
 Talouselämä 33/2015  35

L
ontoon Heathrown lentokentällä ohjel-
mistoalgoritmi tunnistaa huomaamatta 
kasvosi. Kunnossapitoyhtiö Eforen tieto-
järjestelmät hoitavat jo työnjaon ilman ih-
mistä. OP-ryhmän pääjohtaja Reijo Kar-

hinen suunnittelee asuntolainojen myöntämistä 
automaattisesti.

Kaikesta tästä huolimatta Suomessa toimivat yrityk-
set luovat tänäänkin yli 400 uutta työpaikkaa. Vaikka 
työttömyys kasvaa ja tilanne työmarkkinoilla on tu-
lehtunut, uudenlaista työtä syntyy koko ajan.

Itsenäisesti toimivat ja ympäristöään ymmärtävät 
ohjelmistot ja koneet muuttavat työelämää. Silti ih-
mistyölle jää kosolti tilaa myös tulevina vuosikymme-
ninä. Työn sisältö muuttuu enemmän kuin sen määrä.

Määrällisesti muutos on sellainen, että toimivat työ-
markkinat pystyvät sen sulattamaan. Etlan arvion mu-
kaan noin kolmasosa nykyisestä työstä voi siirtyä ko-
neiden tehtäväksi seuraavan parin vuosikymmenen 
aikana. Osuus on suuri, mutta ei valtava suhteessa 
tavanomaiseen muutokseen, jossa karkeasti kymme-
nesosa yrityssektorin työpaikoista tuhoutuu ja syn-
tyy vuoden aikana.

Työ on monimuotoista. Esimerkiksi kaupan kas-
salla työ koostuu maksutapahtumasta ja sosiaalisesta 

kontaktista. Kassa voi myös tilata asiakkaalle taksin, 
estää myymälävarkauden tai opastaa palohälytyksen 
sattuessa. Korvatakseen ihmisen koneen pitäisi halli-
ta kaikki työn ulottuvuudet.

Asiakkaana on lopulta aina ihminen, sosiaalinen 
eläin. Jo nyt maksamme auliisti käsityöstä, koska se 
sisältää jotain harvinaista – toisen ihmisen aikaa. Kun 
vaurastumme, haluamme lisää personal trainerin kal-
taisia henkilökohtaisia palveluja.

Lopulta ihmisten tekemän työn määrä taloudessa 
riippuu siitä, mitä me kuluttajina haluamme. Yhtei-
sö osallistuu valintoihin säätämällä laeista, palkoista 
ja muista kilpailukykyyn vaikuttavista asioista. Tek-
nologia ei määrää.

UUsi meininki hipsii hiljaa
Työ muuttuu hiipien – ensin muuttuvat jo olemassa 
olevat yritykset ja niiden työtehtävät. Ei paperikopi-
oita. Virtuaalikokous. Uusi yhteistyöalusta.

Ajan oloon palkat nousevat tehtävissä, joissa kone ja 
ihminen täydentävät toisiaan. Ihminen tekee työt, jot-
ka ovat koneelle vaikeita tai joita sille ei haluta antaa:
• Kone ei ajattele. Ihminen hahmottaa isoja ko-

konaisuuksia ja päättää, mitkä ongelmat ovat ratkai-
semisen arvoisia. Yrittäjiä, liikkeenjohtajia sekä 

Teksti Petri Rouvinen ja Martin Kenney

Tulevaisuudessa ihminen tekee työt, jotka ovat koneelle 
vaikeita tai joita sille ei haluta antaa. Palkat nousevat 
töissä, joissa kone ja ihminen täydentävät toisiaan.

Tervetuloa 
uusi Työ

Kuvitus tähän



 Talouselämä 33/2015  3736  Talouselämä 33/2015

ansa
in

ta
m

ahdo
ll

is
UUdet

jokU aina tienaa
Ansaintamahdollisuudet alustataloudessa

Valtavat  
tai suuret

Olemat- 
tomat  

tai pienet

Mukana 
olevien 

ihmisten 
määrä

l Globaalisti suosittuja alustoja hallitsevat yritykset ja  
niiden työntekijät ( esim. Apple, Google)

l Pääomasijoittajia kiinnostavat kasvuyrittäjät

l Sisällöntuotanto suurelle yleisölle – ansaintaa  
mm. mainonnasta, esiintymisistä ja oheismyynnistä

l Työn, tuotteen tai palvelun muuttaminen rahaksi virtuaalisilla  
markkinapaikoilla (esim. sovellusten kehitys, Airbnb, tori.fi, Uber)

l Sisältötuotanto pienelle yleisölle (blogit, omakustanteet,  
YouTube-videot) – olemattomat ansaintamahdollisuudet.

l Digitaalisen sisällön tuotanto ja kuluttaminen (Facebook-tykkää- 
minen, Google-haut, Twitter-viestit) – ei ansaintamahdollisuuksia.

