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Tulevaisuuden megatrendit

Hartikainen, E. Diaesitys 13.10. 2014. SITRA.

http://www.slideshare.net/fullscreen/SitraFund/sitran-trendilista-20142015/13

http://www.slideshare.net/fullscreen/SitraFund/sitran-trendilista-20142015/13


Vakaa työ murenee 

• Pitkät työurat katoavat, työstä tulee hetkellisempää, monipuolisempaa ja 
luovempaa.

• Työn rooli ihmisen elämässä pienenee, samalla sen merkityksellisyys kasvaa 
(halutaan tehdä mieluummin merkityksellistä kuin hyvin palkattua työtä).

• Valmistus- ja palveluammatit digitalisoituvat. Ihmistyö korvautuu osin 
ohjelmistoilla ja roboteilla.

• Globaalia liiketoimintaa käydään tehtävä- ja toimintotasolla ja kilpailu 
kyvyistä kiristyy. 

Hartikainen, E. (2014). Tulevaisuuden trendit. SITRA. 

http://www.slideshare.net/fullscreen/SitraFund/sitran-trendilista-20142015/13

http://www.slideshare.net/fullscreen/SitraFund/sitran-trendilista-20142015/13


Kysyntää uudelle yrittäjyydelle

• Uusi yrittäjyyden aikakausi tuo merkittävät mahdollisuudet niille, jotka 
kykenevät kehittämään, toteuttamaan ja kaupallistamaan uusia, 
innovatiivisia ideoita.

• Talous jatkaa keskittymistään palveluihin ja suuri osa uudesta työstä 
kehkeytyy monipuolista osaamista vaativille palvelualoille. 

• Avainkysymys: Miten teollisuudesta aiemmin vaurastunut Suomi luo 
tulevaisuuden työpaikkansa? 

Hartikainen, E. (2014). Tulevaisuuden trendit. SITRA. 

http://www.slideshare.net/fullscreen/SitraFund/sitran-trendilista-20142015/13

Lehto, A-M. (2011). Arvoa nuorten työvoimalle. Tieto ja trendit, 1/ 20111.

http://www.stat.fi/artikkelit/2011/art_2011-02-15_002.html

http://www.slideshare.net/fullscreen/SitraFund/sitran-trendilista-20142015/13
http://www.stat.fi/artikkelit/2011/art_2011-02-15_002.html


Tulevaisuuden työntekijät

• Nuorten suhtautuminen työhön muuttunut: työ ei ole enää elämäntehtävä. 
Nuoret valikoivat työnantajia, eivätkä sitoudu niinkään yritykseen tai 
organisaatioon vaan mielekkääseen tekemiseen.

• Työn ja muun elämän raja liukenee: ihminen voi olla samaan aikaan töissä, 
opiskelemassa, eläkkeellä ja työttömänä. Joustot työ- ja muun elämän välillä 
lisääntyvät (esim. osa-aikaisuus, yrittäjyys).

• Työssä jaksaminen ja työolosuhteet tulevat entistä tärkeämmäksi.

Pantzar, M. & Halava, I. (2010). Kuluttajakansalaiset tulevat. 

Miksi työn johtaminen muuttuu? EVA:n raportti 29.9. 2010.

http://bit.ly/1MovTdl

Lehto, A-M. (2011). Arvoa nuorten työvoimalle. Tieto ja trendit, 1/ 20111.

http://www.stat.fi/artikkelit/2011/art_2011-02-15_002.html

Osaamisen pakko ja uudistuva koulutus. Jukka Vepsäläinen, OPH. 24.3. 

2012. PP-esitys aineistona HAMK:n Tulevaisuusskenaariotyössä 2015.  

http://bit.ly/1MovTdl
http://www.stat.fi/artikkelit/2011/art_2011-02-15_002.html


• Yksittäisen työntekijän vapaus oman työn suunnittelusta ja 
tekemisestä kasvaa, mutta samalla vastuu tuloksista 
lisääntyy.

• Yhteisöllinen ja verkostomainen toiminta lisääntyy osana 
kaikkea työtä.

• Yhä isompi osa tekee töitä globaalissa ympäristössä, ja 
vaatimukset kansainvälisyydelle kasvavat. Globaali ympäristö 
tarkoittaa myös työtehtävien ja työyhteisön 
monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä.

