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Korona ja digitalisaatio



Korona ja Digitalisaatio: Suomen tie

aika
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Korona ja Digitalisaatio: Suomen tie

Osaaminen

Asenne

Infra

Luottamus
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”Ellemme varmuudella 
tiedä, kuinka tulee 

käymään, olettakaamme, 
että kaikki käy hyvin.”



Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) 

ennakoi työelämän muutoksia

Kirsi Ahola, johtaja, Työterveyslaitos

@KirsiAholaTTL



Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
(EU OSHA)

• tehtävänä kaksisuuntainen viestintä 
EU:n ja jäsenmaiden välillä

• tavoitteena Euroopan työterveys, 
työturvallisuus ja välillisesti myös 
tuottavuus

• toiminta perustuu neuvoston 
asetukseen (EY, N:o 2062/94, 
18.7.1994)
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Työterveyslaitos –
Suomen kansallinen koordinaatiokeskus

Kolmikantainen ohjausryhmä

• yhteys työpaikoille

Sivustot:

• www.ttl.fi/euosha

• www.terveellinentyo.fi

Sosiaalinen media (Twitter, LinkedIn)

• #euosha
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FORESIGHT: Kehittymässä olevien riskien
tunnistaminen ja ennakointitoimet

• Hankkeita, joiden tarkoituksena on 

• ennakoida muutoksia, joilla voi olla vaikutusta 
työpaikkojen turvallisuuteen ja työn terveellisyyteen

• tunnistaa uusia, kehittymässä olevia riskejä 

• arvioida uuden teknologian, uusien 
työskentelytapojen ja yhteiskunnallisen muutoksen 
mahdollisia vaikutuksia työntekijöiden 
turvallisuuteen ja terveyteen

• kannustaa varautumaan työsuojelutoimenpitein. 

• Esimerkiksi:

• vihreät työpaikat

• tieto- ja viestintätekniikka/digitalisaatio.
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https://osha.europa.eu/fi/emerging-risks/green-jobs
https://osha.europa.eu/fi/developments-ict-and-digitalisation-work


Safety and health at work is everyone’s concern. It’s good for you. It’s good for business.
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FORESIGHT on new and emerging OSH risks 
associated with digitalisation

https://oshwiki.eu/wiki/Foresight_of_new_and_emerging_occupational_safety_and_health_risks_associated_with_information_and_communications_techn
ologies_and_work_locations_by_2025
https://osha.europa.eu/fi/emerging-risks/developments-ict-and-digitalisation-work

https://oshwiki.eu/wiki/Foresight_of_new_and_emerging_occupational_safety_and_health_risks_associated_with_information_and_communications_technologies_and_work_locations_by_2025
https://osha.europa.eu/fi/emerging-risks/developments-ict-and-digitalisation-work


Työn keventämisen keinot käyttöön –
kolmivuotinen kampanja alkaa lokakuussa 2020

• Kampanjan aloitusseminaari
22.10.2020 

• Kampanjasivut
www.terveellinentyo.fi
avataan toukokuun lopussa

• #euosha #terveellinentyö
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Digitalisaatio ja työn muutos

Tuomo Alasoini
Seppo Tuomivaara

@tuomoalasoini
@STuomiv



Digitalisaatio ja ammattirakenteen muutos 
Suomessa ja muissa Pohjoismaissa

(Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama 
”The Future of Work” -projekti, 2017-20)

Digitaalitekniikan käyttö ja käyttötavat 
Suomen palkansaajien keskuudessa 

(Työsuojelurahaston ja Työterveyslaitoksen rahoittama 
”Digitalisaatio kaikkien kaveriksi” -projekti, 2020-21)



Digitalisaatio ja ammattirakenteen muutos 
Suomessa ja muissa Pohjoismaissa

(Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama 
”The Future of Work” -projekti, 2017-20)

https://www.fafo.no/index.php/project-home

https://www.fafo.no/index.php/project-home


• Osaamispainotteinen teknologian muutos (osaamisvaatimusten yleinen kasvu)

• Digitalisaatio johtaa korkean osaamisen ammattien kasvuun ja matalan osaamisen ammattien 
laskuun.

• Rutiinipainotteinen teknologian muutos (osaamisvaatimusten polarisoituminen)

• Korkean osaamisen ammatit kasvavat.

• Keskitason osaamisen ammatit vähenevät: monet sisältävät toteutukseltaan tai tuotoksiltaan 
ennustettavissa olevia fyysisiä tai datan keräämiseen tai käsittelyyn liittyviä tehtäviä.

• Monet matalan osaamisen (palvelu)ammatit eivät vähene: vaativat vaihtelevia sensomotorisia 
taitoja, joita vaikeaa tai kannattamatonta automatisoida. Korkean osaamisen ammattien kasvu voi 
jopa lisätä näiden kysyntää.