Lähde: PeTri rOuVinen jA MArTin Kenney

Kauppatieteiden tohtori Petri Rouvinen (vasemmalla) on Elinkeino- 
elämän tutkimuslaitoksen ETLAn tutkimusjohtaja. Kehityssosiologian  
tohtori Martin Kenney on professori Kalifornian yliopistossa (Davis).  
Kirjoittajat tutkivat digitaalisuuden yhteiskunnallisia vaikutuksia juuri  
alkaneessa BRIE-ETLA -hankkeessa.
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myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia tarvitaan 
tulevaisuudessakin.
• Koneen ja ihmisen välinen vuorovaikutus on al-

keellista. Vaikka viestintä teknistyy, toinen ihminen 
on ylivertainen viestijä. Tietokoneet ovat jo pitkään 
hoitaneet valtaosan osakekaupoista, mutta varainhoi-
dossa tarjotaan edelleen lämmintä kättä.
• Ihmisen aistit ja motoriikka ovat ylivertaisia ko-

neen sensoreihin ja mekaniikkaan verrattuna. Ter-
veydenhoidossa tietokoneet tekevät tulevaisuudes-
sa diagnooseja, mutta sairaanhoitaja pysyy. Häntä 
avustamaan kyllä ilmestyy pienen arkistokaapin nä-
köinen robotti, joka annostelee lääkkeet ja siirtelee 
liinavaatteet.
• Politiikkaan ja moraaliin liittyvät kysymykset 

ovat sidoksissa asenteisiin ja kulttuuriin. Niihin liit-
tyy tasapainoilu ristiriitaisten periaatteiden, halujen 
ja tavoitteiden välillä. Näitä tehtäviä emme halua de-
legoida koneille. Politiikassa saattaa olla dinosauruk-
sia, mutta laji ei kuole sukupuuttoon.
• Motivointi, opetus ja viihde ovat jo nyt hyvin di-

gitaalisia. Silti ihmisen rooli säilyy keskeisenä. Spin-
ning-tunnilla ihmisohjaaja innostaa parempaan suo-
ritukseen kuin kone.

Suomessa tehtävän työn sisältö on parinkymme-
nen viime vuoden aikana muuttunut paljon. Abstrak-
tin asiantuntija-ajattelun ja monien palvelutehtävien 
osuudet ovat lisääntyneet. Fyysiset ja kognitiiviset ru-
tiinit taas ovat vähentyneet. Tämä kaikki on tapahtu-
nut ilman suurempia työmarkkinakupruja.

digi lisää keikkaa
Työ muuttuu myös rysähtäen – syntyy uusia työmuo-
toja tai vanha työ kanavoituu uudelleen. Uberisaa-
tio puhuttaa Yhdysvaltojen presidenttiehdokkaitakin. 

Virtuaaliset markkinapaikat mahdollistavat työn 
vaihdannan, ilman että syntyy varsinaisia työsuhteita. 
Etuina ovat joustavuus ja vapaus, 
haittoina satunnaisuus ja suojat-
tomuus. Yhdysvalloissa ilmiö kos-
kettaa joka kymmenettä työikäistä 
– Suomessa pienempää, mutta no-
peasti kasvavaa joukkoa.

Uberin ja Airbnb:n kaltaiset tek-
niset alustat mahdollistavat jou-
tenoloajan ja vajaakäytetyn pääoman muuttamisen 
rahaksi. Auton tai makuuhuoneen voi vuokrata muil-
le silloin, kun niitä ei itse tarvitse. Tori.fi ja muut net-
tihuutokaupat synnyttävät ansaintamahdollisuuksia.

Myös inhimillisen pääoman voi muuttaa rahaksi di-
gialustojen avulla. Suosittu blogisti voi ansaita mai-
nonnalla, ilmaistavaroilla tai esiintymisillä. Amazon 
myy myös omakustannekirjoja. Työtään voi myydä 
vaikkapa Amazon Mechanical Turk -palvelussa tai Up-
work-markkinapaikalla. Tutkijoille suunnatussa Inno-
centive-palvelussa muun muassa Astrazeneca tarjoaa 
paria kymmentä tuhatta dollaria avusta saareketrans-

On huolestuttavaa, että suomalaisia ei näy alusta-
talouden ylemmissä kerroksissa. Toivottavasti tilan-
ne muuttuu, kun ilmiö leviää yritysten väliseen kans-
sakäymiseen – esimerkiksi Cargotec ja Kemppi ovat jo 
aloittaneet lupaavasti.

