin ja nauhoitteet litteroitiin heti haastattelun jälkeen siten, että 

edellinen haastattelu oli litteroitu valmiiksi ennen seuraavaa haastattelua. Tämän 

mahdollisti haastatteluiden väljä aikataulutus (touko-lokakuu) ja hyvin suunniteltu 

eteneminen, jolloin litteroinnille varattiin myös kalenterista aika. Tutkija litteroi ai-

neiston itse MS Excel-ohjelmaa hyödyntäen. Litterointi suoritettiin touko-lokakuun 

aikana. Haastattelutallenteet litteroitiin sanasta sanaan, mutta ilman muita huomi-

oita, kuten puheen taukoja, huokauksia, naurahduksia tai muita tunteenilmaisuja. 

Täytesanat (niinku, tota) sisältyivät litterointiin. Tarkka litterointitapa edellytti tallen-

teen kuuntelua ja toistamista pienissä osissa. Tutkija ja haastateltava eroteltiin litte-

roinnissa rivin alkuun T: (tutkija) ja H: (haastateltava) puhujatunnisteella. Litteroinnit 

eivät sisältäneet haastateltujen nimiä, organisaatioita tai muita tietoja, joista henkilöt 
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olisi mahdollista tunnistaa. Ainoastaan tutkijan on mahdollista yhdistää haastatel-

tava ja litterointi toisiinsa. Kaikki aineisto pyrittiin keräämään minimoiden tunnistet-

tavat tiedot. Kunkin haastattelun litteroinnin jälkeen tutkija luki litteroidun aineiston 

läpi muutamaan otteeseen ja kopioi TOP3 huomiot erilliseen dokumenttiin. Jo en-

simmäisessä lukuvaiheessa tutkija aloitti analysoinnin luoden jokaisesta haastatte-

lusta haastattelukohtaisen yleiskuvan ja kirjaamalla päähuomiot TOP3-

dokumenttiin. Ensimmäisen litterointikierroksen jälkeen litteroitua aineistoa oli yh-

teensä 182 yksipuolista A4 vaakasuuntaista sivua.  

 

Litteroinnin jälkeen aineistoa kvantifioitiin eli siitä tehtiin kaksi laskentaa, joiden tar-

koitus oli havainnollistaa tulevaisuuden työelämään vaikuttavien muutosilmiöiden il-

menemiskertoja. Haastatellut päättäjät tunnistivat useita muutosvoimia, jotka vai-

kuttavat tulevaisuudessa heidän edustamiensa organisaatioiden toimintaympäris-

töön, strategiaan, johtamiseen, työn sisältöön ja työn muuttumiseen. Oheisessa tau-

lukossa 4 on kuvattuna muutosvoimat, jotka nousivat keskusteluissa esiin ja numero 

kuvaa sitä, kuinka monessa haastattelussa käsite toistui. Haastatteluissa nousi esiin 

yhteensä 34 tulevaisuuden työelämään vaikuttavaa eri käsitettä tai ilmiötä. Ne sai-

vat yhteensä 196 erillistä mainintaa. Elinikäinen oppiminen mainittiin kaikissa haas-

tatteluissa eli 16 kertaa ja uudet perhemuodot yleistyvät vain kerran. Haastatteluissa 

pyrittiin tarkemmin käsittelemään muutosvoimista vain tärkeimpiä tai eniten tulevai-

suuden työelämään vaikuttavia tekijöitä, haastattelun rajatusta kestosta johtuen. 
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Taulukko 4. Tulevaisuuden työelämään vaikuttavat muutosvoimat   

 

Järj. Muutosvoima: 
Mainin-

toja: 

1. Elinikäinen oppiminen 16 

2. Taitojen merkitys kasvaa 12 

3. Terveys, hyvinvointi ja työkyky 10 

4. Teknologia 9 

5. 
Merkityksellisyys johtamisessa ja  

liiketoiminnassa 9 

6. Työn rakenteet muuttuvat 9 

7. 
Luovuuden ja innovatiivisuuden  

tarve lisääntyy 8 

8. Kokeilukulttuuri  8 

9. Sosiaalinen pääoma  7 

10. Datan arvo kasvaa 7 

11. Uteliaisuus ja rohkeus 7 

12. Ajattelutapa ja asennemuutos 7 

13. Kiihtyvä muutosvauhti 7 

14. 
Päätöksenteosta tulee ongelmanratkai-

sua  7 

15. Vastuullisuus ja eettisyys 6 

16. 

Teknologia jakaa väestöä, teknologi-
asta  

tulee kansalaistaito 6 

17. Eliniät pitenevät ja väestö kasvaa 5 

18. Arvonluonnin muutos 5 

19. Digitalisaatio 5 

20. Verkostot ja ekosysteemit 5 

21. Alustatalous 5 

22. Riittävä on tarpeeksi 5 

23. Työmarkkinan polarisaatio 5 

24. Globalisaatio 4 

25. Analytiikka 3 

26. Etäjohtaminen 3 

27. Paikallisuus korostuu 2 

28. Naisten ja tyttöjen asema 2 

29. Maapallon kantokyky 2 

30. Talouden reunaehdot tiukentuvat 2 

31. Kaupungistuminen 2 

32. Maailmankansalaisuus yleistyy 2 

33. Tasapaino ja balanssi 2 

34. Uudet perhemuodot yleistyvät  1 

 Yhteensä 196 

 



61 
 

Aineiston purkamisen ja luokittelun ensimmäisessä vaiheessa koko litteroitu haas-

tatteluaineisto käsiteltiin. Aineiston luokittelussa yläluokat muodostuivat alkuun tee-

mahaastattelurungon mukaisista teemoista. Litteroitu aineisto purettiin eri teemojen 

alle pilkkoen kaikki vastaajien ilmaisut esitetyn kysymyksen mukaisen teeman alle. 

Lisäksi sama ilmaisu tai osa ilmaisusta saattoi toistua myös toisen tai useamman 

teeman alla, mikäli vastaus sisälsi myös muuhun teemaan sopivaa sisältöä. Esi-

merkkinä seuraavaksi esitetty yhden vastaajan ilmaisu kysymykseen, miten vastaa-

jan kuvaamat muutosvoimat tulevat vaikuttamaan tulevaisuuden johtamiseen hei-

dän toimintaympäristössään. Vastaus jakautui teemoista johtamisen (1), elinikäisen 

oppimisen (2), taito- ja osaamisvaatimusten (3) sekä ajattelun ja asenteen (4) alle. 

Numerot vastauksessa kuvaavat sitä, miten ilmaisu purettiin yläluokkien eli teemo-

jen alle:   

 

”…Aika kovia vaaditaan tulevaisuuden työelämän johtajilta (1). Ihmisten 

johtamisen taitoja, työn johtamista ja aika isoja asioiden haltuunottoa ja 

laaja-alaista ajattelua, että on pakko jotenkin, pystyy näkemään asioita, 

eikä voi mennä enää sillä, että se on näin ja näin, että tehdään näin (1, 

3, 4). Vaan jatkuvaa oppimista ja kiinnostusta asioista ja kehittämisestä. 

Asiat vanhentuu nopeasti, pitää olla koko aika kiinnostunut ja kehitys-

myönteinen (1, 2). Ja sit toisaalta sallia ja sietää, että mä en tiedä kai-

kesta kaikkee. Jonkun pitää johtaa, mutta myös semmoista tiimijohta-

juutta, että sinne tulee laajemmin tietoa ja taitoa ja osaamista, yksi ih-

minen ei voi hallita kaikkea (1, 2, 3). Vaatii muutosta ja vaati ajattelun 

muutosta ja vaatii semmosta epävarmuuden sietämistä ja kesken eräi-

syyden sietämistä ja sitä, että kaikki ei välttämättä ole aina nousujoh-

teista vaan polveilevaa etenemistä, muutosliikettä (1, 3, 4).” (H15) 

 

Seuraavassa vaiheessa alkuperäisestä ilmaisusta muodostettiin pelkistetty ilmaisu, 

jossa pyrittiin kuvaamaan vain olennainen sisältö alkuperäisestä vastauksesta. Ylä-

luokista muodostettiin tarkennettuja alaluokkia pelkistettyjen ilmaisujen perusteella. 

Samansisältöiset asiat yhdistettiin samaan alaluokkaan. Aineistosta löytyneet ilmai-

sut, jotka eivät kuuluneet suoraan minkään yläluokan alle, luokiteltiin Muut huomiot 
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– yläluokan alle. Sisällönanalyysin tavoitteena oli löytää kaikille ilmaisuille yläluokka 

sekä saada muodostettua niistä omat alaluokat yläluokkien alle. Luokittelu tehtiin 

MS Excel-sovelluksella siten, että jokainen yläluokka oli omalla välilehdellään sa-

massa tiedostossa. Kuvassa 9 on esitetty esimerkki luokittelusta.  

 

 

Kuva 9. Ote alaluokkien muodostamisesta. 

 

Analyysin lopuksi alaluokkia yhdistettiin ja pelkistettiin sekä yläluokkien nimet yksin-

kertaistettiin kuvaamaan ilmiötä. Tämän jälkeen yläluokista muodostettiin tutkimuk-

sen rajausten ja tutkimuskysymysten mukainen yhteenveto. Yhteenveto ei näin ol-

len kata kaikkia alkuperäisiä kahdeksaa haastatteluteemaa, joita vasten aineisto ke-

rättiin ja analysoitiin. Tämän tutkimuksen tulosten yhteenveto on visualisoitu kuvan 

10 muotoon. Analyysista muodostui tutkimuksen tarinankaari, jossa kuvan merkit-

tävimmät muutosvoimat ’Teknologian kehitys ja digitalisaatio’ sekä ’Arvonluonnin 

muutos ja merkityksellisyyden johtaminen’ yhdessä muuttavat työtä, työn rakenteita, 

prosesseja, käytäntöjä ja johtamista sekä työltä edellytettäviä taito- ja osaamisvaa-

timuksia. Jatkuvan oppimisen ja joustavan ajattelun merkitys korostuu uusien taito- 

ja osaamisvaatimusten sekä muutoskyvykkyyden taustalla, jotta tulevaisuuden työ-

elämässä selviäminen, pärjääminen ja menestyminen on mahdollista.  
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Kuva 10. Tutkimuksen analyysiyhteenveto  

 

5.4 Luotettavuuden arviointi  

 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida reliabiliteetin ja validiteetin näkökul-

mien kautta. Näkökulmat arvioivat sitä, onko tutkimusmenetelmä ja sen kautta joh-

detut tutkimustulokset luotettavia ja päteviä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotet-

tavuutta arvioidaan koko tutkimusprosessin kannalta, jolloin tutkijan on kuvattava 

oma ajattelunsa täysin läpinäkyvästi, jotta lukija voi seurata mihin tutkimuksen tu-

lokset ja tutkijan tekemät päättelyt perustuvat. (Eskola & Suoranta 2014, 200 - 211.)  

 

Reliabiliteetti ottaa kantaa tutkimustulosten luotettavuuteen siten, voidaanko tulok-

set toistaa vastaavan tutkimuksen toteuttamisena eivätkä tulokset ole sattumanva-

raisia. Jos ajassa tapahtuva muutos muuttaa tutkittavaa ilmiötä tai siihen osallistu-

vien henkilöiden kokemuksia, voidaan reliaabeliuuteen suhtautua varauksin. (Hirs-

järvi & Hurme 2008.) Tässä tutkimuksessa katse oli tulevaisuuden työelämään noin 

5 - 10 vuoden päähän. Voidaan olettaa, että eri ajankohdassa tapahtuvan vastaa-

van tutkimuksen toteuttaminen kuvastaisi kyseisessä ajankohdassa vaikuttavien 

muutosvoimien myötä nousevia merkityksiä. Näin ollen ne todennäköisesti 
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poikkeaisivat tämän tutkimuksen tuloksista, ainakin mitä kauemmaksi ajassa men-

nään. Toisaalta tutkimustulosten vertailu eroavaisuuksien ja samankaltaisuuksien 

osalta onnistuisi vastaavalla tutkimusstrategialla toteutettujen tutkimusten kesken. 

Jos samanaikaisesti olisi toteutettu vastaavanlainen tutkimus, voidaan kohtuudella 

olettaa, että tällöin tutkimuksessa nousseet ilmiöt olisivat olleet melko yhteneväisiä.  

 

Validiteetti eli tutkimuksen pätevyys arvioi koko tutkimusstrategiaan liittyviä valin-

toja, tutkijan roolia tutkimusprosessissa sekä tutkimuksen yleistettävyyttä. Validi-

teetti ilmaisee siis sen, miten hyvin tutkimusmenetelmä kohtaa tutkimuksen koh-

teena olevan ilmiön. Validiteettiin voidaan vaikuttaa huolellisesti suunnitellulla tutki-

musstrategialla ja pohtimalla menetelmävalintoja tutkittavaan ilmiöön nähden. Laa-

dullisen tutkimuksen kokonaisluotettavuuden arviointi tapahtuu siten läpinäkyvän 

tutkimusprosessin yksityiskohtaisella kuvaamisella sekä tutkimuksen johdonmukai-

sen etenemisen kautta. Laadullisen tutkimuksen kannalta tutkijan rooli sen tulkitsi-

jana on merkittävä. Tutkija toimii tutkimusvälineen osana, jolloin täysi objektiivisuus 

on mahdotonta. Lukijalle on kuitenkin annettava yksityiskohtaista, objektiivista ja 

puolueetonta tietoa siitä, mitkä asiat ovat vaikuttaneet tutkimuksen rakentumiseen 

ja prosessiin sekä aineiston tulkintaan. Tutkijan on näin ollen kiinnitettävä toistuvasti 

huomiota niin omiin valintoihinsa kuin tulkintoihinkin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2000, 207 - 218.)  

 

Tämän tutkimuksen ja tutkimusprosessin luotettavuutta pyrittiin parantamaan koko 

sen etenemisen ajan tarkastelemalla tehtyjä valintoja pitkin prosessia. Tutkimuspro-

sessi on kuvattu aiemmin tässä luvussa mahdollisimman läpinäkyvästi ja yksityis-

kohtaisesti, kuten myös tutkijan toiminta prosessin eri vaiheissa. Tutkijan pitkän työ-

kokemuksen ja hiljaisen tiedon määrän vuoksi tutkijan toimintaan kiinnitettiin eri-

tyistä huomiota. Tutkijan vaikutusta esimerkiksi haastatteluissa ilmeneviin asioihin 

pyrittiin minimoimaan sillä, että vastaajilla oli mahdollisuus nostaa keskusteluun lä-

hes mitä vain tärkeäksi koettua tulevaisuuden työelämään liittyen sitä tutkijan rajaa-

matta. Tutkijan rooli haastattelijana oli vain tiedon kerääminen ja tutkimuksen teke-

minen haastattelukysymyksiä esittämällä, ei ottamalla osaa keskusteluun 
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sisällöllisesti. Tutkijan hiljaisen tiedon suhdetta tehtyihin tulkintoihin on toki vaikea 

tunnistaa, mutta tätä on pyritty välttämään kuvaamalla kattavasti teoriaosuus aiem-

masta tutkimuksesta, jonka pohjalta muodostettiin tutkimuksen teoreettinen viiteke-

hys.  

 

Tutkimusmenetelmää testattiin testihaastatteluilla, jotta voitiin varmistua siitä, että 

haastatteluteemat ja -kysymykset keräsivät vastauksia tutkittavasta ilmiöstä katta-

vasti. Myös kysymysten ymmärrettävyyttä testattiin testihaastatteluilla. Haastatelta-

ville lähetettiin ennakkoon tietoa haastattelun kulusta ja tutkittavasta ilmiöstä, jolloin 

haastateltavilla oli mahdollisuus tarkentaa asioita halutessaan jo ennakkoon sekä 

myös haastattelun aikana. Haastattelutilanteet olivat keskustelevia ja niitä aktivoitiin 

pelillistämällä hyödyntäen Sitran megatrendikortteja. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimustulokset tutkimuskysymyksittäin sekä aiemmin ku-

vassa 10 esitetyn tutkimuksen analyysiyhteenvedon mukaisesti. Ensimmäistä ala-

tutkimuskysymystä merkittävimmistä muutosvoimista käsitellään luvussa 6.1. Luku 

6.2 käsittelee työn muutosta. Toinen alatutkimuskysymys liittyen tulevaisuuden 

taito- ja osaamisvaatimuksiin käsitellään luvussa 6.3. Jatkuvan oppimiseen liittyvät 

tulokset käsitellään luvussa 6.4. Kolmannen alatutkimuskysymyksen tulokset tule-

vaisuuden työelämässä edellytettävän ajattelutavan osalta käsitellään luvussa 6.5. 

Viimeisessä luvussa 6.6 käsitellään päätutkimuskysymystä, eli mitkä asiat valvotta-

vat päättäjää öisin tulevaisuuden työelämään liittyen. Tässä tutkimuksessa saatuja 

tuloksia suhteutetaan aiempaan tutkimukseen luvussa 7 Tutkimuksen yhteenveto ja 

johtopäätökset.  