Digitalisaatio ja ammattirakenteen muutos
Kaksi kilpailevaa väitettä
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Muutokset (%) palkkakvintiilien mukaisessa 
ammattirakenteessa Suomessa 2002-10
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Vain ylin palkkakvintiili

kasvanut selvästi. Muut 

pienentyneet. Lasku 

suurinta alimmassa.



Muutokset (%) palkkakvintiilien mukaisessa 
ammattirakenteessa Suomessa 2012-16
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Vain ylin palkkakvintiili

kasvanut jonkin verran. 

Muut pienentyneet. 

Lasku suurinta toiseksi 

alimmassa.



Muutokset (%) palkkakvintiilien mukaisessa 
ammattirakenteessa Pohjoismaissa 2002-10 (Suomi) / 
2000-10 (muut)
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Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 

osaamispainotteista kasvua, 

Tanskassa polarisoitumista.



Muutokset (%) palkkakvintiilien mukaisessa 
ammattirakenteessa Pohjoismaissa 2012-16 (Suomi) / 
2010-15 (muut)
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Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 

osaamispainotteista kasvua, 

Tanskassa polarisoitumista. 



• Suomessa vain ylin palkkakvintiili on kasvanut viime vuosina ► muutos on ollut 
osaamispainotteista.

• Tuotannollisilla toimialoilla palkansaajien kokonaismäärä on vähentynyt ja muutos 
on ollut osaamispainotteista.

• Palveluvaltaisilla toimialoilla palkansaajien kokonaismäärä on kasvanut ja muutos on 
ollut osaamispainotteista.

• Matalan osaamisen ammatit ovat vähentyneet selvimmin. Erityisesti ovat 
vähentyneet toimistotyöntekijät. Kasvaneita ryhmiä ovat myyjät ja perushoitajat.

• Keskitason osaamisen ammatit ovat vähentyneet jonkin verran. Erityisesti ovat 
vähentyneet tuotannolliset työntekijäammatit. Asiantuntija-ammatit ovat kasvaneet.

• Korkean osaamisen ammatit ovat kasvaneet. Ne käsittävät pääosin 
erityisasiantuntijoita ja johtajia.  

Johtopäätöksiä
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Digitaalitekniikan käyttö ja käyttötavat 
Suomen palkansaajien keskuudessa 

(Työsuojelurahaston ja Työterveyslaitoksen rahoittama 
”Digitalisaatio kaikkien kaveriksi” -projekti, 2020-21)

https://www.ttl.fi/tutkimushanke/digitalisaatio-kaikkien-
kaveriksi-2020-2021/

#digikaveri

https://www.ttl.fi/tutkimushanke/digitalisaatio-kaikkien-kaveriksi-2020-2021/


• Tutkimme, millaisia digitaalisia kuiluja on viime vuosina syntynyt Suomen 
työelämään palkansaajien kesken (Tilastokeskuksen työolotutkimukseen 
perustuva tilastoanalyysi).

• Tutkimme, ketkä ovat ”digivoittajia” ja ketkä näihin kuiluihin pudonneita. 

• Tutkimme syitä putoamisille ja esitämme työmarkkinajärjestöille, 
työorganisaatioille ja poliittisille päättäjille keinoja, joilla näitä kuiluja voidaan 
tasoittaa, ylittää ja ehkäistä (haastatteluja, case-analyyseja ja työpajoja).

Tutkimuksen tavoite

19.5.2020
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• KÄYTTÖKUILU: kuilu niiden kesken, jotka käyttävät digitaalisia välineitä ja palveluja työssä 
sekä niiden jotka eivät käytä

• KÄYTTÖTAPAKUILU: kuilu niiden välillä, jotka käyttävät digitaalisia välineitä ja palveluja 
työssä taitavasti ja monipuolisesti sekä niiden jotka eivät käytä.  

• HYÖDYNTÄMISKUILU: kuilu niiden välillä, jotka kykenevät hyötymään digitalisaatiosta
työssä vahvistaen asemaansa ja mahdollisuuksiaan yhteiskunnassa sekä niiden joiden 
asema ja mahdollisuudet pikemminkin heikkenevät tai tulevat uhatuiksi. 

