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Arvoisat osallistujat, hyvää YK-päivää kaikille!  

Kiitän mahdollisuudesta puhua tänään tilaisuudessa, jolle virallisemmat raamit antaa 
Suomen kautta aikojen kolmas EU-puheenjohtajuuskausi – josta kaksi kolmasosaa 
on jo muuten pian takanapäin.  Sain tehtäväkseni esitelmöidä pitkälti entisen roolini 
kautta ja sen teen tietysti hyvinkin mielelläni.  

Minkä taakseen jättää, sen edestään usein löytää. Ja tässä tapauksessa: hyvä näin.  

Johdin siis viime vaalikaudella, kun vielä olin valtakunnanpolitiikassa, eduskunnan 
tulevaisuusvaliokuntaa, jonka yhtenä annettuna tehtävänä on joka vaalikausi ottaa 
eduskunnan puolesta koppia valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta, kuulla siihen 
liittyen runsaasti eri alojen asiantuntijoita ja kirjoittaa mietintöä, jonka pohjalta 
eduskunnan suuri sali sitten, palautekeskustelun päätteeksi, tekee omat hallitusta 
sitovat linjauksensa. 

Viime vaalikaudella tulevaisuusselonteko oli jaettu kahteen osaan, josta jälkimmäinen 
osa keskittyi nimenomaan työn murrokseen. Hyvin laaja aihepiiri siis, ja kauttaaltaan 
ratkaisevassa asemassa kun mietitään Suomen menestystä tulevaisuudessa – siinä 
tulevaisuudessa mistä tiedämme niin vähän, paitsi että tulemme viettämään siinä aika 
paljon aikaa.  

Menestyksen taustalla on aina viime kädessä ihminen. Tällä vaalikaudella, joka alkoi 
kesäkuussa uuden hallituksen myötä, on meille jo monta kertaa kerrottu joitakin 
keskeisiä avainlukuja ja tavoitteita, jotka liittyvät juuri ihmisten toimeliaisuuteen, 
ahkeruuteen, työllisyyteen.  

Hallitus tavoittelee 75% työllisyysastetta tämän vaalikauden loppuun mennessä, siis 
viimeistään vuonna 2023 kun seuraavat eduskuntavaalit pidetään. Tämä edellyttää 
60.000 uutta työpaikkaa viime vaalikaudella syntyneiden 140.000 työpaikan päälle.  

Haaste on iso, muttei ollenkaan mahdoton – varsinkin jos kaikki siihen vaikuttavat 
seikat olisivat vain ja ainoastaan sinivalkoisissa käsissä.  

 



Mutta koska Suomi on osa globaalitalouden armotonta suoraa lähetystä, on maamme 
haavoittuvainen myös sellaisissa kriiseissä ja suhdannenotkahduksissa, joissa meillä 
ei ole omaa osaa eikä arpaa, mutta jonka hyökyaallot melko nopeasti moukaroivat 
meidänkin sinivalkoisia rantakallioita – siis, poliittisen vallan sekä talousvallan 
käytäviä, yrityksiä, työpaikkoja.  

Tämä nähtiin konkreettisesti vaikkapa syksyllä 2008 alkaneen finanssikriisin aikana, 
ja seurauksena. 

Matka alas rotkoon taittuu aina nopeasti, mutta tie ylös on sitten sitäkin pitempi ja 
kivisempi. Samalla kun Suomi vihdoinkin pääsi viime vaalikaudella, kovan työn ja 
suotuisten suhdanteiden siivittämänä, jopa yli Sipilän hallituksen asettaman 72% 
työllisyysasteen ja 110.000 uuden työpaikan tavoitteen, yksi tosiasia ei kuitenkaan 
muuttunut:  

Hyvistä uutisista huolimatta, Suomen talouskasvu on kaiken kaikkiaan ollut 
finanssikriisin jälkeen keskimäärin heikompaa kuin muissa Pohjoismaissa. Ja niihin 
kannattaa aina verrata, olemmehan kuitenkin edelleen monessakin mielessä yhtä 
vertailukelpoista perhettä.  

Olemme siis edelleen häntäpäässä kun verrataan pohjoismaiden työllisyysastetta. 
Suomen 72,1% olkoon hyvä kansallinen saavutus, mutta se kalpenee kun verrataan 
Norjaan (74,8%), Tanskaan (75,3%), Ruotsiin (77,5%), puhumattakaan Islannista,  
jossa luku on peräti 85,5.  

Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisussa (Grunfelder, Rispling, Norlén, eds. 
2018) kiinnitetään huomiota siihen, että Islannin, Färsaarten ja Ahvenanmaan 
työllisyysaste on kaikkein korkein Pohjoismaissa. Pieniä valtioita tai itsehallinto-
alueita kaikki kolme.  

Vastaavasti manner-Suomen (Pohjanmaata lukuun ottamatta), Grönlannin ja etelä-
Själlannin työllisyys on alueen alhaisimpia. Eräs huomionarvoinen seikka on Suomen 
ja Ruotsin huomattava, yli 20 prosenttiyksikön työllisyysero natiivien ja EU:n 
ulkopuolella syntyneiden henkilöiden välillä.  

Kun tätä miettii, tulee väkisinkin mieleen aikaisemmin tällä viikolla julkaistu tutkivan 
journalismin hedelmä siitä, miten huonosti ulkomaalaiseen viittaava sukunimi pärjää 
työhaastattelupyynnöissä verrattuna suomalaiseen sukunimeen.    

Työllisyydestä vielä puheenollen, Suomen sisälläkin on suuria eroja: huippulukemat 
noteerattiin alkuvuonna Tilastokeskuksen mukaan, Ahvenanmaalla (77,9) ja Keski-
Pohjanmaalla (76,8). Häntäpäässä ovat Kainuu, 63 prosenttillaan sekä neljä muuta 
maakuntaa 65 prosentin hujakoilla.  



Suurin ero kuntien välillä löytyy Pohjanmaan Luodon, 83,5%, ja Pohjois-Karjalan 
Lieksan, 57,5% välillä. 

Mutta takaisin itse kysymykseen: miksi laahaamme niin pahasti perässä verrattuna 
muuhun pohjoismaiseen viitekehykseemme? Onko vika järjestelmässä, rakenteissa, 
kannustimissa, vai löytyykö se korvien välistä? Ja mitä asialle voidaan tehdä – jos 
kuitenkin kaikki ajatellaan, että kantavana päämääränä olisi jokaisen pienenkin 
tuulenpuuskan mukaan ottaminen purjeeseen – siis jokaisen edes osatyökykyisen 
työllistäminen?        

Johanna Alatalo, Liisa Larja ja Heikki Räisänen tekivät taannoin Työ- ja 
elinkeinoministeriölle raportin otsikolla  ”Työllisyysaste-erot Pohjoismaissa  ja eräitä 
taustatekijöitä niille”. Se sisältää varsin mielenkiintoisia havaintoja.  

Suomi on Pohjoismaiden ainoa euromaa, jonka vuoksi voisi kirjoittajien mielestä 
ajatella, että periaatteessa oma valuutta, euro, mahdollistaisi kustannuskilpailukyvystä 
huolehtimisen ja siten vakaamman työllisyyskehityksen varsin helposti.  

Kuitenkin esimerkiksi Ruotsin keskuspankki - jota johtaa suomalaissyntyinen, 
edelleen kesänärpiöläinen pääjohtaja Stefan Ingves -  on asettanut inflaatiotavoitteen 
kustannuskilpailukykytavoitteen edelle. Siten ehkä voi sanoa, että Suomen Ruotsia 
heikompi työllisyyskehitys ei mitenkään erityisesti selity sillä, että Ruotsilla on oma 
valuutta.  

Joka tapauksessa finanssikriisin jälkeen Ruotsissa palkkojen nousu on ollut 
kurinalaisempaa kuin Suomessa ja työttömyys kasvoi finanssikriisin jälkeen selvästi 
vähemmän. Näin siis tutkijat Alatalo, Larja ja Räisänen. Ja havainto on harvinaisen 
ajankohtainen juuri nyt, kun Suomessa on syksyn työmarkkinakierros alkanut ja 
ensimmäiset lakkopuheet jo kuultu.  

Se on ajankohtainen myös siksi, että sinivalkoinen työelämä edelleen kaipaa myös 
sellaista rohkeaa uudistumista, jossa koko kansakunnan menestys ja etu menee 
yksittäisten ryhmien eri olosuhteissa saavutettujen etujen edelle.   

Oli niin tai näin, niin yksi on varmaa: työelämä, työ, elinkeinoelämä, rakenteet ovat 
murroksessa. Tämän tunnustaminen on paasikiveläinen tosiasia. Sitten pitää vaan 
myös tiedostaa, miten tätä työn murrosta voi niin sanotusti hanskata. Mutta ei 
pelkästään hanskata siis sopeutua, suhtautua, myötäillä. Vaan mieluummin johtaa, 
ohjata, hallita siinä määrin kun se nyt on ikinä mahdollista.  