 

6.1 Tulevaisuuden työelämään vaikuttavat muutosvoimat  

 

Tutkimuksen alakysymys 1: Mitkä ovat merkittävimmät tulevaisuuden työelämään 

vaikuttavat muutosvoimat?   

 

Haastateltujen päättäjien nimeämistä muutosvoimista muodostettiin analyysivai-

heessa kaksi kokonaisuutta, jotka merkittävimmin vaikuttavat ja muuttavat tulevai-

suuden työelämää. Merkittävimmät, yhdessä työn tulevaisuuteen vaikuttavat muu-

tosvoimat ovat, teknologian kehitys ja digitalisaatio sekä arvonluonnin muutos ja 

merkityksellisyyden johtaminen.  

 

6.1.1 Teknologian kehitys ja digitalisaatio 

 

Teknologian nopea kehitys ja digitalisaatio koettiin haastateltujen päättäjien mukaan 

voimakkaana muutosvoimana tulevaisuuden työelämää tarkasteltaessa, vaikka 
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teknologia haastatteluteemana jakoikin vastaajia. Suurimmassa osassa haastatte-

luista se korostui tärkeimpänä muutosajurina. Kolme haastatelluista jätti kuitenkin 

yllättäen korttivalinnoissa teknologiaan ja digitalisaatioon liittyvät muutosvoimat va-

litsematta tärkeimpinä muutosajureina omassa toimintaympäristössään. Tätä pe-

rusteltiin muun muassa sillä, että organisaatio toimii teknologia-alalla tai digitalisaa-

tio koettiin olevan jo perusasetus organisaatiossa ja sen toimintaympäristössä. Tek-

nologia nähtiin silti näissäkin tapauksissa oppimiseen ja taito- ja osaamisvaatimuk-

siin vahvasti vaikuttavana asiana. Teknologiaa ja digitalisaatiota käsiteltiin kaikissa 

haastatteluissa, sillä se edusti yhtä haastatteluteemaa. Teknologian alla käsiteltiin 

monipuolisesti sen eri muotoja kuten esimerkiksi datan merkitystä, robotiikkaa, te-

koälyä ja koneoppimista. Teknologian ulosjättämistä korttivalinnoissa kuvattiin 

muun muassa seuraavasti:  

 

”Tää digitalisaatio on ihan default. Meitä ei olis ilman tätä.” (H16)  

 

Teknologian ja digitalisaation nähtiin olevan yksi suurimmista ajureista työn muu-

toksen taustalla. Mobilisoituva, ajasta ja paikasta riippumaton työ, erilaisiin teknolo-

gioihin perustuvat palvelut sekä datan ja analytiikan mahdollisuudet koettiin tulevai-

suudessa tärkeinä tekijöinä, jotka muuttavat niin työn tekemistä kuin liiketoimintoja 

ja palveluita. Datan ja analytiikan alue koettiin jossain määrin sumeaksi siten, ettei 

sen merkitystä vielä täysin ymmärretä. Mobilisoituvaa työtä ja datan merkitystä ku-

vattiin haastateltujen puolelta muun muassa seuraavasti:  

 

”Kun puhutaan sellaisista asioista, jotka pitäis olla jo ihan eilistä päivää, 

kuten etätyöt ja joustava työ. Nyt kun on mahdollista tehdä työtä missä 

vaan, niin ihan objektiivisesti, jos ajattelee, niin mitä järkee meidän on 

jonottaa aamuruuhkassa tänne taloon tekemään asioita, mitä me jokai-

nen tänä päivänä voitais tehdä jossain muualla. Ja sit taas ajetaan ilta-

päivällä samassa ruuhkassa kaikki pois.” (H8) 

 



68 
 

”Tää digitalisaatio ja datan merkitys, analytiikka ja tekoäly ja ylipäätään 

me tullaan näkemään, vielä meidänkin sukupolvi ja tulevat sukupolvet, 

tullaan näkemään huikeita juttuja, että mihin kaikkeen nää pystyy. Me 

ei vielä pystytä edes ajattelemaan, että mihin kaikkeen… Me ei oikeesti 

tiedetä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Datan määrä vaan kasvaa 

ja sitte kun sitä osataan hyödyntää, niin mitä sillä voikaan tehdä.” (H4) 

 

Teknologian ja tietointensiivisyyden nähtiin lisääntyvän alalla kuin alalla ja tehtä-

vässä kuin tehtävässä. Ihmisen työkaveriksi tulee teknologia eri muodoissaan, jol-

loin työ muuttuu prosessinomaiseksi ihmisen tehdessä siitä osan ja teknologian hoi-

taessa osan. Muutosta kuvattiin muun muassa metsurimetaforalla, jossa ennen 

metsurilla oli saha, ja työ oli fyysistä, mutta nykypäivänä puita kaataa teknologia 

ihmisen ohjaamana. 

 

”Ponssen Harvester on metsässä kulkeva tietokone, joka kuitenkin kes-

keisesti tarvitsee ihmistä käyttämään sitä laitetta. Oikeastaan mä oon 

tykännyt ajatella niin, ettei ehkä kaikkiin, mutta yhä useampaan työhön 

tulee kaikkia tietointensiivisen työn piirteitä.” (H10) 

 

Teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia tunnistettiin hyvin, mutta toisaalta 

paljon koettiin olevan vielä opittavaakin. Niiden merkitys tulevaisuudessa nähtiin 

suuressa roolissa, vaikka pientä digiväsymystä olikin havaittavissa: 

 

”Digitalisaatio, tää on vähän jo kokenut inflaation, mutta kyllähän se tu-

lee vaikuttamaan montaa kautta. Tää on yks isoimmista tekijöistä, joka 

tulee muuttamaan meidän yhteiskunnan rakenteita ja työpaikkojen 

määrää ja tekemisen tahtia kaiken kaikkiaan. Myös datan arvo kasvaa, 

mitä me ei ymmärretä vielä ihan niin riittävällä tasolla mihin se oikeesti 

tulee menemään. Ja mitkä mahdollisuudet on. Nyt huomataan jo monia 



69 
 

asioita, että kun ajetaan datasta tietoja, että oho näin se on. Eli ihan 

kaikkialla nää mullistaa, ja sitä ei vielä ymmärretä.” (H5) 

 

”Kyllähän maailma muuttuu tosi rajusti. Kiitos vaan teknologian ja digi-

talisaation.” (H2)  

 

Digitalisaation ja erilaisten teknologioiden hyödyntämisen arvioitiin myös jakavan 

organisaatioita liiketoiminnallisesti voittajiin ja häviäjiin, ellei niiden merkitystä uuden 

arvon luomisessa ymmärretä. Ymmärtämisen lisäksi, organisaatioiden tulisi kasvat-

taa kyvykkyyttä ja osaamista, jotta teknologian mahdollisuuksia voidaan hyödyntää 

liiketoiminnassa. Yksi haastatelluista kuvasi huolta seuraavasti:  

 

”Tekoäly, analytiikka ja data. Ei data datana, vaan mitä me voidaan siitä 

oppia ja miten me sitä käytetään. Ja osa meidän yrityksistä on ihan 

data-analytiikka yrityksiä puhtaasti ja osittain meidän coretekemistä. 

Asiakkaat miettii tätä, isot toimijat on miettinyt jo pitkään ja analytiikan 

käyttö tulee laajenemaan entistä enemmän. Nyt jo pienet ja keskisuuret 

yritykset alkaa ymmärtämään, että meillä on dataa, että mitä me tällä 

tehdään. Onko tässä tapahtumassa joku jako häviäjiin ja voittajiin, kun 

tietyllä tavalla osa organisaatioista, jotka vielä kamppailee ihan perus-

digitalisaation kanssa, joka ei ole vielä edes ajatellutkaan, että mitä 

kaikkea dataa ja analytiikkaa voitais liiketoiminnan kehittämiseksi 

tehdä. Ja osa on jo täällä ja vielä pidemmälläkin. Miten ne organisaatiot, 

joissa ei ole vielä kykyä digitalisaation ja asiakaspolkujen ymmärtämi-

seen ja kehittämiseen, niin saa ikinä tän muutosvauhdin kiinni?” (H6) 

 

Teknologian hyödyntämiseen liittyi myös kipuilua, joka ilmeni haastateltujen päättä-

jien mukaan investointeihin liittyvien päätöksien teossa. Organisaatioissa tunnistet-

tiin paljon tarpeita ja kohteita teknologian hyödyntämiselle, mutta niihin liittyvien pää-

tösten tekeminen koettiin osittain jopa vaikeaksi. Haastatellut päättäjät kokivat, että 
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kaikkea ei ole mahdollista kehittää samanaikaisesti, jolloin organisaatioissa joudu-

taan priorisoimaan eri tahojen ehdotuksia välillä tiukastikin arvottaen niiden hyötyjä, 

usein liiketoiminnan ja uudenlaisten työntekemisen tapojen välillä. Investoinnit vaa-

tivat rahan lisäksi myös henkilöresursseja, osaamisen kehittämistä ja aikaa muutok-

sen johtamiselle. Haastatelluista useampi totesi, että usein projekteissa hoidetaan 

tekninen osuus, mutta muu jää huomiotta. Syynä tähän nähtiin olevan kiire ja ym-

märtämättömyys, että muutos on kokonaisvaltaista eikä vain esimerkiksi uusien jär-

jestelmien käyttöönottoa. Edellä kuvatusta ongelmasta haastateltujen mukaan saat-

taa aiheutua se, että uusia järjestelmiä ei otetakaan kokonaisvaltaisesti käyttöön ja 

vanha toimintatapa sallitaan edelleen. Ongelmaa kuvattiin muun muassa seuraa-

vasti:  

”Meillä on järjestelmät, jotka mahdollistaa asioiden ja prosessien teke-

misen digitaalisesti, mutta me tehdään monta asiaa silti Exceliin. Siis 

sitä samaa asiaa, että meillä on pääsy edelleen niihin vanhoihinkin toi-

mintatapoihin. Ei ole johdettu sitä muutosta loppuun asti, vain uusi jär-

jestelmä tuotu. Olisihan se syytä kouluttaa sekä se ohjelma, että uu-

denlainen toimintatapa sekä sen tuomat uudet mahdollisuudet. Tämä 

on johtamisongelma.” (H13) 

 

”Toimintatapa ei muutu sellaiseksi, kun se on ajateltu digitaalisessa ym-

päristössä. Me tehdään edelleen niinkun vanhastaan ja sit me ihmetel-

lään, että täähän on ihan paska ohjelma. Kun pitäis tehdä toisin päin, 

miettiä ensin se uusi liinattu toimintatapa.” (H14) 

 

”Tavoitetaso on, että pienten töitten harjakaisten myötä viedään käy-

täntöön sitä muutosta. Oli se organisaatio mitä tahansa, niin ne ihmiset 

pitää valmentaa ja poisopettaa niin kun siitä nykymallista. Se muutos 

tapahtuu ainoastaan sillä, että se henkilöstö sitoutuu siihen muutok-

seen ja ymmärtää ne syyt siellä taustalla. Siihen kannattaisi panostaa. 

Henkilöstön voimakas mukaanotto ja valmentaminen muutokseen. Or-

ganisaation rukkaaminen, että se tukisi tätä toimintaa eikä niin, että 
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yritetään vanhoihin rakenteisiin viedä uusia asioita, vaan mietitään toi-

mivin kokonaisuus.” (H2) 

 

Yhteenvetona teknologian ja digitalisaation osalta voidaan todeta niiden näyttelevän 

merkittävää tekijää tulevaisuuden työelämässä useilta eri näkökulmilta tarkastel-

tuna. Teknologia tulee haastateltujen päättäjien mukaan mukautumaan kaikkeen 

tekemiseen, jolta kukaan yksilö tai organisaatio ei voi välttyä. Ne mahdollistavat uu-

sien liiketoimintojen ja palveluiden syntymisen, aikaan ja paikkaan riippumattoman 

työn tekemisen sekä valtiorajojen ylittävän globaalin yhteistyön mahdollisuudet. 

Teknologialla on merkittävä rooli työn jakautumisessa ja työn tekemisen uusissa 

muodoissa, joita muun muassa alustatalouden kehittyminen edustaa. Tulevaisuu-

den työelämä edellyttää uusia taitoja, jotka liittyvät teknologiaan tavalla tai toisella, 

ja tietointensiivisyys lisääntyy kaikilla aloilla ja eri työtehtävissä. Teknologia asiana 

nousi esiin myös elinikäisen oppimisen, taito- ja osaamisvaatimusten sekä työkykyä 

käsittelevien teemojen yhteydessä. Erityisesti teknologian hyödyntämiseen liittyvä 

muutosjohtamisen tarve tunnistettiin tärkeänä hankkeiden onnistumiselle ja halutun 

muutoksen toteutumiselle.  

 

6.1.2 Arvonluonnin muutos ja merkityksellisyyden johtaminen  

 

Teknologian kehityksen ja digitalisaation rinnalla, haastatellut päättäjät kokivat työn 

muuttumisen taustalla vaikuttavan vahvasti merkityksellisyyden korostumisen ja ar-

vonluonnin pohjan muuttumisen. Näiden tekijöiden korostuminen nähtiin vaikutta-

van voimakkaasti jo viiden vuoden sisällä. Arvonluontiin ja merkityksellisyyteen lii-

tettiin inhimillisyyden, vastuullisuuden, eettisyyden, johtamisen ja sosiaalisen huo-

lehtimisen teemoja. Niiden koettiin muuttavan merkittävästi johtamista, jolta tulevai-

suuden työelämässä odotetaan yksilöllisyyden huomioimista, erilaisuuden ymmär-

tämistä ja arvopohjaista sekä ihmislähtöistä vuorovaikutuksen tapaa. Arvonluontia 

ja merkityksellisyyttä käsiteltiin niin yksilötasolla kuin globaalina, maapallon kanto-

kykyä koskevana asiana. Yksi haastatelluista kuvasi asiaa näin:  
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”Merkityksellisyys, ei pelkästään yksilön työssä, vaan jos bisnes ei ole 

merkityksellistä, niin se on maapallon kantokyvylle raskas. Me käyte-

tään palloa liikaa ja meitä on liikaa. Tämä alkaa näkymään viiden vuo-

den sisällä ja erityisesti johtamisessa, jos johto ei osaa nostaa sitä työn 

merkityksellisyyttä ja sen arvoa - ei pelkästään itselleen tai omalle yh-

teisölleen - vaan koko tälle maapallolle ja sen kantokyvylle, niin bisnek-

set ei menesty.” (H12)  

 

Vahva arvopohjaisuus ja yksilön kokemus työn merkityksellisyydestä ilmeni useam-

massa keskustelussa. Yksilöt hakevat työtä, jolla on merkitystä ja jonka avulla he 

voivat toteuttaa omaa arvomaailmansa. Sosiaalinen vastuu ja hyvän toteutuminen 

laajemmin koettiin korostuvan tulevaisuudessa, erityisesti uusien sukupolvien kes-

kuudessa.  

”Yksilön pitää kokea merkityksellisyyttä, ja jos johtajat eivät pysty johta-

maan merkityksellisyyttä yksilön työssä, niin sellaiset johtajat ja organi-

saatiot ei tuu pärjäämään, joissa ei sitä osata.” (H12) 

 

”Nykyisille sukupolville arvot työn tekemisessä on paljon tärkeempi 

asia, kun mikä se on ollut aikaisemmille sukupolville ja se, että he ovat 

tekemässä merkityksellistä työtä ja voi jotenkin antaa itse takaisin yh-

teiskunnalle.” (H4) 

 

”Milleniaalit, saati sitä seuraava sukupolvi, niin haluaa olla mukana jos-

sain merkityksellisessä ja siksi varmaan suorittavan työn tekijöistä on 

kohta pulaa, koska halutaan olla osa jotain isompaa tai ihmeellisempää 

tai muuta. HR ihmisenä ja työnantajana se on iso haaste, että sä pystyt 

sanottamaan tai tarinallistamaan sen yrityksen niin, että se houkuttelee 

niitä osaajia, joita sä tarviit, jotta se yritys ylipäätään pärjää jatkossa, 

saati sitten menestyy.” (H11) 
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Haastatellut kokivat, että uusi työ edellyttää uudenlaista johtamista, ja johtamisen 

muutos tapahtuu kaikilla tasoilla. Itseohjautuvuus, ryhmien ja verkostojen johtami-

nen sekä palveleva esimiestyö ja strateginen johtamiskyvykkyys nähtiin tärkeinä 

elementteinä johtamiskeskustelussa. Perinteisiksi koettuihin johtamistapoihin ei 

enää tulevaisuuden työelämässä uskota, ja sitä kuvaa haastateltujen seuraavat to-

teamukset:  

”Ei perinteisillä talousarvoilla johtavat, joita meidän yhteiskunnassa 

suurin osa johtajista vielä on, enää tulevaisuudessa pärjää. Ne, jotka 

on oivaltanut tän erilaisuuden arvostamisen, yksilöllisyyden ja oikeu-

denmukaisuuden, niin ne firmat pärjää ja ne on arvokkaita yrityksiä. Se 

on hienoa.” (H5)  

 

”Management by perkele ei vaan enää toimi. Johtaminen muuttuu rin-

nalla kulkemiseksi ja valmentamiseksi. Käskyttämisestä mahdollistami-

seen. Ongelmanratkaisuautomaatista yhteiseen ajatteluun. Yhteisten 

arvojen jakamiseksi ja kokemukseen, että tehdään jotain yhteistä hy-

vää.” (H7) 

 

Yksi haastatelluista totesi, että nyt on viimeinen aika herätä johtamisen muutokseen, 

sillä tulevaisuuden työelämässä korostuvaa mahdollisuuksien ja luovuuden johta-

mista ei voi pakottaa perinteisin menetelmin vaan esimerkiksi palvelevan johtami-

sen keinoin:  

”Mun mielestä jos ei oo vielä herätty, niin kova kiire on alkaa tajuamaan, 

että byrokraattinen ylhäältä alas tapahtuva johtaminen ei enää toimi. 