Kolmenlaisia digitaalisia kuiluja

19.5.2020
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Käyttökuilussa olevien palkansaajien osuus 
Tilastokeskuksen työolotutkimuksen 2018 pohjalta

19.5.2020
©TYÖTERVEYSLAITOS             Kysymykset t i la isuuden aikana Youtube chatt i in  tai  tekst iv iest i/WhatsApp -viest i  

 numeroon 040 548 6914,  ki i tos
27



• Miehet: naiset 4,7% ja miehet 8,7%

• Nuoret sekä iäkkäät palkansaajat: 15-24 vuotiaat 10,8%, 25-44 vuotiaat 4,5%, 45-54 

vuotiaat 7,2% ja 55 tai yli vuotiaat 9,3%

• Vähemmän koulutetut: perusaste 14,5%, keskiaste 10,7% ja korkea-aste 1,1%

• Työntekijäasemassa olevat: työntekijät 20,7%, alemmat 0,7% ja ylemmät 

toimihenkilöt 0,5%

• Toimialat: rakennus- ja huoltotoiminta 27,1%, hallinto- ja tukipalvelutoiminta 17,0% 

sekä majoitus- ja ravitsemustoiminta 10,9%

• Ammatit: rakennustyöntekijät 48,2%, siivoojat, kotiapulaiset ja avustavat keittiö- ja 

ruokatyöntekijät 36,3% sekä prosessityöntekijät 21,8%

Ketkä ovat keskimääräistä useammin ryhmässä, 
joka ei käytä digitaalisia välineitä työssä?

19.5.2020
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Käyttötaparyhmien määrittely

Kysymys Luokittelu

Mikä kuvaa parhaiten sinua ja  

digiosaamistasi työssäsi? 

Hyvä osaaminen ja 

motivaatio

vs.

Rajoittunut osaaminen 

ja motivaatio

Hidastaako omien tietoteknisten 

ja digitaitojesi riittämättömyys 

työtehtäviesi suorittamista? 

hidastaa

vs.

ei hidasta

Pelko siitä, että et opi käyttämään 

uutta teknologiaa riittävän hyvin?

on huolestunut

vs.

ei ole huolestunut

Ristiintaulukoimalla 8 erilaista 

käyttötaparyhmää:

- Suurin ryhmä: hyvä osaaminen ja 

motivaatio + ei hidasta + ei ole 

huolestunut (n  1754 = 49,5 %)

→ Ei siis merkittäviä 

käyttötapahaasteita!

- Tähän esittelyyn valittu 3 erilaisia 

haasteita omaavaa ryhmää!



Ryhmän nimi Määrittely n Osuus 

kaikista 

ryhmistä

”Hektinen käyttö” - Hyvä osaamien ja motivaatio

- Ei ole huolestunut uuden teknologian käytön 

oppimisesta

- Taitojen riittämättömyys hidastaa

578 16 %

”Rutiininomainen käyttö” - Rajoittunut osaamien ja motivaatio

- Ei ole huolestunut uuden teknologian käytön 

oppimisesta

- Taitojen riittämättömyys ei hidasta

347 10 %

”Huolestuneet” - Rajoittunut osaamien ja motivaatio

- On huolestunut uuden teknologian käytön 

oppimisesta

- Taitojen riittämättömyys hidastaa

254 7 %

Tarkasteluun valitut 3 käyttötaparyhmää



Käyttötaparyhmien erot digivälineiden käytössä, 
koetuissa vaikutuksissa ja taustatekijöissä

Ryhmän nimi Ryhmää kuvaavat ominaisuudet

”Hektinen käyttö” - Digivälineiden käyttö on intensiivistä ja laajaa

- Digitekniikan myötä työ on muuttunut nopeatempoisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi

- Järjestelmien hitaus ja toimintahäiriöt hidastavat työtä

- Myönteinen suhtautuminen digitalisaatioon: tehostanut työntekoa ja tiedonkulkua 

sekä lisännyt mahdollisuuksia luovuuden käyttöön työssä

- Keski-ikäisiä, korkeasti koulutettuja, lähes aina toimihenkilöitä

”Rutiininomainen 

käyttö”

- Digitekniikan käyttö suppeaa  ja ¼ työajasta tai vähemmän

- Eivät opettele juuri lainkaan uusin sovellusten käyttöä

- Digitekniikan vaikutukset työssä kokevat vähäisiksi

- Kokevat myös saavansa riittävästi tukea tietojärjestelmien ja sovellusten käytössä

- Työtekijä asemaassa olevia, toisen tai perusasteen koulutuksen saaneita

”Huolestuneet” - Digivälineiden käyttö suhteellisen laajaa ja käsittää merkittävän osan työajasta

- Kokevat muita useammin digitekniikan lisänneen työnsä kuormittavuutta

- He ovat myös tyytymättömämpiä digitalisaation mahdollistamiin työskentelyn 

tapoihin 

- Varsin iäkkäitä eri taustaisia palkansaajia



• Tilastoanalyysi jatkuu: hyödyntämiskuilun olemassa olo, erilaisissa kuiluissa olevien 

haasteet ja mahdollisuudet, tulosten raportointi 8/20

• Käyttötapa- ja hyödyntämiskuilujen analyysin syventäminen: laadullinen tarkastelu, 

erilaiset organisaatiot

• Keinoja, joilla esitettyjä kuiluja voidaan tasoittaa, ylittää ja niiden vaikutuksia 

ehkäistä: policy brief, työpajat

Hankkeen seuraavat vaiheet
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