Ja tämän haasteen edessä valuutalla ei ole merkitystä. 

 

 



Tämän pienen Pohjola-seikkailun jälkeen palaan vihdoinkin siihen, miksi olen täällä 
tänään. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta keskittyi nimittäin viime vaalikaudella 
2015-19, tulevaisuusselontekoa ja työn murrosta käsitellessään, erityisesti teknologia-
kehityksen vaikutukseen työelämään, työkuvauksiin, työn sisältöön.  

Yksi keskeinen havainto oli, että uudet teknologiat voivat toki korvata joitakin 
vanhoja teknologioita ja myös lopettaa sitä kautta joitakin vanhoja töitä ja ammatteja. 
Puhutaan käytännössä lähinnä robotisaatiosta, automatisaatiosta, tekoälystä.  Samalla 
on kuitenkin kyse siitä, että uudet teknologiat muuttavat, jopa radikaalisti, nykyisten 
ammattien sisältöjä ja työn organisoitumista.  

Uusi teknologia luo myös uutta työtä ja uusia ammatteja, uusia titteleitä, sekä 
mahdollistaa uusia liiketoiminta- ja työmahdollisuuksia. Näiden mahdollisuuksien 
toteutuminen edellyttää puolestaan uuden teknologian jatkuvaa käyttöönottoa, 
uuteen teknologiaan liittyvän osaamisen jatkuvaa päivittämistä sekä uusien työn 
organisoinnin tapojen jatkuvaa kehittämistä. Pyörä pyörii. 

Työmarkkinoilla ala- ja varsinkin yrityskohtainen valmius tähän kehitykseen vaihtelee 
kuitenkin erittäin paljon. Varovainen arvio on, että jopa miljoona suomalaista tulee 
vuoteen 2030 mennessä tarvitsemaan jatkokoulutusta, täydentävää koulutusta tai 
joka tapauksessa uutta pätevyyttä, jotta pysyisivät taajuudella uusien vaatimuksien ja 
teknologiakehityksen kanssa.  

Tämä on valtava haaste paitsi työnantajille myös koko koulutusjärjestelmällemme, 
jonka vastuulla relevantin ja tulevaisuuden vaatimusten mukaisen koulutuksen 
kehittäminen ja antaminen viime kädessä on.  

Joidenkin tulevaisuusvaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan tulevaisuus-
selonteossa esitettiinkin varsin optimistinen käsitys siitä, miten tekoäly ja 
koneoppiminen mahdollistavat työntehtävien ja työnjaon uudenlaisen, joustavan 
muovaamisen ihmisten taitojen ja taipumusten mukaan sen sijaan, että yksilön olisi 
sovittauduttava ennalta määritettyyn tehtävään.  

Globalisoituneen markkinatalouden asettamat kilpailukykyvaatimukset ovat 
kuitenkin samalla vahvistaneet tendenssiä palauttaa heikommuus yksilön 
ominaisuuksiin.  

Kilpailu tuottaa voittajia ja häviäjiä -  sekä niitä, jotka eivät pysty edes osallistumaan.  

Tulevaisuusvaliokunnan asiantuntijakuulemisissa keskusteltiin siis myös siitä, että 
hyvinvointivaltiossa pahoinvointia ehkäisevät toimenpiteet ja hyvän ja terveen 
elämän eri väestöryhmissä mahdollistavat toimenpiteet tulisi nähdä hyvinvointi-
investointeina eikä kuluerinä. Eräs tähän liittyvä kokonaisuus on osatyökykyisten 
työllistyminen.  



Aiheesta tulevaisuusvaliokunnalle lausuneet asiantuntijat painottivat, että on 
ratkaisevan tärkeää, että ihmisillä on mahdollisuus osallistua taloudelliseen 
toimintaan, tehdä työtä ja kokea työpanoksensa olevan merkityksellinen ja tuottavan 
tulosta ja hyötyä yhteiskunnalle.  

Osatyökyvyn ja työhyvinvoinnin asiantuntijat painottivat, että tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi on tärkeää puuttua toimintakyvyn vajeisiin laaja-alaista sosiaali-, 
terveys- ja hyvinvointipolitiikkaa hyödyntäen sekä varmistaen tekoälyn 
hyödyntäminen ja integroituminen osaksi tuki- ja hoitojärjestelmiä.   