Luovuutta korostavien ominaisuuksien kasvuun korostavassa työelä-

mässä se luovuus on pommin varmasti asia, mitä ei voi käskeä. Luo-

vuus on sisäsyntyistä itsestä lähtevää, minkä varassa se toteutuu tai on 

toteutumatta. Palveleva johtaminen on hyvä termi tuomaan esiin sitä 

ajatusta, että johtaminen on mahdollisuuksien ja edellytysten luomista, 

eikä käskyttämistä.” (H10) 
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Yksilöllisyyden merkitys korostui sekä yksilölähtöisen johtamisen, että johtajan per-

soonallisuuden näkökulmasta. Johtaja nähtiin myös yksilönä, jonka toivottiin laitta-

van itseään peliin johtajana, eikä roolia nähdä päälle liimattuna roolipukuna.  

 

”Johtamisen instrumentti on se ihminen. Ja se tekee siitä johtajastakin 

ihmisen, joka toivottavasti uskaltaa tuoda persoonan esiin eikä esittää 

kliinisesti jotain johtajaa.” (H1)  

 

”Kyllä sen johtajan on oltava iholla ja tunnettava ne johdettavansa, jo-

kainen omana yksilönään. Mikä sitä yksilöä innostaa, motivoi ja draivaa. 

Olla kiinnostunut niistä ihmisistä. Ja tuntea tietenkin ensin itsensä sa-

malla tavalla, jotta voi johtaa muita.” (H7)  

 

Yhteenvetona arvonluonnin muutokseen ja merkityksellisyyden johtamiseen koettiin 

haastateltujen mukaan tuovan työelämään pehmeämmän puolen teknologian kehi-

tysvauhdin ja digitalisaation rinnalle. Maailmassa, jossa kaikki pystytään tekemään 

nopeammin, kovemmin, älykkäämmin ja tehokkaammin tarvitaan haastateltujen 

päättäjien mukaan myös ymmärrystä siitä, miksi asioita tehdään ja mitä hyvää niistä 

seuraa yksilöille ja yhteisöille. Inhimillisen ja yksilöä arvostavan johtamisen uskottiin 

nousevan vastuullisen organisaation tunnusmerkiksi, jonka avulla organisaatio voi 

kilpailla halutuista työntekijöistä. Psykologisesti ja sosiaalisesti turvallisen ilmapiirin 

ja yrityskulttuurin kehittämisen koettiin olevan avaintekijänä sille, että organisaatio 

voi menestyä luovuutta, innovatiivisuutta ja omaperäistä ajattelua korostavassa tu-

levaisuudessa. Yksilöiden koettiin sitoutuvan tulevaisuudessa enemmän organisaa-

tioihin, jotka huolehtivat sekä työntekijöistään että sosiaalisesta vastuustaan 

omassa toimintaympäristössään.  
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6.2 Työn murroksesta kohti tulevaisuuden työelämää 

 

Teknologinen kehitys ja digitalisaatio arvonluonnin muutoksen ja merkityksellisyy-

den johtamisen rinnalla, muuttavat tulevaisuuden työtä, rakenteita, prosesseja ja 

tekemisen tapoja. Teknologian tuomat mahdollisuudet, kokeilukulttuuri ja työn jous-

tavuus nähtiin haastateltujen päättäjien mukaan merkittävinä tulevaisuuden työelä-

mässä. Kokeilukulttuuri korostui useassa haastattelussa ja se nähtiin joustavan työn 

tekemisen ja uuden oppimisen keinona, jota organisaatioissa tulisi lisätä. Kokeilu-

kulttuuria ja sen kautta tapahtuvaa oppimista kuvattiin muun muassa seuraavasti:   

 

”Liittyen kokeilukulttuuriin ja työn rakenteisiin niin, kyllähän organisaa-

tioissa tarvitaan sitä joustavuutta ja ketteryyttä entistä vahvemmin, että 

hei kokeillaan. Sen huomaa myös, että välillä työntekijät itsekin araste-

levat, että pitäiskö meidän kehittää tätä näin vai näin ja no hei, miksei 

me kokeilla? Mut sitähän kautta me opitaan ja se liittyy siihen elinikäi-

seen oppimiseen, että ilman sitä, jos me ei uskalleta välillä kokeilla, niin 

ei opita.” (H6) 

 

Kokeilukulttuuri koettiin erityisesti yhteisen tekemisen ilmentymänä. Yhdessä kokeil-

laan, onnistutaan, epäonnistutaan ja kokemuksista opitaan. Haastatellut totesivat, 

että perinteinen syyllisten etsiminen ja epäonnistumisen pelko, eivät kuulu kokeilu-

kulttuuriin ja se koettiin hyvänä asiana. Toisaalta perinteinen tekeminen nähtiin vielä 

tänä päivänä kokeilukulttuuria estävänä, sillä edelleen vanhojen tapojen koettiin 

nousevan helposti pintaan, jos kokeilut eivät onnistukaan. Myös käytössä olevat 

suoriutumisen mittarit tunnistettiin perustuvan perinteisen tekemisen tapaan eikä 

kokeilukulttuuriin kannustavina.  

 

”Kokeilujen kautta me pystytään kehittämään ja se on semmosta yh-

teistä tekemistä. Ja kokeilua pitää olla ja sitä rohkeutta tehdä asioita eri 

tavalla. Ja ymmärtää se, että ei välttämättä mene putkeen, mutta siitä 
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ei saisi sit rangaista vaan se epäonnistuminen sallia. Ja mitata muuta 

kuin perinteisesti on totuttu, vaikka kuinka monta ideaa on keksitty ja 

kuopattu.” (H11) 

 

”Kokeilukulttuuriin kuuluu kans se mokaaminen, että kaikki ei aina 

mene silleen, kun suunniteltiin. Että se mokien salliminen, ettei kenen-

kään tarvii pelätä, että mitä jos mokaa. Kokeillaan ja opitaan, yhdessä. 

Palkitaan parhaista mokista, ainakin jos niistä opittiin jotain.” (H16) 

 

Perinteisten työsuhdemuotojen tilalle nähtiin nousevan nykyään epätyypillisiksi luo-

kiteltavia työn tekemisen muotoja, kuten keikkatyöläisyys, kevytyrittäjyys tai alusta-

talouden luomat uuden työn muodot. Uusien työn muotojen nähtiin haastavan lain-

säädäntöä, jossa työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet muuttuvat, 

erityisesti alustatalouden mallissa.  

 

”Kyllä meidän pitäis ihan romuttaa toi (lainsäädäntö) ja miettiä ihan uu-

delleen. Ja sitten miettiä erilaisten organisaatioiden ja muotojen, yksin-

työskentelevien kautta, kun ne lait on sillon tehty vähän niinkun organi-

saatio- ja yritysnäkökulmasta. Otetaan vaikka ekosysteemit ja verkos-

toissa työskentely. Niin organisaatiothan rajaa sitä, että jos sä oot täällä 

töissä niin sä et saa tehdä, on kilpailukieltoja ja muita.” (H5) 

 

”Tää työnantajuus on yks todella iso kysymys liittyen alustatalouteen. 

Lainsäädäntö perustuu siihen, että miten me verotetaan duunia ja miten 

me sitte rakennetaan nää uudet systeemit uusilla vastuujaoilla.” (H10) 

 

Työn muuttumisen osalta vastaajat olivat yksimielisiä. Työ muuttuu, tekemisen ta-

vat, käytännöt ja rakenteet muuttuvat ja se muuttaa myös toimintaympäristöjä. 

Vaikka haastatellut päättäjät kuvasivat uusia työntekemisen tapoja, niin kuitenkin 
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perinteinen työnantaja-työntekijämalli nähtiin vahvana työn tekemisen muotona tu-

levaisuudessakin. Haastatelluista useampi kuitenkin totesi, että rinnalle tulee 

ekosysteeminen ja verkostomainen työskentely, jossa arvoa asiakkaille luodaan yh-

dessä valittujen strategisten kumppaneiden kanssa. Hybridimuotoisen työskentelyn 

uskottiin kasvavan tulevaisuudessa, jolloin työtulot voivat koostua palkkatyön, yrit-

täjyyden ja yhteisöllisen tekemisen kokonaisuudesta. Haastatellut päättäjät eivät 

vielä kuitenkaan juuri tunnistaneet omissa organisaatioissaan mahdollisuutta yksi-

lötasolla tapahtuvaan sopimiseen, joka sallisi hybridimuotoista työskentelyä vaan 

perinteinen työnantaja-työntekijäsuhde nähtiin vielä estävän sen toteutumista. 

Haastatellut uskoivat työelämän muuttuvan tulevaisuudessa vaativammaksi, mutta 

joustavammaksi. Vaativuutta kuvatiin muun muassa työn muuttuessa monimutkai-

semmaksi ja abstraktimmaksi, jossa osaamisen, sosiaalisten taitojen ja yhdessä te-

kemisen tavat korostuvat sekä teknologian vaatimustaso nousee. Joustavuutta ko-

ettiin tulevan taas työn tekemisen muotojen ja yksilöllisyyden korostumisen kautta.  

 

6.3 Yksilön työelämätaidot tulevaisuudessa 

 

Tutkimuksen alakysymys 2: Millaisia uusia taito- ja osaamisvaatimuksia työelämän 

muutos asettaa yksilölle? 

 

Tulevaisuuden työelämän edellyttämät uudet taito- ja osaamisvaatimukset sekä jat-

kuvan oppimisen teema korostuivat haastatteluissa eniten, toimialasta ja vastaa-

jasta riippumatta. Inhimillisen pääoman merkitys tunnistettiin isona strategisena 

asiana muun muassa osaamisen kehittämisen, uusien työntekijöiden työhön hou-

kuttelun ja henkilöstön sitouttamisen näkökulmasta. Haastateltujen päättäjien mu-

kaan on jatkuvasti pohdittava sitä, mitä taitoja ja osaamisia organisaatioissa tulevai-

suudessa tarvitaan ja minkälaisissa strategioilla osaamista kasvatetaan ja kehite-

tään (kuten rekrytointi ja urajohtamisen käytännöt), miten henkilöstöä sitoutetaan ja 

palkitaan. Myös toimialojen näkymät koettiin vaikuttavan organisaatioiden toimin-

taan ja strategisiin valintoihin kilpailukyvyn ja tehokkuuden vahvistamiseksi. Henki-

löstön osaaminen ja resursointi koettiin yhdeksi tärkeimmistä lähitulevaisuuden 
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strategisista valinnoista, johon on panostettava. Haastatellut näkivät siihen kuitenkin 

liittyvän epävarmuustekijöitä muutoksen nopeuden ja laajuuden vuoksi. Päättäjät 

kokivat, että organisaatioissa ei vielä täysin tiedetä, mihin osaamisiin niiden tulisi 

panostaa, jotta tulevaisuudessa oikeat osaamiset olisivat käytössä oikea-aikaisesti. 

Perinteinen pitkäjänteinen osaamisen kehittäminen koettiin olevan murroksessa. 

Yksi haastatelluista kuvasi ongelmaa seuraavasti:  

 

”Systemaattinen osaamisen kehittäminen ei ole enää mahdollista. Me 

tarvitaan ehkä ens kvartaalissa jotain, mitä me ei ehkä vielä tiedetä, tai 

viimestään ens vuonna. Niin mistä me sitä hankitaan, niin se on koko 

tän työelämän murros sinänsä. Miten yritys pystyy resurssimielessä va-

rautumaan, että miten meillä on ne oikeat osaajat silloin kun me niitä 

tarvitaan, kun me ei vielä tiedetä, että mitä osaamista meillä pitäisi olla 

ens keväänä, niin miten me osataan siihen varautua?” (H8)  

 

Haastateltujen päättäjien näkemykset tulevaisuuden taito- ja osaamisvaatimuksista 

jakautuivat hyvin aiemmin esitettyihin muutosvoimien mukaisiin teemoihin. Tekno-

logiaan ja digitalisaatioon liittyviin taitoihin sekä arvonluonnin ja merkityksellisyyden 

alle luettaviin inhimillisiin taitoihin. Taitojen ja osaamisvaatimusten koettiin muuttu-

van tulevaisuudessa merkittävästi. Taidoissa korostuivat teknologiset, vuorovaiku-

tukselliset ja johtamiseen liittyvät taidot. Teknologisissa taidoissa ei korostunut niin-

kään vaativa tekninen osaaminen vaan perusteknisten taitojen hyödyntäminen 

omassa työssä sekä ymmärrys siitä, miten teknologiaa voi hyödyntää organisaation 

toimintaympäristössä esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja tuotta-

misessa. Omasta työstä lähtevä tekninen ajattelu koettiin olevan ensimmäinen as-

kel kohti teknologian hyödyntämisen ymmärrystä. Työssä hyödynnettäviä teknisiä 

taitoja kuvattiin muun muassa seuraavasti:   

 

”No taitoihin vaikuttaa teknologia, robotisaatio ja tää digitalisaatio - niit-

ten tuleminen. Se tulee siihen työhön mukaan, että sitä pitää hallita 

omassa työssä, mutta sitten myös niille ihmisille, jotka valmistuu 
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ammattiin, niin niitten pitää hallita sitä työssä, että osaa hyödyntää kaik-

kea teknologiaa. Ettei tulla vasta työpaikalle oppimaan koulun jälkeen. 

Ja myöskin, kun ite on tommosella alalla, niin se kiinnostus noihin asi-

oihin, koska sit taas saattaa olla, että ei mua kiinnosta koneitten kanssa 

tehdä työtä, mulla on jotenkin tää ihmiset ja ihmisten kaa toimiminen, 

mutta sekään ei enää riitä, vaan pitää niitä ajatella osana sitä omaa 

tekemistä.” (H15) 

 

”Suomessa ei paikallisesti tarvitse osata koodata, mutta vois sanoa, 

että yleinen tietokoneen ja mobiiliaplikaatioiden kanssa pelaaminen pi-

tää olla hyvinkin tuttua. Ja Office ympäristo, mihin jatkuvasti tulee lisää 

työkaluja ja lisää mittareita niin ne pitää kyllä osata tulkita itsekin, että 

pystyy johtamaan omaa työtä.” (H3) 

 

Teknologiataitojen pelättiin myös jakavan ihmisiä voittajiin ja häviäjiin, jossa osa pu-

toaa työelämästä pois puuttuvien teknisten taitojen vuoksi. Haastateltujen mukaan 

tämä koskee parhaillaan työelämässä olevia, joilla on vielä useita vuosia työelämää 

edessä, ei niinkään diginatiiveiksi syntyneitä uusia sukupolvia, vaikka tasoeroja to-

dettiin olevan kaikissa ikäryhmissä. Työelämässä hankittujen teknologiataitojen to-

dettiin hyödyttävän myös työn ulkopuolista elämää palveluiden muuttuessa entistä 

enemmän digitaalisiksi.   

 

”Miten sä pärjäät, kun kaikki palvelut menee tulevaisuudessa säh-

köiseksi ja sä et edes löydä virtanappia koneesta? Valitettavasti osa 

vaan putoaa kelkasta ja työelämästä. Työssähän sä opit näitä erilaisia 

verkkokokouksia ja digipalveluita, että siitä on sitten hyötyä tulevaisuu-

dessakin, kun hoitaa vaikka viranomaisasioita, kun niitä verotoimistoja 

ja Keloja ei enää missään ole.” (H13) 
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Teknologiaosaamisen koettiin haastateltujen mukaan skaalautuvan perustason ym-

märryksestä vaativaan tekniseen osaamiseen ja arkkitehtuuriin, jolloin aiemmin hy-

vin tekniseksi määritelty osaamisalue siirtyy enenevissä määrin myös ajattelutavan 

puolelle. Haastatteluissa kolme päättäjää käytti termiä ’teknologinen ajattelu’, ku-

vaamaan osaamisvaadetta, ja esimerkkinä oli muun muassa digitaalisten asiakas-

polkujen ymmärtäminen ja niiden suunnittelu ilman, että tarvitsee osata teknisesti 

ohjelmoida mitään.   