• Innovaatiotoiminta on yhä useammin osa kaikkea työtä.

Työyhteisöt kansainvälistyvät

Pantzar, M. & Halava, I. (2010). Kuluttajakansalaiset tulevat. 

Miksi työn johtaminen muuttuu? EVA:n raportti 29.9. 2010.

http://bit.ly/1MovTdl

http://bit.ly/1MovTdl


Työtä häviää ja uutta työtä syntyy

Tanja Vasama, HS. 27.9.2015 "Näissä tehtävissä ihmistä tarvitaan vuonna 2030"

www.hs.fi/paivanlehti/27092015/a1443149865635

http://www.hs.fi/paivanlehti/27092015/a1443149865635


”Merkittävä osa tämän hetken teini-ikäisistä tulee työskentelemään sellaisissa 
ammateissa, joita ei vielä ole edes olemassa.” 

Tulevaisuuden oppija 



Työntekijä 2030 –
Näillä aloilla työntekijöitä tarvitaan

1) Intuitio, luovuus ja keksiminen

Yrittäjien, liikkeenjohtajien, innovaatioiden kehittäjien, myynnin ja 
markkinoinnin ydintehtävät säilyvät, samoin valokuvaajien, 
muusikoiden, kuvataitelijoiden sekä tuote- ja vaatesuunnittelijoiden 
työt.

Tanja Vasama, HS. 27.9.2015 "Näissä tehtävissä ihmistä tarvitaan vuonna 2030"

www.hs.fi/paivanlehti/27092015/a1443149865635

Pajarinen, M. & Rouvinen, P. (2014). Uudet teknologiat ja työ. TEM/036:00/2011

http://bit.ly/1X0rPIn

http://www.hs.fi/paivanlehti/27092015/a1443149865635
http://bit.ly/1X0rPIn


2) Sosiaalinen vuorovaikutus

Ihminen on koneeseen verrattuna ylivertainen viestijä myös vuonna 
2030, vaikka viestintä teknistyykin. Puheen sisältöä jopa 
keskeisemmässä osassa vuorovaikutuksessa ovat eleet, kehon kieli ja 
puhetapa. Ihmisten kohtaaminen on esimerkiksi lääkärin tai hoitajan 
työn ydintä.

Työntekijä 2030 –
Näillä aloilla työntekijöitä tarvitaan



3) Motivointi, opetus ja viihde

Vaikka nämä alat ovat monelta osin jo pitkälle digitaalisia; opettajat, 
puheterapeutit ja opetusalan johtajat ovat kuitenkin edelleen 
tulevaisuuden ammatteja. 

Työntekijä 2030 –
Näillä aloilla työntekijöitä tarvitaan



4) Aistit ja motoriikka

Ihminen säilyttää motoriikassa ja aistitasolla etumatkan koneisiin vielä vuosikymmeniä. 
Monet tehtävät rakennustyömailla ja sairaaloissa edellyttävät inhimillisiä kykyjä, vaikka 
robotiikka toiminnan tukena kehittyy.

5) Etiikka, moraali ja politiikka

Etiikkaan, moraaliin ja politiikkaan liittyviä kysymyksiä ei voi automatisoida. Papin ja 
muiden uskonnollisen elämän erityisasiantuntijoiden ammatit kuuluvat vähiten uhattujen 

tehtävien joukkoon.

Työntekijä 2030 –
Näillä aloilla työntekijöitä tarvitaan

Tanja Vasama, HS. 27.9.2015 "Näissä tehtävissä ihmistä tarvitaan vuonna 2030"

www.hs.fi/paivanlehti/27092015/a1443149865635

Pajarinen, M. & Rouvinen, P. (2014). Uudet teknologiat ja työ. TEM/036:00/2011

http://bit.ly/1X0rPIn

http://www.hs.fi/paivanlehti/27092015/a1443149865635
http://bit.ly/1X0rPIn


6) Tekniikka

Tekniikan kehittämisessä, 
valmistamisessa, 
markkinoinnissa, myynnissä, 
käytössä, ylläpidossa ja 
kierrätyksessä tarvitaan sekä 
ihmistä että konetta. 
Sovellusarkkitehdit, 
tietokantasuunnittelijat ja 
ICT-alan erityisasiantuntijat 
ovat tulevaisuuden ammatteja.