Vammaisten oikeuksista lausuneen asiantuntijan mukaan julkisen sektorin tulisi 
juurruttaa syrjinnän kieltävä lainsäädäntö käytäntöön, asettaa vammaisia 
työntekijöitä koskevat rekrytointitavoitteet ja kehittää tukitoimia, joilla vammaiset 
voisivat tehdä itselleen sopivaa työtä ja siirtyä esimerkiksi eläkkeen ohella yrittäjiksi.  

Osatyökykyisten kannalta on erityisen tärkeää helpottaa työnteon ja sosiaaliturvan 
yhdistämistä. Esimerkiksi osasairauspäivärahan käyttö työkyvyttömyyden 
varhaisessa vaiheessa on asiantuntijoiden mukaan lisännyt vakiintunutta työhön 
paluuta ja työssä oloa.  

Useat asiantuntijat nostivat erityisesti esiin sen, että työnantajien roolia ei ole 
riittävästi otettu esille osatyökykyisten työllistämistä tai yleisemmin työhyvinvointia 
pohdittaessa.   

Tulevaisuusvaliokunnan mielestä myös vapaaehtoistyö sekä vapaa-ajalla yhteisöissä 
ja perheissä tehtävä työ on välttämätöntä, joskin pahasti aliarvostettua, yhteiskunnan 
toimivuuden kannalta. Tällä hetkellä eri organisaatiomuotojen (osuuskunnat, 
sosiaaliset yritykset jne.) lainsäädäntö ei palvele parhaalla mahdollisella tavalla työn 
organisoinnin eri mahdollisuuksia.  

Monipuolistamalla ja helpottamalla työn organisoimista esimerkiksi kolmannella 
sektorilla voidaan helpottaa esimerkiksi vaikeasti avoimille työmarkkinoille 
työllistyvien henkilöiden työllistämistä tai kansalaisyhteiskuntatoimintoihin 
osallistumista.  

Hyvät kuulijat, vanhaan ammattitautiini poliitikkona kuuluu myös viitata 
hallitusohjelmaan. Tällä kertaa se on mieluisa tehtävä, koska osatyökykyiset on 
mainittu moneen kertaan ja näin ollen tunnustettu kautta linjan.  

Hallitusohjelman mukaan, suurin potentiaali työllisyyden kasvussa on niissä 
ryhmissä, joissa työllisyys on nyt matalaa joko työttömyyden tai työmarkkinoiden 
ulkopuolelle jäämisen takia. Näitä ryhmiä ovat esimerkiksi ikääntyneet, pelkän 
perusasteen koulutuksen varassa olevat, osatyökykyiset, vammaiset ja osa 
maahanmuuttajataustaisista.  

Lisäksi hallituksen tavoitteena on, että julkisiin hankintoihin asetetaan ehto 
sosiaalisesta työllistämisestä. 



Muutosta on jo tapahtunut, parempaan suuntaan. Maaliskuussa ilmestyneen, OTE-
kärkihankkeeseen liittyvän ”Kaikki mukaan työelämään-loppuraportin mukaan 
osatyökykyisten työttömien määrä on laskenut kolmena peräkkäisenä vuonna. 
Suomessa oli silloin runsaat 12 000 osatyökykyistä työtöntä työnhakijaa vähemmän 
kuin vuonna 2015. 

Muutos tarkoittaa raportin mukaan yhteiskunnalle sekä työllisyysasteen nousua että 
100 miljoonan euron suoria säästöjä työttömyydestä aiheutuvien kustannusten 
pienentyessä. Osatyökykyiselle henkilölle työllistyminen tuo paremman 
toimeentulon ja eläkkeen lisäksi osallisuutta ja oikeuden työhön.  

Win-win, siis! Mutta vielä on työtä edessäpäin. 

Ja lopetakin kahteen kysymykseen, jotka liittyvät tähän ja joihin saatte nyt itse ottaa 
kantaa:  

Miten tarvittavaa muutosta tarvitaan? Mikä muuttuu työnantajien kanssa 
tehtävässä yhteistyössä? 

Pöydät/ryhmät valitsevat nyt jonkun sihteerikseen ja kirjoittavat kommenttinsa 
kääntöpuolelle. Keskusteluaikaa annamme n. 20 min ja sen jälkeen pyydämme yhdet 
lyhyet kommentit 2-3 pöydästä. Siinä jää n. 10 min aikaa kommentteihin ja sen 
jälkeen pyrin tekemään lyhyen yhteenvedon ennen lounasta. Kirjalliset vastaukset 
koostaan jälkeenpäin.  
 