 

”Jokaisen pitäisi osata miettiä teknologiaa edes sillä tasolla, että no mi-

ten vaikka tätä mun omaa työtä voisi helpottaa robotin tai automaation 

avulla? Tai miten joku palvelu, jota tuotetaan asiakkaalle, voitaisiin tuot-

taa hyödyntämällä jotain teknologiaa. Tarvitaanko kaikkeen aina ih-

mistä? Että miettisi edes niitä mahdollisuuksia, eikä vaan pitäisi kiinni 

siitä, että kun tää on aina näin tehty. Semmosta teknologista ajattelua 

tavallaan.” (H16) 

 

”Niin, vaikka mekin ollaan digitalisaatiobisneksessä ja se on meidän co-

retekemistä, niin silti mä törmään siihen, että ei osata teknologisesti aja-

tella niitä uusia mahdollisuuksia. Mä yritän, että jos katottais toisesta 

suunnasta, että mitä mahdollisuuksia on tai mitä muuta me voitais 

tehdä. Vaikka me tiedetään paljon, niin ei täysin hyödynnetä.”  (H1) 

 

Tulevaisuuden työelämän taitoina haastatteluissa korostuivat myös inhimilliset tai-

dot, kuten vuorovaikutus, tunneäly ja empatiakyvykkyys. Ne nähtiin taitoina, joita 

edellytetään kaikilta toimijoilta roolista riippumatta. Yksilösuorituksista yhteiseen te-

kemiseen muuttuva työelämä painottaa taitoja, joissa tietoa jaetaan ja luodaan yh-

dessä. Haastatellut kuvasivat vuorovaikutuksellisia taitoja seuraavasti:  

 

”No sit jos mietitään, että mitä taitoja me tarvitaan, niin me tarvitaan 

tunneälytaitoja. Ihan hirveen tärkeä, missä tahansa tehtävässä 
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nykypäivänä niin sun pitää pystyä, ja se on jo ihan pelkästään sun oman 

jaksamisen kautta sitä, että sä pystyt arvioimaan sitä toisen käytöstä, 

etkä sä ota sitä ittees. Muuten sä oot ihan ylikuormittuneessa tilassa, 

jos sä otat kaikki "tää on mun syytä, kun sä oot niin huonolla tuulella ja 

mä en taaskaan onnistunut".” (H5)  

 

”Avoimuutta, uudistumiskykyä, yhteistyötaitoa toimia moniammatilli-

sissa tiimeissä, vuorovaikutusosaamiset korostuu entistä vahvemmin 

tulevaisuuden työelämässä – meillä kaikilla.” (H6) 

 

”Tunnetaidot on ihan keskeinen. Onneksi se on tulossa. Se on jännä… 

Se aletaan hyväksyä nyt paremmin, kun mä puhun tunteista työelä-

mässä. Sitä aletaan ymmärtää ja hyväksyä, että työpaikat on täynnä 

tunteita ja ne tunteet ajaa meitä. Tunteet siirtyy organisaatiossa, joten 

ne on johtamisenkin kannalta tärkeitä tunnistaa.” (H12) 

 

Ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokyky nousi myös yhtenä tärkeäksi koettuna tai-

tona haastatteluissa, ja se nähtiin myös roolista riippumattomana taitovaatimuk-

sena. Tietoa on saatavilla enemmän, helpommin ja nopeammin kuin koskaan aiem-

min, joten päätöksenteko on muuttumassa enenevissä määrin ongelmanratkai-

suksi. On osattava ja uskallettava tehdä päätöksiä riittävällä tietomäärällä. Haasta-

tellut kuvasivat tätä problematiikkaa seuraavasti:  

 

”Päätöksenteko on haastavampaa ja haastavampaa tehdä tai jotenkin 

nähdä oikeita vastauksia. Sun pitää vaan ottaa x määrä juttuja huomi-

oon ja sit todeta vaan, että näillä mä meen ja niinku sellai. Informaatiota 

pullistelevassa maailmassa asioihin on entistä vaikeampaa löytää suo-

raviivaista vastausta. Ja päätöksiä pitäisi tehdä myös enemmän yh-

dessä ja sillä tiedolla, mikä nyt on ja olla valmiita taas muuttamaan 
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päätöksiä siinä kohtaa, kun saadaan uutta tietoa ja jos tarvii. Ettei sit 

pelätä tehdä päätöksiä.” (H1) 

 

”Jos mietitään työtä, niin sehän on erilaista ongelmanratkaisua ja sit sä 

tavallaan tarviit… Sä et enää semmosella perinteisellä lineaarisella 

ajattelulla pärjää vaan sä tarviit sitä analyyttista ongelmanratkaisutaitoa 

ja kykyä tehdä päätöksiä.” (H5)  

 

Johtamistaidoista haastatteluissa korostui itseohjautuvuuden taito tulevaisuuden 

työelämätaitona. Työn muuttuessa aika- ja paikkariippumattomaksi, ja tehtävien 

monimutkaistuessa, haastatellut kokivat, että jokaiselta edellytetään erilaista itseoh-

jautumisen tasoa ja kykyä johtaa itseään. Johtajan on tunnettava johdettavat ja tar-

joiltava erilaista johtamista tarpeen mukaan. Kaikilla ei kuitenkaan itseohjautuvuu-

den taitoa koettu olevan, joten myös johtamisen on tuettava itseohjautuvuuden kas-

vua yksilöiden ja tiimien osalta.  

 

”Sun on esimiehenä oltava jokaiselle niille vähän erilainen sen mukaan 

mitä ne tarvii. Toinen tarvii tilaa, että sanoo vaan, että katotaan suurim-

missa käänteissä, että miten homma menee ja toinen odottaa sitä, että 

sä kerrot koko ajan, että missä mennään.” (H8) 

 

”Esimieheltä edellyttää herkkyyttä aistia, että ketkä on sisältä päin oh-

jautuvia ja ketkä ulkoapäin ohjautuvia, että miten tämmöinen itseohjau-

tuvuus eri ihmistyypeillä otetaan huomioon ja miten sitä vahvistetaan. 

Miten tukea niitä, jotka ei niin itsenäisesti ohjaudu ja miten antaa tar-

peeksi tilaa niille, jotka on hyvinkin itsenäisiä.” (H13) 

 

Johtamistaitojen yhteydessä korostuivat vahvasti myös luottamuksen, psykologisen 

ja sosiaalisen turvallisuuden sekä tunnetaitojen merkitys. Johtajalta odotetaan 
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pehmeitä ja inhimillisiä vuorovaikutuksen ja tunneilmaston johtamisen taitoja. Tai-

toja, joita tällä hetkellä kaikilla johtajilla ei välttämättä ole. Psykologinen ja sosiaali-

nen turvallisuus ja luottamus nähtiin hyvän työyhteisön perustana, jotta organisaatio 

voi menestyä tulevaisuudessa. Näitä ilmentymiä haastatellut kuvasivat seuraavasti:  

 

”No eihän niitä taitoja kaikilla ole, mutta ei me voida koko porukkaa 

myöskään vaihtaa.” (H16) 

 

”Johtaminen vaatii mun mieleestä semmosta inhimillisyyttä, se ei ehkä 

suomalaisessa työelämässä ole ollut se vahvin puoli. Me ollaan hirveen 

hyviä managereita oltu muttei välttämättä liidereitä. Tää maailman aika, 

et sä oot hirveen herkillä sen sun porukkas suhteen myöskin niinkun 

henkisesti, että kohtaat heidät ihmisenä etkä vaan käskytä täältä, että 

näin ja näin pitää tehdä. Tää menee tietyllä tapaa pehmeempään suun-

taan, mikä on loppujen lopuksi aika kova juttu.” (H8) 

 

”Mä näen ne (psykologinen turvallisuus ja luottamus) tavallaan ankku-

rina, ne on oltava, että pystytään menestymään, kasvamaan tai ihan 

vaan tekemään töitä, kun maailma muuttuu koko ajan.” (H14) 

 

Johtamiselle nähtiin useita eri kehityskulkuja eri toimijatasoilla. Yksilön itseohjautu-

vuus, tiimien jaettu johtajuus, verkostojen yhteisöllinen johtajuus, johtajan valmen-

tava johtajuus ja vuorovaikutuksellinen johtajuus koettiin olevan tulevaisuuden työ-

elämässä johtamisen menestystekijöitä, sillä ympäristöjen kompleksiivisuus ja no-

pea muutosvauhti edellyttävät uudenlaisia johtamisen taitoja kaikilla eri tasoilla. Yh-

teenvetona haastatellut päättäjät kokivat taito- ja osaamisvaatimusten muuttuvan 

siten, että normaalin substanssiosaamisen rinnalle tulee paljon uusia työelämätai-

tovaatimuksia, jotka ovat siirrettävissä tehtävästä ja toimialasta toiseen. Edellä ku-

vatut teknologiset, vuorovaikutukselliset ja johtamisen sekä uuden oppimisen taidot 

ovat metataitoja, jotka auttavat yksilöä menestymään tulevaisuuden työelämässä. 
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Johtajilta odotetaan tulevaisuudessa merkittävästi enemmän inhimillisiä taitoja kuin 

perinteisiksi johtajataidoiksi tunnistettuja taitoja, kuten talousarvoihin perustuvat tai-

dot.  

 

6.4 Jatkuvan oppimisen kyky auttaa menestymään tulevaisuuden työelämässä 

 

Merkittävänä vaatimuksena tulevaisuuden työelämässä menestymiselle haastatel-

lut päättäjät nostivat oppimiseen ja oppimiskyvykkyyteen liittyvät metataidot. Tee-

mana oppiminen koettiin olevan yksi tärkeimmistä tulevaisuuden työelämän keskus-

telun kohteista, jota olisi määriteltävä myös käsitteenä uudelleen. Eräs haastatel-

luista tiivisti asian näin:  

 

”Käsitys oppimisesta, osaamisesta ja tiedon jakamisesta tulee tulevai-

suudessa rajusti muuttumaan.” (H2) 

 

Jatkuva, elinikäinen oppiminen tunnistettiin jo tällä hetkellä vahvasti arjessa vaikut-

tavana ilmiönä, jonka merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Haastatellut 

päättäjät totesivat, että oppimisen on muututtava jatkuvasti arjen tilanteissa tapah-

tuvaksi toiminnaksi, eikä se voi olla irrallinen tai päälle liimattu erillinen osa. Elin-

ikäistä oppimista kuvattiin myös pitkään puheenaiheena olleeksi teemaksi, mutta 

työn murroksen ja teknologian kehityksen uskottiin vauhdittavan jatkuvaa oppimista 

sanoista tekoihin. Ilmiötä kuvattiin muun muassa seuraavasti:  

 

”Tästä (elinikäisestä oppimisesta) on meillä puhuttu jo sen 15 vuotta, ja 

etenkin tää korostuu meidän toimialalla, jossa tekniikka kehittyy niin val-

tavaa vauhtia. On puhuttu, mutta ei ole sisäistetty. Nyt viimeistään se 

on aivan välttämätöntä, että sä koko ajan opiskelet uutta ja pysyt sen 

muutoksen mukana. Sun pitää nopeasti omaksua uusia asioita ja jär-

jestelmiä.” (H14)  
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”Elinikäisestä oppimisesta on puhuttu aina, mutta miten se toteutuu… 

Ne on innokkaimpia osallistumaan kursseille, jotka jo itsenäisestikin 

opiskelee ja käyttää omaa aikaa uuden tiedon hankkimiselle. Ne, joiden 

pitäisi osallistua, niin niitä ei sitte kiinnosta tai niitä saa esimiehenä pa-

tistella.” (H2) 

 

Vastuu oppimisesta ja oppimiseen osallistumisesta koettiin pääosin kuuluvan yksi-

lölle, mutta myös esimiehen, organisaation ja yhteiskunnan rooli tunnistettiin niin 

tukena, mahdollistajana kuin organisaattorinakin. Haastatellut päättäjät kuvasivat 

elinikäistä oppimista, sen toteutumista ja vastuita muun muassa seuraavasti:  

 

”Organisaation kannalta tarkoittaa sitä, että se täytyy rakentaa osaksi 

työtehtävää se ammattitaidon lisääminen, että sulla on X prosenttia 

omasta työajasta automaattisesti oman osaamisen kehittämistä ja kei-

not ja välineet vaihtelee, ne voi olla mitä vaan. Sen koulutuksen ja osaa-

misen ylläpitäminen muuttuu kans ajasta ja paikasta riippumattomaksi, 

että se oppiminen on muutakin kuin kurssilla istumista, vaan se on sitä 

arjen tekemistä ja työn kautta oppimista ja hiljaisen tiedon jakamista. 

Tiedon panttaamista on vielä, mutta sukupolvien siirtymistä pois työelä-

mästä, niin se ilmapiiri muuttuu ehkä erilaiseksi. Yhdessä tehdään ja 

yhdessä opitaan.” (H2) 

 

”Elinikäinen oppiminen tai voisi puhua jatkuvasta oppimisesta tänä päi-

vänä, että se ei oo enää sitä, että ihminen voi mennä työelämään ja sit 

mä oon niinkun siellä, että se ei enää riitä tässä päivässä eikä myös-

kään tulevaisuudessa. Oppiminen lisää työhyvinvointia ja sen (oppimi-

sen) vaatimukset muuttuu ja kasvaa. Tää on ihmisen itsensä vastuulla, 

mutta myös työnantajan vastuulla, että täytyy mahdollistaa se. Tulee 

niitä just, että onko työajalla mahdollisuus jotain uusia ohjelmia, että ota 

haltuun vai annetaanko siihen se jonkunlainen koulutus tai aika, että 
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pystyy vastaanottaa sen tiedon ja taidon ja pystyy sitte hyödyntää sitä 

työssään.” (H15) 

 

Esimiehen rooli nähtiin myös tärkeänä oppimisen mahdollistajana, tukena ja innos-

tajana. Esimiestä verrattiin coachin eli valmentajan rooliin, jonka on oltava kiinnos-

tunut johdettaviensa kehittymisestä ja eteenpäin kannustamisesta.   

 

”Mun mielestä hyvään johtamiseen kuuluu se, että koko ajan ois 

coachina niille omille tiimiläisilleen. Mitä ne on oppinut? Mihin ne on 

menossa? Mitkä on niiden motivaattorit? Mahdollisimman paljon kes-

kustelua ja läsnäoloa ja semmosta coachaavaa tyyliä, avoimia kysy-

myksiä. On oltava aidosti kiinnostunut heidän kehittämisestään ja kas-

vattamisestaan eteenpäin.” (H4) 

 

”Sä et voi esimiehenä olla mustasukkainen sun parhaista osaajista. Sun 

pitää aidosti haluta niiden menestystä ja kannustaa niitä eteenpäin, eikä 

yrittää pitää väkisin kiinni vaan siksi, että sun tiimi menestyy. Ja tätä ei 

vielä työelämässä tänä päivänä nää. Esimiehet keksii itse esteitä hy-

vien tyyppien loistamiselle.” (H16) 

 

Toisaalta yksilön toiveiden ja organisaation strategisten tarpeiden yhdistämisessä 

osaamisen ja oppimisen kannalta nähtiin haasteita, joita eräs haastatelluista kuvasi 

seuraavasti:   

”Vaan enemmänkin oppimisessa on kysymys siitä, että pitää jotenkin 

seurata sitä, mikä itseä kiinnostaa. Jokaiselle pitää laatia vähän henki-

lökohtaisia suunnitelmia myöskin, että okei, että sä ajattelet, että sun 

ura olis ehkä tän tyyppinen ja meillä olis tarjota tälläisiä ja tollaisia, jotka 

mätsää sit tähän meidän strategiaan ja tulevaisuuteen. Esimiehenä mä 

en voi laittaa sua johonkin ihan muuhun kurssille vaan sen takia, että 
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sä haluaisit kasvaa siihen suuntaan, jos meillä ei ole siihen yhtiönä in-

tressiä, mutta miten se… Mutta miten niinkun kanavoida sitä yhtiön ta-

vallaan intressiä kohtaamaan sitä yksilön intressiä. Ja sen se vaatii ja 

se on haastavaa jatkossa, kun on osaamisia, joita halutaan pitää.” (H8) 

 

Jatkuvan oppimisen mahdollistavina keinoina ehdotettiin muun muassa opintotiliä, 

mikrotutkintoja, työn ja opiskelun yhdistäviä verkostoja, työnkiertoa, uusia projek-

teja, coachingia, mentorointia ja oppimista tukevaa esimiestyötä. Toiveet ja haaveet 

nähtiin myös mahdollisuutena löytää uusia kiinnostuksen kohteita ja niiden kautta 

tapahtuvaa uuden oppimista.   