Keikkatalous tuo mukanaan äärimmäisen jousta-
vuuden työn kysynnässä ja tarjonnassa. Ilmiön vas-
tustaminen esimerkiksi lainsäädännöllisin keinoin 
olisi typerää. Muutos tapahtuu joka tapauksessa, ja 
sen ulkopuolelle jättäytyminen vähentää uuden työn 
mahdollisuuksia. Perinteiseen työsuhteeseen perus-
tuvat turvaverkot yhteiskunnan pitää miettiä uudel-
leen.

kone ei syrjäytä sinUa
Ihmiselle jäävät lopulta työt, joita koneet eivät osaa. 
Näitä on runsaasti ja ne ovat merkityksellisimpiä. Ih-
misen vahvuudet ovat abstrakti ja luova ajattelu sekä 
yleiskuvan hahmottaminen. Usein ihminen päätyy liki 
olemattomilla lähtötiedoilla oikeansuuntaisiin johto-
päätöksiin.

Vaikka työtä katoaisikin, tekninen kehitys lisää saa-
vutettavissa olevaa hyvinvointia. Jo alkaneen mur-
roksen pääongelma ei ole kurjistuminen, vaan hyvin-
voinnin jakaminen – niin kansakuntien välillä kuin 
niiden sisälläkin. Pääoman osuus tuloista kasvaa. Hy-
vin ansaitseva keskiluokka on tulevaisuudessa aiem-
paa pienempi, mutta äärimmäinen kahtiajako ei ole 
todennäköinen.

Työ ei lopu, ellemme tapa sitä ylihinnoittelulla, kel-
vottomalla liiketoimintaympäristöllä tai sääntelyllä. 
Työn sisällön muutos edellyttää työmarkkinainstituu-
tioiden ja sosiaaliturvan perusteellista uudistamista. 
Ruotsi ja Saksa ovat tehneet uuden työn edellyttämiä 
muutoksia toistakymmentä vuotta sitten. Suomi vie-
lä ihmettelee.

Instituutioiden pitää tukea muutosta, mutta hyvä 

tulevaisuus edellyttää paljon myös yksittäisiltä kan-
salaisilta: jatkuvaa omaehtoista oppimista ja uusien 
mahdollisuuksien hakemista. Kun rutiinityöt automa-
tisoituvat, projektimainen kehitystyö ja ihmisten vä-
linen vuorovaikutus lisääntyvät. Työt uhkaavat lop-
pua kokonaan niiltä, joiden asenne on passiivinen ja 
osaaminen vähäistä.

Rakennemuutoksessa on syytä muistaa, että Suo-
men suuri mahdollisuus liittyy uusien ideoiden syn-
nyttämiseen ja niiden soveltamiseen – ei siihen kuu-
luisaan viiteen prosenttiin. n

plantaatiolaitteen kehityksessä. Suomessa yleisen 
alustatalouden muoto on mobiilipelien myynti sovel-
luskauppojen kautta.

Digitaaliset alustat mahdollistavat osallistumisen 
monille, jotka jäivät aiemmin työmarkkinoiden ulko-
puolelle. Työpanoksen ja usein myös pääoman käyt-
tö tehostuu. Aiemmin markkinoilla toimineiden ase-
mat saattavat heikentyä.

hei, olet alUstataloUdessa
Työpanoksen myyminen digitaalisen palvelun kaut-
ta saattaa olla kiva harrastus ja mainio toissijainen tu-
lonlähde. Pääasiallisena tulonlähteenä tällaisen toi-
minnan ongelma on usein tulovirtojen pienuus ja 
satunnaisuus. Tulojakauma on epätasainen normaa-
liin palkkatyöhön verrattuna. Esimerkiksi yhdysval-
talainen talouslehti Forbes hyödyntää yli tuhannen 

freelancerin verkostoa, mutta näis-
tä vain viisi prosenttia pääsee palk-
katyössä olevan toimittajan keski-
ansioihin.

Alustatalouden huipulla ovat tek-
nistä perustaa pyörittävät yritykset, 
jotka tyypillisesti nappaavat rasvai-
sen siivun niiden kautta kulkevan 

vaihdannan arvosta.
Puolet maailman kymmenestä arvokkaimmasta 

brändistä ovat ainakin osin alustayrityksiä – kärjes-
sä Apple, Microsoft ja Google. Lähes kaikki maailman 
yksisarviset, eli alle kymmenessä vuodessa miljardin 
taalan arvostukseen yltäneet startup-yritykset, pyörit-
tävät digitaalista alustaa. Tämän huipun alla odottaa 
seuraava kerros kasvuhakuisia yhtiötä, joita pääoma-
sijoittajat metsästävät. Vain muutama niistä menestyy.

Digitaalisiin alustoihin liittyvän keikkatalouden 
yleistyminen on työmarkkinoiden kokonaisuuden 
kannalta pieni, mutta kasvava ilmiö. 

Lähde: MiKA MALirAnTA, eTLA
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Ammattirakenteiden muutoksen vaikutus  
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