 

”Varsinaisen koulutuksen lisäksi pitäisi olla lyhytkestoisempaa koulu-

tusta. Muuttuu ehkä sen suuntaiseksi, että on joku koulutustili tai sella-

nen, että sulla on joku koulutusbudjetti ja sä pystyt käyttämämään sitä 

vapaammin niinkun yhteiskunnallisesti, mutta myös siihen omaan orga-

nisaation sisällä, että sulla on aikaa ja rahaa käyttää sun oman osaa-

misen kehittämiseen.” (H2) 

 

”Ja sillä tavalla ne sitten itsekin osaavat tuoda omia haaveita ja toivei-

taan esiin. Liian paljon on edelleen sitä, että ei uskalleta sanoa edes 

omalle esimiehelle, että mitä oikeastaan haluaisi tehdä tai oppia, kun 

saattaa olla pelko siitä, että sä olisit jotenkin epälojaali ja sä haluisit jo-

tain muuta, kun mitä tässä olisi tarjolla.” (H4) 

 

Yksilön kannalta uuden oppiminen nähtiin välttämättömyytenä, jotta henkilö pystyy 

kilpailemaan osaamiseen, tietoon ja taitoon voimistuvassa työmarkkinassa. Use-

ampi haastateltu päättäjä koki, että yksilön on itse ymmärrettävä oppimisen ja osaa-

misen tärkeys, eikä sitä vastuuta voi siirtää itsensä ulkopuolelle. Päättäjät kokivat 

asiasta myös huolta, että miten kaikki saadaan pidettyä työelämässä ja oppimisky-

kyisinä.  
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”Se muutos on pysyvä olotila ja sun on pakko, että sä pysyt siinä mu-

kana, niin sun pitää pystyä muuttumaan ja mukautumaan ja oppimaan 

ja opettelemaan uutta.” (H7) 

 

”Sun pitäis olla kiinnostunut eri aiheista ja ajatella, että ne tuo siihen 

sun ammatilliseen osaamiseen jotain uutta. Miten sä saat ihmiset ym-

märtämään sen, että kaikki oppi mitä mä lataan omalle kovalevylle, on 

mun omaisuutta ja mun CV:ssä, ei organisaation?” (H1) 

 

”Jos mä en itse pidä huolta mun osaamisesta ja CV:stä, niin kuka sitte? 

Ei kukaan. Kyllä mä nään, että meidän jokaisen on herättävä siihen, 

että sitä oppimista ei voi ulkoistaa kenellekään muulle. Tai sä voit sanoo 

heippa työelämä.” (H16) 

 

Ongelmaksi jatkuvan oppimisen tukemisessa ja mahdollisuuksien tarjoamisessa ko-

ettiin se, että miten organisaatiot osaavat tunnistaa tulevaisuuden osaamistarpeita 

ja kehittää kyvykkyyksiä ennakoivasti. Vastaajat kuvasivat ongelmaa muun muassa 

näin:  

”Esimiehen pitää tunnistaa omasta organisaatiostaan ne osaamisvajeet 

etukäteen ja miettiä, että kuka meiltä hankkii tarvittavaa osaamista. Ja 

siihen voi mennä aikaa, että se osaaminen on käytössä sitten.” (H14) 

 

”Yks heikkous on se, että tunnistetaanko me ne tulevaisuuden tarpeet, 

jotta me voitaisiin kouluttaa henkilöstö ennen, ennen kun me otetaan 

joku tekninen asia tai vaikka järjestelmä käyttöön. Nyt me yritetään 

semmosta ekaa kertaa, että me lähdetään harjoittelemaan pilvipalve-

lua, vaikka meillä ei ole vielä sitä käytössä.” (H13)  
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Jatkuvan oppimisen todettiin linkittyvän myös työkykyyn ja työhyvinvointiin, ja sitä 

kuvattiin kaksipuolisena kolikkona niin työkykyä edistävänä kuin mahdollisesti hei-

kentävänäkin asiana.  

 

”Siinähän on kaksi puolta. Toisaaltahan se, että haastat itseäsi ja opet-

telet uutta, niin pitää sun aivot käynnissä. Mutta jos sykli menee liian 

nopeaksi, niin se rupee kääntymään itseään vastaan. Ajatustyössä eri-

tyisesti, kuten meillä, niin aivokapasiteetti laskee. Enemmän mä henki-

lökohtaisesti nään, että se vahvistaa.” (H14) 

 

”Ihmiset, jotka on tulleet tekemään tiettyä työtä, niin tää elinikäisen op-

pimisen vaade on kyllä haaste. Työ lähtee muuttumaan ja se vaatii sulta 

kouluttautumista, niin siitä tulee muutosvastarintaa ja joudutaan ongel-

miin, että miten he pystyy lähtemään muutokseen mukaan. Miten ne 

selviää siitä jaksamisen kannalta.” (H13) 

 

Jatkuva oppiminen ilmiönä nousi suurimmaksi aiheeksi keskusteluissa linkittyen 

myös muihin haastatteluteemoihin. Yhteiskunnalta odotettiin tukea ja uusia ratkai-

suja taito- ja osaamisvaatimusten edellyttämiin täydennys- ja uudelleenkoulutuksen 

tarpeisiin. Myös varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen odotettiin korostavan op-

pimiskyvykkyyteen valmistavien taitojen opetusta. Tulevaisuuden työelämän kan-

nalta tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä nähtiin oppimiskyvykkyys ja -halukkuus. 

Haastatellut totesivat, että yksilö voi oppia halutessaan lähes mitä vain taitoja, jos 

on halu ja into oppia uutta ja kokeilla rohkeasti.  

 

6.5 Ajattelutaitojen merkitys tulevaisuuden työelämässä  

 

Tutkimuksen alakysymys 3: Minkälainen ajattelutapa auttaa menestymään tulevai-

suuden työelämässä?   
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Haastateltujen päättäjien mukaan tulevaisuuden työelämässä korostuvat erilaiset 

ajatteluun liittyvät taidot, kuten luovuus, intuitiivisuus, omaperäisyys, analyyttisyys 

ja systeemisyys. Ajatteluun ja ajattelutapoihin viitattiin eri haastatteluteemojen yh-

teydessä, erityisesti taito- ja osaamisvaatimusten ja jatkuvan oppimisen yhtey-

dessä. Yksilön kannalta ajattelu- ja asennetavan muutos koettiin yhtenä tärkeim-

mistä keinoista selvitä tulevaisuuden työelämässä. Sitä kuvattiin sekä irti päästämi-

sen että uudenlaisen ajattelun ja asenteen kautta.  

 

”Se on suuri asennetason muutos, että pitää päästää irti siitä, mitä nyt 

on. Nykyinen virkasuhde ei olekaan varma, vaan on opittava jatkuvasti 

ja tuotava myös lisäarvoa organisaatiolle.” (H2)  

 

”Jos sä haluat olla mukana tulevaisuuden työelämässä, niin kyllä ajat-

telun ja asenteen on muututtava. Systeemiä ei voi vastustaa vaan se 

vie mukanaan. Siinä ei muutosvastarinta auta.” (H12)  

 

”Vaatii irtipäästämistä kapeasta vanhasta ajattelumallista, että men-

nään töihin ja ollaan 30 vuotta samassa. Vaatii hirveesti vanhan mallin 

haastamista ja mindsetin muutosta ketterään ja kokeilevaan tekemi-

seen.” (H7) 

 

Yksilön ajattelun ja asenteen koettiin näkyvän tekemisessä ja heijastuvan ympäris-

töön vaikuttaen myös muihin henkilöihin. Erityisesti johtavassa asemassa olevien 

ajattelulla ja asenteella nähtiin olevan merkitystä työyhteisön tunneilmaston kan-

nalta.  

”Ajatteluun - siihen voi itse vaikuttaa. Me ei voida vaikuttaa muiden ajat-

teluun ja asenteisiin, mutta me voidaan vaikuttaa niihin välillisesti sillä 

tavalla, että jos me saadaan ite vähän fiilis iloisemmaksi ja positiivisem-

maksi, niin sillä voi olla ihan merkittävä vaikutus siihen meidän 
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ympäristöön. Varsinkin, jos me ollaan johtavassa asemassa. Ja sitä 

kautta voidaan muuttaa sitä ympäröivää maailmaa, itsemme kautta.” 

(H4) 

 

Myös kriittisen ja systeemisen ajattelun merkitys korostui tulevaisuuden työelämä-

taitona, kuten keskeneräisyyden sietäminenkin. On ymmärrettävä kokonaisuuksia 

ja omaa osuutta kokonaisuudessa sekä sitä, jos jokin asia ei ole omassa vaikutus-

piirissä. Kyky käsitteelliseen ajatteluun nähtiin myös tärkeänä.  

 

”Pitää olla oikeastaan taito ajatella asioita isossa kuvassa eli ei pidä 

tyytyä omaan paikkaan ja omaan työhön vaan on nähtävä se koko-

naisuus, mihin oma työ isommin kytkeytyy.” (H3) 

 

”Kriittinen ajattelu ja kyky hahmottaa kokonaisuuksia, niin se tulee kyllä 

korostumaan. Maailma menee koko ajan monimutkaisemmaksi, ja sun 

pitää itse hahmottaa kokonaisuus, missä vaiheessa prosessia nyt ol-

laan ja mihin se sun tekeminen liittyy.” (H14)  

 

”Kyllä mä sanoisin näin, että semmonen kompleksisuusajattelu ja sem-

monen systeemisyys… Systeeminen ajattelu on ihan älyttömän tär-

keetä, ihan älyttömän tärkeetä. Pitää sietää myös keskeneräisyyttä, 

kun kaikki liittyy kaikkeen ja kaikki ei ole omissa käsissä…  Jotenkin 

vaan pitäisi pystyä elämään kaiken keskeneräisyyden keskellä ja silti 

nähdä se ydin, mitä sun pitäis saada aikaiseksi.” (H5)  

 

”Nimenomaan tää kyky käsitteelliseen ajatteluun ja abstraktiotason 

nostamiseen on ehdottoman tärkeää. Se liittyy siihen, että me ollaan 

tässä vähintäänkin jatkuvan tietovirran, ellei jopa realistisemmin sanot-

tuna tietotulvan, alla tänä päivänä jatkuvasti, niin se asettaa ison 
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vaatimuksen sille, että meillä pitää olla taitoa ja rohkeutta nostaa sitä 

abstraktiotasoa, jotta me nähdään jotain hahmotettavissa olevia ilmi-

öitä. Ja tää keskustelu on hyvä esimerkki siitä.” (H10) 

 

Uteliaisuus koettiin tärkeänä ajattelun piirteenä, joka mahdollistaa myös oppimista 

ja osaamisen laajentumista sekä mukautumista työelämän muutokseen.  

 

”Ihmisten pitää olla semmoisia avarakatseisia ja uteliaita siinä mielessä, 

että kun se maailma muuttuu kovaa tahtia ja sitä ei kukaan pysty meistä 

pysäyttämään, vaikka kuinka haluaisi. Tavallaan mukautuu ja muuttuu, 

ja oppii ja menee siinä mukana.” (H9) 

 

”Uteliaisuutta ja nälkää tarvitaan. Uteliaisuus, minkä varassa heittäydy-

tään uuteen ja pyritään aktiivisesti hakemaan sitä tilaa. Ja nälkä on sitä 

duunin tekemistä. Mikään ei tuu ilmaiseksi.” (H10) 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka ajattelu ja asenne oli yksi haastattelun 

teemoista, sen vahva ilmentyminen haastatteluissa hieman yllätti tutkijaa. Ajattelu 

nousi useimmissa haastatteluissa esiin eri teemojen yhteydessä, esimerkkinä tek-

nologinen ajattelu. Ajattelu onkin tämän tutkimuksen tuloksien tärkein oivallus. Päät-

täjien mukaan tulevaisuuden työelämä edellyttää ennen kaikkea aktiivista ajattelua 

ja omaan ajatteluun vaikuttamista. Myös organisaatioiden ajattelua koettiin voivan 

muutettavan, kun asioista keskustellaan yhdessä ja olemassa olevia ajatuksia haas-

tetaan. Ajattelu ja sen eri muodot, koettiin olevan tärkeitä tekijöitä uuden oppimisen 

ja sopeutumiskyvyn taustalla niin yksilö- kuin organisaatiotasollakin. Ajattelun koet-

tiin olevan myös helposti muokattavissa, kunhan ihmiset vain ymmärtävät sen voi-

man kaiken toiminnan taustalla. Tämän asian tiivisti yksi haastatelluista seuraavasti:   
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”Nehän on vain ajatuksia. Kysymys on siinä, että uskotko sä niitä? Sä 

voit aina päättää olla uskomatta ja ajatella toisin. Aivot ei sitä tajua, mikä 

ajatus oli totta.” (H16) 

 

6.6 Mitkä asiat valvottavat päättäjää öisin?   

 

Päätutkimuskysymys: Mitkä asiat valvottavat päättäjää öisin tulevaisuuden työelä-

mään liittyen?  

 

Päätutkimuskysymys oli tarkoituksella leikkisä ja ajatuksia herättelevä. Kysymyk-

sellä haluttiin saada päättäjän spontaani vastaus siihen, mikä valvottaa öisin tule-

vaisuuden työelämään liittyen. Leikkisään kysymykseen useampi haastateltu vas-

tasi samaan tyyliin todeten unenlahjojen olevan niin hyvät, ettei työn vuoksi valvota 

öisin. Tämä on tietenkin hyvä asia mediassa vellovan työuupumuskeskustelun rin-

nalla. Vastauksia täydennettiin kuitenkin huolipohjaisesti. Valvottavina, tai ainakin 

huolestuttavina, asioina koettiin työelämän laatuun ja työkykyyn, työn muutokseen, 

oppimiskyvykkyyteen, kiihtyvään muutosvauhtiin, teknologiaan, yhteiskunnan de-

mografisiin muutoksiin, johtamiskysymyksiin, yksilöllisyyden korostumiseen, työn ja 

vapaa-ajan balanssiin, yhteistyön sujuvuuteen, yrityksen työnantajamielikuvaan ja 

digitalisaatioon liittyvät asiat. Näistä huomioista on havaittavissa tulevaisuuden työ-

elämän monimuotoisuus ja ilmiön moniulotteisuus. Päätutkimuskysymyksen yhtey-

dessä ilmenneitä huolia käsiteltiin haastattelussa tarkemmin eri haastatteluteemo-

jen yhteydessä.  

 

Yhteisinä huolina haastatteluista nousivat kuitenkin työelämän laadun, työkyvyn ja 

työn muutoksesta aiheutuvan työmarkkinapolarisaation näkökulmat. Työelämän 

laatuvaatimusten ja työkyvyn nähtiin korostuvan ikääntyvän väestön, pidempien työ-

urien ja työuupumuksen lisääntymisen ristipaineessa. Ikääntyvä väestö heijastuu 

myös siihen, että työelämässä olevilta odotetaan pidempiä työuria. Työurien tulisi 

kuitenkin päättäjien mukaan olla myös parempia ja ehjempiä, että ihmiset jaksaisivat 
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tehdä työtä pidempään. Nykyinen työelämä koettiin haastateltujen mukaan kuiten-

kin polttavan ihmisiä loppuun. Esiin nousi myös viime aikoina julkisuudessa käyty 

keskustelu siitä, miten nuoret eivät ehdi edes kiinnittyä työelämään ennen loppuun 

palamistaan. Tämä nähtiin isona hätähuutona, johon odotetaan yhteiskunnan ja or-

ganisaatioiden yhteistyötä haasteiden ratkaisemiseksi. Yksi haastatelluista kuvasi 

ilmiötä kattavasti näin:  

 

”Ikääntyvä työväestö. Tai väestön ikääntyminen ylipäätään heijastuu 

siihen, että me tarvitaan pidempiä työuria. Sit taas ne pidemmät työurat 

ei yksin riitä. Paitsi että me tarvitaan pidempiä työuria niin me tarvitaan 

myös parempia ja ehjempiä työuria. Tää ehjemmät työurat liittyy sit tä-

hän työelämän laatuun ja työhyvinvointiin/työkykyjohtamiseen liittyvään 

keskusteluun, että meidän pitää saada meidän työelämästä parempaa, 

ettei se polta meidän ihmisiä loppuun. Ja sit tää viime päivien keskus-

telu, että ne ihmiset ei edes ehdi työelämään, kun ne loppuu alta kol-

mekymppisinä niin, se on kyllä todella huolestuttavaa.” (H10) 

 

Ristiriitaa nähtiin myös työikäisen väestön kohtelussa ja osaajapulakeskustelussa. 

Yli 50-vuotiaita potkitaan työelämästä pois, mutta samaan aikaan myöskään nuoret 

eivät työllisty, vaikka teknologian ei vielä koettu vieneen työpaikkoja ennusteiden 

mukaiseen tahtiin. Tietointensiivisyyden lisääntyminen työssä nähtiin haastateltujen 

päättäjien mukaan aiheuttavan uusia haasteita työkyvyn johtamiselle, johon kaivat-

tiin uusia keinoja auttaa teknostressin ja tietotyön aiheuttamiin uudenlaisiin aivo-

työlle tyypillisiin työkykyongelmiin. Myös taito- ja osaamistaitojen muutokset koettiin 

haastavan yksilöiden työkykyä, kun tulevaisuuden työelämä edellyttää kykyä jatku-

vaan oppimiseen ja uuden tiedon omaksumiseen. Uupumiskeskusteluun suhtaudut-

tiin vakavasti, mutta myös hieman ihmetellen. Ihmetellen siksi, että onko kuva työ-

elämästä vääristynyt, että työn tekeminen olisi ihan kamalaa ja loputonta kiirettä? 

Tämä kysymys jäi enemmän auki, kun siihen tuli vastauksia, mutta päättäjät totesi-

vat olevansa myös itse sanoittamassa työelämää omissa verkostoissaan. Työky-

kyyn ja hyvinvointiin todettiin, että sen ei pitäisi olla kriittinen kysymys ollenkaan, 
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vaan työelämän tulisi mennä ihminen ja hyvinvointi edellä, eikä työn pitäisi sairas-

tuttaa ketään, vaan päinvastoin mahdollistaa henkilökohtaista kasvua. Tässä yhtey-

dessä muistutettiin lainsäädännöstä, joka turvaa niin fyysisen kuin henkisen työky-

vyn ja -suojelun. Teknologian toivottiin myös helpottavan tulevaisuudessa työelä-

mää muun muassa fyysisesti raskaan tai vaarallisen työn korvaajana. Teknologian 

myös tehostaessa työntekoa, sen toivottiin vapauttavan aikaa muun muassa uuden 

oppimiseen ja luovaan ajatteluun sekä vapaampaan ja autonomisempaan työn-

suunnitteluun ja tekemiseen yksilön näkökulmasta tarkasteltuna. Tulevaisuudessa 

työntekijän hyvinvoinnista huolehtiminen voisikin haastateltujen päättäjien mukaan 

olla menestyvän organisaation merkki.  

 

”Ehkä tulevaisuudessa tärkeintä onkin työntekijän terveydestä huoleh-

timinen, aivoterveys, palautuminen ja lepo - näiden tukeminen, jatkuvan 

oppimisen mahdollistaminen, jotta jokaisella pysyy omat tiedot, taidot 

ja osaamiset ajantasalla niin on helpompi tehdä ja vähentää itsekin 

kuormitusta. Hyvä johtaminen on tosi isossa osassa siinä.” (H15) 

 

 

Laadukkaan työelämän ja hyvän työkyvyn edistämiseen nähtiin keinoina myös jous-

tavien ja yksilötasoisen sopimisen mahdollistaminen. Haastatellut päättäjät kokivat, 

että yksilöllisyyden korostuminen rikastaa tulevaisuudessa vaihtoehtoja rakentaa 

yksilökohtaisia sopimuksia, jotka tällä hetkellä vielä nähtiin laista johtuvina rajoituk-

sina. Tämä voi myös jakaa organisaatioita kilpailtaessa työntekijöistä, jolloin yksilöl-

lisyyttä huomioivat organisaatiot voittavat. Yksilöllisistä sopimista kuvattiin seuraa-

vasti:  

”Miks meillä ei vois olla kaikenlaisia erilaisia työaikamuotoja, että miks 

80% pinnaa pitää olla mahdollista vaan, jos sulla on pieniä lapsia tai 

vaan jos sä oot yli 60 vuotta? Nää lainmukaiset. Miksei vois itse valita? 

Että mä teen 80% työaikaa aina ja sit se ois mietitty se homma niin?” 

(H1) 
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”Kyllä se meidän arvo on siellä aineettomassa pääomassa. Ja siitä tul-

laan kilpailemaan vielä, että se vaatii kykyä sopia yksilötasolla asioista, 

että siinä kilpailussa parhaista työntekijöistä pärjätään.” (H3) 

 

Työn muutos ja polarisoituva työmarkkina nähtiin sekä teknologisena että osaamis- 

ja oppimiskysymyksenä. Huolta aiheuttivat yksilöt, jotka tekevät rutiinityötä ja ovat 

näin ollen suurimmassa vaarassa menettää työnsä teknologialle. Miten saada nämä 

ihmiset heräämään, sillä työnantajat eivät haastateltujen mukaan voi huolehtia hei-

dän osaamisen kehittämisestä, vaan yksilöllä on ensisijainen vastuu itsellään. Po-

larisoituminen nähtiin jopa kärjistetysti niin, että tulevaisuudessa työ jakautuu siten, 

että toisilla työtä on liikaa ja toisilla ei ollenkaan. Yksilön kannalta tällä nähtiin olevan 

iso merkitys, joka vaikuttaa niin toimeentulotasoon kuin sosiaalisiin suhteisiinkin. 

Pehmeämpiäkin näkökulmia polarisaation kaventamiseksi esitettiin: kun väestön 

ikääntyessä hoivatyöntekijöiden tarve kasvaa, voitaisiin kyseisen alan töitä jakaa 

koulutetun ammattilaisen ja ei koulutetun tekijän kesken. Ammattilainen jakaisi lääk-

keet ja hoitaisi hoivateknisen työn osuudet, ja ei koulutettu tekijä huolehtisi esimer-

kiksi vanhuskaverina seurana olemisesta ja perushoivasta. Tämän nähtiin olevan 

mahdollista arvonluontipohjan muuttuessa ja vastuullisen, yhteisen hyvän lisäänty-

essä.  

 

Yhteenvetona päätutkimuskysymykseen liittyen voidaan todeta, että haastateltujen 

vastaukset kuvasivat enemmän yhteiskunnallisia tai geneeristä tasoa olevia asioita 

kuin vastaajan organisaatiota tai yksilöä koskevia huomioita. Tämä tutkijan arvion 

mukaan johtui siitä, että haastattelututkimuskysymys esitettiin heti keskustelun 

aluksi ja kysymykseen odotettiinkin spontaania vastausta tulevaisuuden työelä-

mästä, sen tarkemmin kysymystä muuhun kohdistamatta. Haastatteluiden kuluessa 

päätutkimuskysymykseen annettuihin vastauksiin viitattiin keskustelussa myöhem-

min ja niitä tarkennettiin muiden haastatteluteemojen yhteydessä konkreettisin esi-

merkein.   
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7 TUTKIMUKSEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämä luku tiivistää tutkimuksen tulokset ja peilaa niitä suhteessa aiempaan tutki-

mukseen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää liiketoimintapäättäjien näkemyksiä 

merkittävimmistä muutosvoimista ja niiden vaikutuksista tulevaisuuden työelämään 

liittyen. Tavoitteena oli selvittää, miten muutosvoimista johtuvia vaatimuksia tai 

mahdollisuuksia voidaan kohdata ja johtaa, sekä minkälaisia taito- ja osaamisvaati-

muksia tai ajattelutapaa tulevaisuuden työelämä meiltä kaikilta edellyttää. Tutkimuk-

sen aineisto koottiin pelillistetyn teemahaastattelumenetelmän avulla haastattele-

malla 16 päättäjää eri toimialoilta. Tutkimuskysymykset käsitellään tässä luvussa 

siten, että ensimmäisenä käsitellään alatutkimuskysymykset ja viimeiseksi päätutki-

muskysymys suhteutettuna aiempaan tutkimukseen. Tämän jälkeen esitetään tutki-

muksen johtopäätökset, suositukset ja rajaukset. Lopussa esitetään jatkotutkimus-

aiheita mielenkiintoiseen ja moniulotteiseen työelämämurrokseen liittyen.   

 

Tutkimuksen lähdeaineisto on poikkitieteellinen yhdistelmä työelämän muutosvoi-

mien (muun muassa Ghislieri & al. 2018, 1 - 16; Schwab 2016, 1 - 34; Bakhshi & al. 

2017, 1 - 15; Nathan & Ahmed 2018, 281 - 298; Autor & al. 2003, 1279 - 1333), 

elinikäisen oppimisen (kuten Haemer & al. 2016, 490 - 506; Noe & al. 2014, 245 - 

275; Fisher 1999, 1 - 13; Su 2015, 7 - 20) ja ajatteluteorioiden muodostamana 

(Dweck 2015; Dweck 2006; Dweck 2000; Guilford 1950; Heslin & al. 2019 ja Heslin 

& Keating 2016.) Aikaisempia tutkimuksia tarkasteltiin työelämäkontekstiin liittyen 

organisaatio- ja johtamisteorioiden sekä liiketaloustieteen näkökulmasta, ja niitä täy-

dennettiin kasvatuksen ja psykologian tieteenaloilta. Liiketaloustieteiden alalta ei 

juurikaan löydy suoraan tutkimusongelmaan liittyvää tutkimusta. Muiden tieteenalo-

jen tuottamat teoriat ovat kuitenkin kontribuoitavissa tähän tutkimukseen, sillä oppi-

minen ja ajattelu liittyvät ihmiseen ja käyttäytymiseen, joka soveltuu näin ollen myös 

työelämäkontekstissa tehtävään tutkimukseen. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

visualisoitiin kuvan 5 muotoon, joka toimii joustavan ajattelun arkkitehtuuri- ja johta-

mismallina eri toimijatasoilla. Joustava ajattelu ja sitä tukeva johtaminen mahdollis-

tavat jatkuvan oppimisen. Joustavan ajattelun ja jatkuvan oppimisen yhdistelmä 

edistää muutoskyvykkyyttä ja työssä pärjäämistä, selviämistä ja menestymistä. Noe 



98 
 

& al. (2014, 245 - 275) mukaan oppimisen roolia voidaankin tarkastella psykologisen 

pystyvyyden tilana, jolle ominaista on minäpystyvyys, optimismi, toivo ja joustavuus. 

Oppiminen lisää psykologista hyvinvointia, elämätyytyväisyyttä ja kasvattaa itsetun-

toa sekä vähentää stressiä ja pelkoa epäonnistumisesta sekä auttaa yksilöä elä-

mään muutoksessa.  

 

Kuva 5: Tutkimuksen viitekehys. 

 

7.1 Mitkä ovat merkittävimmät tulevaisuuden työelämään vaikuttavat muutosvoi-

mat? 

 

Haastatellut päättäjät nimesivät yhteensä 34 eri muutostekijää, jotka vaikuttavat tu-

levaisuuden työelämään heidän edustamien organisaatioiden toimintaympäris-

töissä. Näistä muutostekijöistä muodostettiin analyysivaiheen lopuksi kaksi koko-

naisuutta, jotka edustavat merkittävimpiä muutosvoimia tulevaisuuden työelämää 

tarkasteltaessa. Merkittävämmät muutosvoimat ovat teknologian kehitys ja digitali-

saatio sekä arvonluonnin muutos ja merkityksellisyyden johtaminen. Tulokset 
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vahvistavat muun muassa Ghislieri & al. (2018) näkemystä käynnissä olevasta, sy-

västä ja yli sukupolvien jatkuvasta taloudellisesta, teknologisesta, yhteiskunnalli-

sesta ja inhimillisestä muutoksesta, joka vaikuttaa myös tulevaisuuden työelämään 

muokaten sitä kohti monipuolista ja moniulotteista työelämää.   

 

Muutosvoimien vaikutukset organisaatioiden strategisiin valintoihin tulevaisuudessa 

 

Haastatellut päättäjät kokivat, että muutosvoimat vaikuttavat heidän edustamien or-

ganisaatioiden strategisiin valintoihin tulevaisuudessa muun muassa liiketoiminta-

päätösten, teknologisten valintojen ja inhimillisen pääoman kasvattamisen ja kehit-

tämisen suhteen. Alustatalouden ja ekosysteemien mahdollisuudet tunnistettiin 

päättäjien puolelta ja niissä haluttiin olla tulevaisuudessa mukana. Henkilöstön 

osaaminen ja resursointi koettiin yhtenä tärkeimmistä strategisista valinnoista, joihin 

on panostettava. Päättäjät kuitenkin näkivät siihen liittyvän epävarmuustekijöitä 

muutoksen nopeuden ja laajuuden vuoksi. Haastatellut kokivat, että organisaa-

tioissa ei vielä täysin tiedetä, mihin osaamisiin niiden tulisi panostaa, jotta tulevai-

suudessa oikeat osaamiset olisivat käytössä oikea-aikaisesti. Inhimillinen pääoma 

nähtiin tärkeimpänä kilpailutekijänä ja organisaatioiden menestymisen ehtona, joten 

siihen uskottiin tulevaisuudessa myös panostettavan paljon. Kianto & al. (2014, 

362–375) kuvaavat myös tutkimuksessaan inhimillisen pääoman ja tietojohtamisen 

käytäntöjen merkitystä organisaation kilpailutekijöinä, joihin organisaatioiden kan-

nattaisi panostaa. Inhimilliseen pääomaan panostaminen nähtiin myös Brynjolfsson 

& Hitt’n (2003, 793 - 808) tutkimuksessa tärkeänä investointina, joka mahdollistaa 

kouluttautumisen, uudelleen organisoitumisen, vanhasta poisoppimisen ja uusien 

toimintatapojen omaksumisen.  

 

7.1.1 Teknologian kehitys ja digitalisaatio  

 

Teknologian kehitystä ja digitalisaation merkitystä tulevaisuuden työelämää muut-

tavana tekijänä tarkasteltiin useista eri näkökulmista. Haastateltujen päättäjien 
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mukaan niiden koettiin mahdollistavan uusien liiketoimintojen ja palveluiden synty-

misen, erilaisten työn tekemisen muotojen sekä valtiorajojen ylittävän globaalin yh-

teistyön tekemisen. Teknologialla koettiin olevan merkittävä rooli työn jakautumi-

sessa ja mobilisoituvan työn mahdollistamisessa sekä uusien työn tekemisen muo-

tojen ja alustojen muodostumisessa. Edellä kuvattuja ilmentymiä ovat tutkimuksis-

saan esittäneet myös muun muassa Ghislieri & al. (2018, 1 - 16), Nathan & Ahmed 

(2018, 281 - 298) ja Servoz (2019, 1 - 160). Teknologian eri muotojen ja tietointen-

siivisyyden lisääntyminen nähtiin toteutuvan kaikilla toimialoilla ja useimmissa työ-

tehtävissä, joka edellyttää yksilöltä uudenlaisia taitoja ja osaamisia. Teknologia 

nousi esiin elinikäisen oppimisen, taito- ja osaamisvaatimusten sekä työkykyä kä-

sittelevien teemojen yhteydessä sen lisäksi, että se oli yksi haastatteluteema. Tek-

nologia nähtiin sekä mahdollisuutena, että uhkana. Keskusteluissa kuitenkin enem-

män nousi esiin huolenaiheita teknologiaan liittyen, kuin positiivista pohdintaa siitä, 

mitä teknologia on tuonut tullessaan tai miten se on helpottanut työn tekemistä. 

Tämä mahdollisesti johtui tutkimuskysymyksistä, joiden avulla etsittiinkin asioita, 

jotka pohdituttavat tulevaisuuden työelämässä.  

 

7.1.2 Arvonluonnin muutos ja merkityksellisyyden johtaminen  

 

Arvonluonnin muutoksen ja merkityksellisyyden johtamisen koettiin haastateltujen 

päättäjien mukaan tuovan tulevaisuuden työelämään pehmeämmän puolen tekno-

logian kehitysvauhdin ja digitalisaation rinnalle. Muun muassa Ghislieri & al. (2018, 

1 - 16) ja Bakhshi & al. (2017, 1 - 15) ovat myös rinnastaneet aiemmissa tutkimuk-

sissaan teknologian muutosvauhdin ja inhimillisen arvonluonnin muutoksen tulevai-

suuteen vaikuttavina tekijöinä. Arvonluonnin muutoksen ja merkityksellisyyden joh-

tamisen korostuminen nähtiin vaikuttavan voimakkaasti jo viiden vuoden sisällä. Ar-

vonluontiin ja merkityksellisyyteen liitettiin inhimillisyyden, vastuullisuuden, eettisyy-

den, johtamisen ja sosiaalisen huolehtimisen teemoja. Niiden koettiin muuttavan 

merkittävästi johtamista, jolta tulevaisuuden työelämässä odotetaan yksilöllisyyden 

huomioimista, erilaisuuden ymmärtämistä ja arvopohjaista sekä ihmislähtöistä vuo-

rovaikutuksen tapaa. Inhimillisen ja yksilöä arvostavan johtamisen uskottiin 



101 
 

nousevan vastuullisen organisaation tunnusmerkiksi, jonka avulla organisaatio voi 

kilpailla halutuista työntekijöistä. Psykologisesti ja sosiaalisesti turvallisen ilmapiirin 

ja yrityskulttuurin kehittämisen koettiin olevan avaintekijänä sille, että organisaatio 

voi menestyä luovuutta, innovatiivisuutta ja omaperäistä ajattelua korostavassa tu-

levaisuudessa. Myös Rego & al. (2017, 639 - 658) totesivat tutkimuksessaan, että 

korkean psykologisen pääoman omaava organisaatio on tuottava, tehokas, yhteis-

työkykyinen ja sitkeä – myös kohdatessaan vastoinkäymisiä. Tämän tutkimuksen 

päättäjät kokivat yksilöiden sitoutuvan tulevaisuudessa enemmän organisaatioihin, 

jotka huolehtivat sekä työntekijöistään että sosiaalisesta vastuustaan omassa toi-

mintaympäristössään. Tulokset tukevat muun muassa Steger & al. (2012, 1 - 16) ja 

Grantin (2007, 108 - 124) näkemyksiä, joissa työn halutaan edistävän itselle tärkei-

den arvojen ja unelmien toteutumisen lisäksi myös yhteiskunnallista hyvää ja sosi-

aalista vastuunottoa.  

 

7.2 Millaisia uusia taito- ja osaamisvaatimuksia työelämän muutos asettaa yksi-

lölle?   

 

Tulevaisuuden työelämän taito- ja osaamisvaatimusten koettiin muuttuvan merkit-

tävästi haastateltujen päättäjien mukaan. Substanssiosaamisen rinnalle tarvitaan 

työelämänmetataitoja, jotka ovat siirrettävissä tehtävästä ja toimialasta toiseen. Kar-

keasti uudet taidot ja osaamiset jakautuvat teknologisiin ja inhimillisiin taitoihin kuten 

vuorovaikutukseen, johtamiseen ja erilaisiin ajattelun taitoihin. Näitä taitoja ovat tut-

kimuksissaan korostaneet myös muun muassa Deming (2017, 1593 - 1640), joka 

esitti tulevaisuuden työelämän korostavan erilaisia sosiaalisia taitoja, joita teknolo-

gian on vielä vaikea simuloida. Hän myös ehdotti, että varhaiskasvatukseen tulisi 

lisätä sosiaalisten ja tunnetaitojen opetusta tulevaisuuden työelämään valmistaen. 

Sama huomio tehtiin myös tässä tutkimuksessa, jossa haastatellut päättäjät kokivat, 

että tulevaisuuden työelämässä korostuvia taitoja ja oppimiskyvykkyyttä tulisi kas-

vattaa yhteiskunnallisesti aina varhaiskasvatuksesta alkaen, ja kehittää vahvaa yh-

teistyötä työelämän ja opetuksen välille. Myös Autor (2015, 3 - 30) kannusti tutki-

muksessaan pohtimaan, miten meidän tulisi muokata ajattelua työstä ja vahvistaa 

ihmiselle ominaisia taitoja huomioiden teknologian todennäköinen etenemissuunta. 
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Tutkija näki luovuuden, ongelmanratkaisukyvyn, joustavuuden ja sopeutumiskyvyn 

olevan ihmiselle arvokkaita taitoja, joita on vaikeampi korvata teknologialla. Näitä 

taitoja myös haastatellut nostivat esiin. Beaudry & al. (2016, 199 - 247) totesivat 

tutkimuksessaan tulevaisuudessa korostuvan tehtävät, joissa edellytetään kognitii-

visia taitoja ja tämän jakavan työmarkkinaa paremmin koulutettujen hyväksi.  

 

Tämän tutkimuksen tuloksissa teknisten taitojen osalta ei korostunut niinkään vaa-

tiva tekninen osaaminen vaan perusteknisten taitojen hyödyntäminen sekä teknolo-

gian ymmärtäminen. Kolme haastatelluista päättäjistä käytti termiä teknologinen 

ajattelu, joka kuvasti sitä, miten jokaisen olisi vähintään ymmärrettävä, miten tekno-

logiaa voidaan hyödyntää organisaation omassa toimintaympäristössä ja oman työn 

muotoilussa. Haastateltujen mukaan manuaaliset työt siirtyvät tulevaisuudessa au-

tomaation hoidettavaksi ja ihmisten työaika käytetään vaativampien, enemmän mo-

nimutkaista ajattelua vaativien töiden hoitamiseen. Tulokset vahvistavat Autor & al. 

(2003, 1279 - 1333) näkemystä työn korvattavuudesta teknologian avulla, jota he 

kuvasivat matriisin avulla, jossa sääntöihin perustuvat rutiinityöt ovat helposti tekno-

logian korvattavissa ja kognitiivisia taitoja vaativat, ei rutiinityöt, taas vaikeasti ko-

neen korvattavissa. Haastatellut päättäjät myös totesivat, että ihan tarkkaan ei osata 

vielä ennustaa sitä, mihin kaikkeen teknologia tulee yltämään. Positiivinen asia oli 

kuitenkin se, että päättäjät näkivät ihmisen osaamisen ja teknologian prosessin 

osina, joissa molemmilla on oma roolinsa myös tulevaisuudessa. Ihmiselle koettiin 

jäävän tehtäviä, joihin sisältyy kosketukseen, tunteisiin ja intuitiivisuuteen perustu-

vaa tekemistä. Tämä mukailee osittain Polanyi’n paradoksia, jossa ihmisen vas-

tuulle jäävät työt, joista tiedämme enemmän kuin osaamme kertoa, jolloin teknolo-

gian on niitä vaikeampi korvata (Autor 2015, 3 - 30.) Myös Van Den Berg (2018, 330 

- 338) esitti tutkimuksessaan inhimillisten metataitojen olevan tulevaisuuden työelä-

mätaitoja, joita on vaikea korvata teknologialla. 

 

Taito- ja osaamisvaatimusten yhteydessä korostui lisäksi oppimiskyvykkyyden mer-

kitys. Haastatellut päättäjät kokivat oppimisen vastuun olevan lähtökohtaisesti yksi-

löllä, mutta myös organisaation ja yhteiskunnan tuki ja rooli mahdollistajana nähtiin 
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tärkeäksi. Tämä vahvistaa Noe & al. (2014, 245 - 275) ja Field (2012, 887 - 897) 

näkemyksiä jatkuvan oppimisen toteutumisen, mahdollistamisen ja tukemisen mer-

kityksestä ja tärkeydestä eri toimijoiden kannalta. Jatkuvan oppimisen käsitettä tulisi 

haastateltujen päättäjien mielestä uudistaa ja saada se tiiviimmin osaksi arjen teke-

mistä. Myös oppimisen muotoihin, keinoihin ja tapoihin toivottiin uusia ajatuksia, 

mutta mitään täysin uutta ja innovatiivista ratkaisuehdotusta ei osattu nimetä. Haas-

tatellut päättäjät näkivät, että oppimisen kokonaisuus on yhteiskunnallisena asiana 

erittäin tärkeä, johon tulisi kehittää uusia avauksia ja ratkaisuja tulevaisuudessa. 

Päättäjät kuvasivat omissa organisaatioissaan tapahtuvaa arjen oppimista ja oppi-

miskäytäntöjä, mutta nykyisiin käytäntöihin toivottiin tulevaisuudessa löytyvän vielä 

joustavampia ja nopeampia oppimista tukevia tapoja. Haastatellut kokivat, että eri-

laisille opiskelumuodoille on paikkansa aina perinteisistä tutkinnoista lyhyempiin 

kursseihin, mutta oppimisen toivottiin enenevissä määrin olevan mahdollista työn 

tekemisen yhteydessä tai siihen vahvasti linkittyen. Tämä tukee muun muassa Rin-

tala & al. (2019, 1 - 14), Noe & al. (2014, 245 - 275) ja Cairns & Mallochin (2011, 3 

- 16) tutkimuksia, joissa tutkijat kuvasivat oppimisen tapahtuvan pääosin epäviralli-

sesti kuten kokemusten jakamisen, työn tekemisen ja yhteistyön kautta, mutta silti 

organisaatioiden investoinnit kohdistuvat pääasiassa muodolliseen koulutukseen, 

kuten kursseihin ja koulutuksiin. Yksi haastatelluista esitti uuden ajatuksen oppimi-

seen urapolulla, jossa verkostoon rekrytoitava henkilö siirtyisi verkostoon kuuluvissa 

organisaatioissa eteenpäin oppimis- ja urapolkuajatuksella työskennellen erilaisia 

pätkiä eri organisaatioissa. Ajatuksen toteutuminen edellyttäisi haastatellun arvion 

mukaan työlainsäädännön uudistamista ja joustavampaa, yksilöllistä sopimista. Op-

pimisen pelillistämisen ja simulointityöskentelyn uskottiin lisääntyvän tulevaisuu-

dessa, jossa myös teknologiaratkaisut nähtiin isossa osassa. 

 

7.3 Minkälainen ajattelutapa auttaa yksilöä menestymään tulevaisuuden työelä-

mässä?   

 

Haastatteluissa yhtenä teemana käsiteltiin ajattelun ja asenteen merkitystä tulevai-

suuden työelämään liittyen. Ajattelu nousi esiin myös muiden teemojen yhteydessä 

kuten teknologian ja oppimisen teemoissa. Taito- ja osaamisvaatimuksissa ajattelu 
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nähtiin yhtenä taidon lajina. Ajattelutapaa itsenäisenä käsitteenä tarkasteltaessa 

haastatellut olivat yksimielisiä siitä, että tulevaisuuden työelämä edellyttää uuden-

laista ajattelutapaa. Uudenlaiseen ajattelutapaan liitettiin systeemistä ajattelua, op-

pivaa, uteliasta ja joustavaa mieltä, avointa ja erilaisuuden hyväksyvää ajattelua, 

mahdollisuuksien näkemistä ja halua kokeilla rohkeasti. Kuvatussa ajattelutavassa 

ilmeni samankaltaisuuksia niin Dweckin (2006) kasvuajattelun teorian kuin Guilfor-

din divergentin ajattelun teorian (Runco & Acar 2012, 1 - 10) kanssa. Molempien 

teorioiden valossa tulevaisuuden työelämässä joustava ajattelutapa näyttäytyy dy-

naamisena ja sallivana mahdollistajana, ei staattisena ja rajoittavana mielentilana. 

Molemmissa teorioissa ajattelu nähdään ominaisuutena, jota on mahdollista kehit-

tää, ja jota myös tähän tutkimukseen haastatellut päättäjät korostivat (Runco & Acar 

2012, 1 - 10; Dweck 2006; Heslin & Keating 2016.) 

 

Haastatellut päättäjät kokivat, että ajattelutapa voi organisaatioissa mahdollistaa 

muun muassa kokeilukulttuurin, yhteistyön, oppimisen ja luovien ratkaisujen edisty-

mistä. Ajattelutavan koettiin olevan myös yksilön kannalta tärkeä tekijä uuden oppi-

misen ja työmarkkinoilla menestymisen näkökulmista. Ajattelutavan nähtiin olevan 

myös osa johtamistapaa ja siihen liitettiin positiivisia käsitteitä kuten kannustava, 

innostava, rohkaiseva ja myötäelävä. Chermahini & Hommel (2012, 634 - 640) ja 

Cheung & Wong (2010, 656 - 672) kuvasivat ajattelun ja tunteiden vaikutusta toi-

siinsa samantapaisesti. Positiivinen mieliala mahdollistaa laajemman ajattelun, kun 

taas negatiivinen mieli kapeuttaa ja rajaa ajattelua. Haastatteluissa ajatteluun liitty-

vistä taidoista mainittiin muun muassa luovuuteen, innovatiivisuuteen, rohkeuteen, 

päätöksentekokykyyn, tunneälyyn, asioiden merkityksellistämiseen ja kognitiiviseen 

joustavuuteen liittyviä taitoja. Brown & McCartney (1994, 43 - 53) määrittelivät edellä 

lueteltuja kyvykkyyksiä metataidoiksi, jotka ovat siirrettävissä tehtävästä ja ympäris-

töstä toiseen. Edellisten taitojen lisäksi esimiesroolissa työskentelevillä katsottiin 

haastateltujen mukaan edellytettävän tulevaisuuden työelämässä vahvoja tunnejoh-

tamisen, merkityksellisyyden johtamisen ja palvelevan johtamisen taitoja. Tämä tu-

kee myös Ashford & DeRue (2012, 146 - 154) tutkimusta esimiehiltä odotettavista 

johtamistaidoista, joissa korostuvat palvelevan, ihmislähtöisen johtamisen taidot.  
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Ajattelu liitettiin kaikista voimakkaimmin oppimiskykyyn halun ja tahdon lisäksi. 

Haastatelluista useampi totesi, että mikäli ei halua tai ei ole tahtoa oppia, niin oppi-

mista ei tapahdu. Tai jos ajattelee, että ei kykene oppimaan, niin oppimista ei ta-

pahdu. Ajattelu tunnistettiin olevan oppimisen kannalta tärkeä mekanismi. Myös 

Schroder & al. mukaan (2014, 27 - 37) ajattelu vaikuttaa olennaisesti oppimiseen, 

motivaatioon, haasteiden kohtaamiseen ja suoriutumiseen.  

 

7.4 Mitkä asiat valvottavat päättäjää öisin?    

 

Päätutkimuskysymys: Mitkä asiat valvottavat päättäjää öisin tulevaisuuden työelä-

mään liittyen?  

 

Päätutkimuskysymys oli tarkoituksella leikkisä ja ajatuksia herättelevä. Kysymyk-

sellä haluttiin saada päättäjän spontaani vastaus siihen, mikä valvottaa öisin tule-

vaisuuden työelämään liittyen. Leikkisään kysymykseen useampi haastatelluista 

vastasi samaan tyyliin todeten, että unenlahjat ovat niin hyvät, ettei työn vuoksi val-

vota öisin. Vastauksia täydennettiin kuitenkin huolipohjaisesti. Valvottavina tai aina-

kin mietityttävinä asioina koettiin työelämän laatuun ja työkykyyn, työn muutokseen, 

oppimiskyvykkyyteen, kiihtyvään muutosvauhtiin, teknologiaan, yhteiskunnan de-

mografisiin muutoksiin, johtamiskysymyksiin, yksilöllisyyden korostumiseen, työn ja 

vapaa-ajan balanssiin, yhteistyön sujuvuuteen, yrityksen työnantajamielikuvaan ja 

digitalisaatioon liittyvät asiat. Haastatellut päättäjät kokivat käynnissä olevan muu-

toksen etenevän vauhdilla ja olevan systeeminen, monipuolinen ja moniulotteinen 

kokonaisuus. Kuvaus istuu hyvin Schwab’n (2016, 1 - 34) kuvaamaan muutokseen, 

joka etenee eksponentiaalisella nopeudella vaikuttaen kaikkiin ja kaikkeen toimia-

lasta riippumatta.  

 

Haastateltujen päättäjien yhteisenä huolena esiin nousivat työelämän laatuun, työ-

kyvyn johtamiseen ja työmarkkinapolarisaatioon liittyvät asiat. Työelämän laatuvaa-

timusten ja työkyvyn nähtiin korostuvan ikääntyvän väestön, pidempien työurien ja 

työuupumuksen lisääntymisen ristipaineessa. Väestön ikääntyminen heijastuu 
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siihen, että työelämässä olevilta odotetaan pidempiä työuria. Työurien tulisi kuiten-

kin olla myös parempia ja ehjempiä, jotta ihmiset jaksaisivat tehdä työtä pidempään. 

Nykyinen työelämä koettiin haastateltujen mukaan kuitenkin polttavan ihmisiä lop-

puun. Esiin nousi myös viime aikojen keskustelu siitä, miten nuoret eivät ehdi edes 

kiinnittyä työelämään ennen loppuun palamistaan. Tämä nähtiin isona hätähuutona, 

johon tarvitaan yhteiskunnan ja organisaatioiden yhteistyötä haasteiden ratkaise-

miseksi. Ristiriitaa nähtiin myös työikäisen väestön kohtelussa ja osaajapulakeskus-

telussa. Yli 50-vuotiaita potkitaan työelämästä pois, mutta samaan aikaan myös-

kään nuoret eivät työllisty, vaikka teknologian ei vielä koettu vieneen työpaikkoja 

ennusteiden mukaiseen tahtiin. Uupumiskeskusteluun suhtauduttiin vakavasti, 

mutta myös hieman ihmetellen. Ihmetellen siksi, että onko kuva työelämästä vääris-

tynyt – onko työn tekeminen vain loputonta kiirettä ja ihan kamalaa? Tämä kysymys 

jäi enemmän auki, kun siihen tuli vastauksia, mutta päättäjät totesivat olevansa 

myös itse sanoittamassa työelämää omissa verkostoissaan, jolloin he voivat vaikut-

taa omaan tarinankerrontaan. Sen sijaan työkyvyn ja -hyvinvoinnin ei haastateltujen 

mielestä pitäisi olla kriittinen kysymys lainkaan: työelämän tulisi mennä ihminen ja 

hyvinvointi edellä, eikä työn pitäisi sairastuttaa ketään. Tässä yhteydessä muistu-

tettiin lainsäädännöstä, joka turvaa niin fyysisen kuin henkisen työkyvyn ja -suoje-

lun.  

 

Työn muutos ja polarisoituva työmarkkina nähtiin sekä teknologisena että osaamis- 

ja oppimiskysymyksenä. Huolta aiheuttivat yksilöt, jotka tekevät rutiinityötä ja ovat 

näin ollen suurimmassa vaarassa menettää työnsä teknologialle. Myös Autor & 

Dorn (2013, 1553 - 1597) kuvasivat tutkimuksessaan teknologian korvaavan rutii-

nitehtäviä, mutta lisäsivät myös, että teknologian kehitysvauhti on leviämässä voi-

makkaasti myös ei-rutiinitehtäväalueelle, jota aiemmin ei ole pidetty edes mahdolli-

sena korvata. Haastatellut päättäjät pohtivat, miten saada yksilöt havahtumaan 

muutokseen, sillä pelkästään työnantajat eivät voi huolehtia yksilöiden osaamisen 

kehittämisestä, vaan yksilöllä on itsellään ensisijainen vastuu oman osaamisensa 

ylläpitämisestä. Polarisoituminen nähtiin jopa kärjistetysti niin, että tulevaisuudessa 

työ jakautuu siten, että toisilla sitä on liikaa ja toisilla ei ollenkaan. Chisega-Negrilâ 

(2018, 403 - 408) korosti myös yksilön vastuuta oppimisesta tutkimuksessaan, 
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koska oppimisessa kyse on varautumisesta jatkuvasti kiihtyvään kilpailuun työpai-

koista, jotka monilla aloilla tullaan jakamaan tulevaisuudessa uudelleen.  

 

Haastatellut toivat esiin pehmeämpiäkin näkökulmia esiin polarisaation lieventämi-

seen muun muassa merkityksellisyyden korostumisen myötä. Kun väestön ikäänty-

essä hoivatyöntekijöiden tarve lisääntyy, voitaisiin työtä jakaa koulutetun ammatti-

laisen ja ei koulutetun tekijän kesken. Ammattilainen jakaisi lääkkeet ja hoitaisi hoi-

vateknisen työn osuudet ja ei koulutettu tekijä huolehtisi esimerkiksi vanhuskaverina 

seurana olemisesta ja perushoivasta. Tämän nähtiin olevan mahdollista arvonluon-

tipohjan muuttuessa ja vastuullisen, yhteisen hyvän lisääntyessä. Muun muassa 

Steger & al. (2012, 1 - 16) ja Grant (2007, 108 - 124) nostivat tutkimuksissaan myös 

merkityksellisyyden ja sosiaalisen vastuullisuuden toteutumisen muuttuvaksi ar-

voksi tulevaisuudessa, joka voi mahdollistaa uudenlaista työn jakautumista. 

 

7.5 Tutkimuksen johtopäätökset  

 

Jokainen haastatelluista tunnisti käynnissä olevan muutoksen omassa organisaa-

tiossaan, eikä kukaan vähätellyt muutosta toimintaympäristössään. He kuitenkin ko-

kivat, ettei muutoksesta keskustella yhteisesti riittävän konkreettisella tasolla orga-

nisaatioissa. Haastatellut tunnistivat tulevaisuuden työelämän uusien taito- ja osaa-

misvaatimusten liittyvän enemmän inhimillisiin kuin teknisiin taitoihin, samoin tutki-

muksessaan määrittelivät myös Frey & Osborne (2013, 1 - 72), joiden näkemyksen 

mukaan eniten turvassa ovat ajattelua ja asioiden merkityksellistämistä sisältävät 

työt. Haastatellut tunnistivat myös teknologian luomat uhat ja mahdollisuudet työ-

elämään liittyen, kun tulevaisuudessa työ muuttuu enemmän koneen kanssa yh-

dessä tehtäväksi. Ghislieri & al. (2018, 1 - 16) ja Autor & Dorn (2013, 1553 - 1597) 

ovat kuvanneet samantapaisesti teknologian ja ihmistyön suhdetta, jossa kone kor-

vaa ihmistyön tai osallistuu prosessiin tekemällä siitä osan ihmisen tehdessä pro-

sessissa toisen osan. Haastatellut päättäjät näkivät myös mahdollisuuksia uuden 

työn luomiseen siten, että tulevaisuudessa todennäköisesti syntyy uusia töitä ja 

aloja, joita vielä ei osata ajatella. Nathan & Ahmed (2018, 281 – 298) totesivat 
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tutkimuksessaan, että teknologista murrosta työn kontekstissa tulisikin tarkastella 

sekä työpaikkojen katoamisen että uusien työpaikkojen luomisen näkökulmista, ei 

vain yhdestä näkökulmasta. Haastateltujen päättäjien mukaan teknologinen etene-

minen ei kuitenkaan ole arkityössä niin nopeaa kuin julkisessa keskustelussa asia 

esitetään. Teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksia tunnistetaan, mutta tekno-

logiset valinnat edellyttävät investointeja, jolloin organisaatioiden on pohdittava millä 

alueilla kehitystä edistetään ensisijaisesti ja mikä osa-alue voi odottaa. Tämä vah-

vistaa aiempaa näkemystä siitä, miten organisaatioiden on tehtävä investointipää-

töksiä liiketoiminnan ja työn uudelleenmuotoilun välillä (Nathan & Ahmed 2018, 281 

- 298).  

 

Tulevaisuuden suurimpina menestystekijöinä haastatellut päättäjät kokivat jatkuvan 

oppimis- ja sopeutumiskyvykkyyden niin yksilön kuin organisaatioidenkin näkökul-

masta. Muun muassa Noe & al. (2014, 245 - 275) ja Field (2012, 887 - 897) ovat 

tutkimuksissaan korostaneet inhimillisen pääoman merkitystä työssä sopeutumisen 

ja menestymisen tekijänä. Haastatellut päättäjät tunnistivat ajattelun ja asenteen 

merkityksen olevan tärkeä tekijä uuden oppimisen ja muutoskyvykkyyden taustalla. 

Tämä vahvistaa muun muassa Schroder & al. (2014, 27 - 37) ja Heslin & Keatingin 

(2016, 367 - 384) näkemystä ajattelutavasta oppimisen mekanismina ja käyttäyty-

miseen vaikuttavana tekijänä, joka mahdollistaa oppimisen ja kehittymisen sekä 

muutoksessa elämisen.  

 

Tutkimusprosessin edetessä kaksi asiaa yllätti tutkijan. Vaikka teknologia ja digita-

lisaatio korostui suurimmassa osassa haastatteluista, niin se myös jätettiin kol-

messa haastattelussa kokonaan valitsematta merkittävimpänä muutosvoimana. 

Tätä perusteltiin organisaation perustehtävällä tai toimialalla. Yhteiskunnallisesti 

käytävän yleisen keskustelun perusteella tutkija odotti päinvastaista tulosta. Tekno-

logiaa kuitenkin käsiteltiin kaikissa haastatteluissa, sillä se oli yksi haastatteluteema. 

Myös haastatteluissa, joissa teknologia jätettiin valitsematta merkittävimpänä muu-

tosvoimana, mainittiin se kuitenkin taito- ja osaamisvaatimusten, oppimiskyvyn ja 

ajattelun yhteydessä. Toinen yllättävä asia oli ajattelun korostuminen. Ajattelu 
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mainittiin haastatteluissa usein ja eri teemojen yhteydessä. Ajattelu- ja asenne olivat 

yksi haastattelun teema, mutta aihe nousi esiin ilman haastattelukysymysten esittä-

mistäkään. Valittu tutkimusote mahdollisti aineistolähtöisen analyysin, jolloin ajattelu 

olisi todennäköisesti noussut aineistosta esiin siinäkin tapauksessa, vaikkei se tee-

mana olisi sisältynyt haastattelurunkoon.    

 

7.6 Tutkimuksen hyödynnettävyys, rajoitukset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Työn murros ja työelämän muuttumisen ilmiöt tunnistettiin kiistatta kaikkien tutki-

mukseen osallistuneiden haastateltujen päättäjien toimesta. Niihin liittyvä yhteinen 

keskustelu haastateltujen edustamissa organisaatioissa kuitenkin oli vähäistä 

useimman vastaajan osalta. Työelämä elää tällä hetkellä monen kerroksen todelli-

suutta. Samaan aikaan, kun keskustellaan teknologian huikeista mahdollisuuksista 

mullistaa toimialat, liiketoiminnot ja yksittäiset tehtävät, keskustellaan myös lisään-

tyvästä kiireestä ja työkyvyn heikkenemisestä kaikissa ikäryhmissä. Toisaalla kes-

kustelu kääntyy yksilöön kohdistuviin vaatimuksin oppia ja omaksua uutta tietoa jat-

kuvasti sekä kykyyn sietää muutoksia ja epävarmuutta. Ihmiselle jäävän työn, kuten 

monimutkaisen ongelmanratkaisun, vaativan tietotyön tai inhimillisen vuorovaiku-

tuksen tulosta mitataan kuitenkin perinteisin, vanhoin mittarein kuten esimerkiksi 

työpaikalla vietetyn ajan perusteella. Elämme uuden työn vallankumouksen ja van-

han työn välissä. Yhteiset yhteiskunnalliset ongelmamme ovat suuria, joita ei van-

hoilla ajatuksilla saada ratkaistua. Tulevaisuuskestävä työelämä vaatii yhteistyötä, 

jossa yhteiskunta, organisaatiot ja yksilöt yhdessä muodostavat kokonaisratkaisun, 

joka mahdollistaa hyvän (työ)elämänkaaren kaikille. 

 

Käytännön suosituksina tulevaisuuteen katsovaa yhteistä pohdintaa ja keskustelua  

 

Muutokseen tarvitaan ihmisiä, ja usein suuret muutokset lähtevät liikkeelle pienistä, 

yksilön tai tiimin käyntiin laittamista kokeiluista. Näin ollen on hyvä lähteä liikkeelle 

siitä, miten muutosilmiöitä suhteutetaan organisaation ja yksilön tasolla. Käytännön 

suosituksina organisaatiotasolla esitetään tulevaisuuteen suuntautuvaa ja yhteistä 
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ymmärrystä lisäävää keskustelua. Tämän tutkimuksen pelillistetty haastattelumene-

telmä on suoraan hyödynnettävissä myös ryhmäkeskusteluun. Menetelmässä tun-

nistetaan muutosvoimia, jotka vaikuttavat organisaation toimintaympäristöön 5 - 10 

vuoden sisällä ja niitä vasten pohditaan ratkaisuvaihtoehtoja tai skenaarioita, joita 

organisaation on strategisesti johdettava. Merkittävimpien muutosvoimien tunnista-

minen esimerkiksi osaamistarpeiden kannalta on tärkeää, jolloin ne konkretisoituvat 

paremmin osaksi oppimisen johtamisen, osaamisen kehittämisen ja urajohtamisen 

käytäntöjä. Osaamisen johtamisesta tulisikin siirtyä kohti oppimisen johtamista ja 

sitä tukevaa dialogia. 

 

Yksilö voi hyödyntää menetelmää osana omaa urajohtamistaan. Omien motiivien, 

vahvuuksien, taitojen ja kehittämiskohteiden tunnistaminen, sekä niiden peilaami-

nen tulevaisuuden työelämään voi auttaa yksilöä esimerkiksi tunnistamaan omia 

osaamistarpeitaan. Yksilölle suositetaan myös unelmointia ja haaveilua osana ura-

johtamista, jota myös haastatellut tarjosivat yhtenä vaihtoehtona uuden osaamisen 

ja oman ajattelun kehittämiseksi.  

 

Yhteisenä suosituksena esitetään aktiivista ajattelun ajattelua tutkimuksen viiteke-

hyksen (kuva 5) mukaisesti. Mitä joustava ajattelu tarkoittaa ja miten sitä voidaan 

lisätä sekä minkälainen johtaminen tukee joustavan ajattelun kasvua? Tätä pohdin-

taa voi tehdä yksilö- ja organisaatiotasolla. Aktiivinen ajattelun ajattelu ja joustavan 

ajattelun tapa ovat tämän tutkimuksen pääoivalluksia menestyä tulevaisuuden työ-

elämässä sekä olla mukana muuttamassa sitä.   

 

Tutkimuksen rajoitukset  

 

Rajoituksena tutkimuksen yleistettävyydelle voidaan pitää kvalitatiivisen tutkimus-

menetelmän valintaa ja tutkimusjoukon kokoa (16 vastaajaa). Kvantitatiivista tutki-

mustapaa hyödyntäen olisi vastaajajoukkoa saatu kasvatettua, mutta syvällinen il-

miön ymmärtäminen ei olisi silloin onnistunut. Ensisijainen tavoite oli kuitenkin lisätä 
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tutkijan ymmärrystä tulevaisuuden työelämästä ilmiönä, jolloin tutkimusvalinnalle oli 

pragmaattiset ja tieteelliset perustelut. Myös kohdejoukko on riittävän suuri tälle tut-

kimukselle. Käytetyllä tutkimusstrategialla ja menetelmävalinnoilla saavutettiin laaja 

tutkimusaineisto ja näkemys tutkimuksen aihealueesta. Tutkimus piirsi kattavan ku-

van tulevaisuuden työelämästä mahdollisuuksineen ja vaatimuksineen. Tutkimuk-

sen teoreettinen viitekehys tarjoaa hyödynnettävän ja helppokäyttöisen joustavan 

ajattelun arkkitehtuuri- ja johtamismallin mikro-, meso- ja makrotasoille. Malli hah-

mottui teorian ja aineiston vuorovaikutuksessa ja reflektiossa, mutta jotta se kestäisi 

tieteellisen arvioinnin olisi sitä koeteltava useissa tieteellisissä jatkotutkimuksissa. 

Malli keskittyy joustavaan ajattelutapaan ja sitä tukevaan johtamiseen, joka mahdol-

listaa kyvykkyyden arjessa tapahtuvaan jatkuvaan oppimiseen ja muutokseen.  

 

Jatkotutkimusaiheet  

 

Tulevaisuuden työelämässä riittää paljon tutkittavaa useista eri näkökulmista. Tämä 

tutkimus kokosi tulevaisuuden työelämään liittyviä näkökulmia yhden tutkimuksen 

alle. Jokaisesta tämän tutkimuksen teemasta voisi jatkaa tutkimalla niitä syvem-

mälle ja hyödyntäen eri tutkimusmenetelmiä. Kiinnostavaa olisi jatkaa tutkimusta 

ajattelusta. Minkälaisilla menetelmillä ja johtamiskäytännöillä joustavaa ajattelua 

voidaan lisätä organisaatiokulttuurissa ja ryhmän yhteisenä ajattelutapana. Mahdol-

lista olisi tutkia, miten joustava ajattelutapa korreloi uusien kokeiluiden ja innovaati-

oiden kanssa.  

 

Toinen jatkotutkimusehdotus liittyy teknologiaan. Tässä tutkimuksessa teknologia 

näyttäytyi enemmän ulkopuolelta tulevana työn uhkana kuin sen mahdollistajana. 

Millä keinoin teknologian uhka muutetaan mahdollistajaksi ja arkipäiväistetään 

konkreettisemmin osaksi ihmisten tekemistä muutenkin kuin vain perustietoteknii-

kan ilmentymänä. Teknologian uhkaa voi tarkastella myös kulttuurin näkökulmasta; 

onko organisaatioiden kulttuurit tiellä teknologian hyödyntämiseksi tai miten kulttuu-

rilla voidaan tukea teknologian sulauttamista osaksi kaikkea? Kulttuuri yleisestikin 

on kiinnostava näkökulma työelämän muutoksen ja johtamisen tutkimiseen.  
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Kolmantena jatkotutkimuksen aiheena ehdotetaan arvonluontipohjan ja merkityksel-

lisyyden tutkimista. Mikä merkitys arvoilla ja merkityksellisyydellä on eri sukupol-

ville? Tutkimus voitaisiin toteuttaa yhdessä tai useammassa organisaatiossa, joiden 

henkilöstössä on usean eri sukupolven edustajia. Arvonluontipohjan ja merkityksel-

lisyyden korostuminen tulevaisuuden työelämässä näyttäytyi isona muutosajurina, 

joten sen lisätutkiminen olisi erittäin ajankohtaista. Tutkimus lisäisi ymmärrystä 

muun muassa johtamisesta, ja siitä minkälaisia odotuksia eri sukupolvilla on johta-

miselle.  
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Mikäli sinulla on mitään kysyttävää, niin olethan yhteydessä:  

tuija.maatta@student.lut.fi tai 040XXXXXX (poistettu pro gradun liitteestä numero). 

  

Tutkimusterveisin, Tuija Määttä 

Lappeenrannan kauppakorkeakoulu, Tietojohtaminen ja johtajuus – maisterioh-

jelma 
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