Työntekijä 2030 –
Näillä aloilla työntekijöitä tarvitaan

Linturi, R., Kuusi, O. & Ahlqvist, T. (2013). Suomen sata uutta mahdollisuutta: radikaalit teknologiset

ratkaisut. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu, 6/ 2013. 

http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=ie27613151734377&cmd=download

http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=ie27613151734377&cmd=download


Työn vaatimat osaamiset ja 

valmiudet

1) Digitaalinen lukutaito ja informaation hallinta

Vuorovaikutteisen internetin avulla organisaatioiden jäsenet pääsevät 
osallistumaan innovointiin ja kehittämiseen ohi perinteisten hierarkioiden, jos 
johto sallii tämän ja osaa käyttää mahdollisuuden hyväksi. 

Järvensivu, A. & Alasoini, T. (2012). 

Mitä työelämän muutoksen tulevaisuussuuntautunuttutkimus 

voisi olla? Työpoliittinen aikakauskirja 3/2012, 31-43. 

Järvensivu, A. (2013). Tulevaisuuden työ - nousevia trendejä 

tulevaisuuden muutostutkimuksen 

valossa. Esitys, Työterveyslaitos 15.5. 2015.

bit.ly/1NEYFEl

http://bit.ly/1NEYFEl


2) Työn ja elämän hallinnan taidot

On osattava rakentaa oma työura työn, vapaa-ajan, 
oppimisen, paikkojen, yhteisöjen ja sijaintien palasista.

Työn vaatimat osaamiset ja 

valmiudet

Kuva: Birgitta Varjonen Kuva: Essi RyyminKuva: HAMK



3) Verkosto-osaamisen ja organisoinnin 
taidot

• Yhteisöjen löytämisen, muodostamisen ja niissä 
toimimisen taidot. 

• Kyvyt dialogisuuteen, hajautetuun johtajuuteen ja 
itseorganisoitumiseen. 

• Työelämän tunnetaidot (esim. empatia). 

• Jo nykyäänkin tärkeiden työyhteisötaitojen 
merkitys kasvaa hajautetuissa työyhteisöissä. 

• Valmius tukea ja auttaa toisia, vastuullinen 
resurssien ja valtuuksien käyttö, kyky yhteistyöhön 
sekä aktiivinen oman panoksen antaminen 
toiminnan kehittämiseen.

Työn vaatimat osaamiset ja 

valmiudet



4) Osaamisen rakentamisen taidot

Aktiiviset osaamisensa kehittäjät ja osaamisyhteisöihin verkostoitujat 

pystyvät vähentämään sidonnaisuuttaan yksittäisiin organisaatioihin ja 

heille avautuu mahdollisuuksia etsiytyä mielenkiintoisiin töihin.

Työn vaatimat osaamiset ja 

valmiudet



5) Reflektiivisyys ja arvo-osaaminen

• Menestyksellinen luoviminen monimutkaistuvassa työelämässä edellyttää, 
että kykenee ottamaan ympäristön ja oman toiminnan kriittiseen 
tarkasteluun. 

• Tähän liittyy olennaisesti arvo-osaaminen: kyky ymmärtää erilaisia arvoja, 
pohtia niiden keskinäisiä suhteita. 

• Kyky keskustella ja sopia asioista 
sellaisten ihmisten kanssa, 
joilla on toisenlainen arvopohja. 

Työn vaatimat osaamiset ja 

valmiudet



Oppimisen tulevaisuus 2030

• Oppimisen henkilökohtaistuminen

• Tee-se-itseoppiminen (DIY, Maker 
Culture, FabLab)

• Tietämisen oppiminen vs. tekemisen 
oppiminen

• Opettamisesta oppimisen 
aikaansaamiseen

• Yhteisöllinen oppiminen 

• Ilmiöpohjaisuus ja 
projektioppiminen

• Digitaalinen oppiminen (uudet 
teknologiset mahdollisuudet)

• Oppimisen ekosysteemi: uudet 
oppimisympäristöt

Linturi, H. & al., (2010). Oppimisen tulevaisuus 2030. Otavan Opiston Osuuskunta, 

Demos Helsinki & Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus. bit.ly/1MVf4It

Kuva: Essi Ryymin

Kuva: TAUCHI, Tampereen yliopisto 

http://bit.ly/1MVf4It


Digitaaliset oppijat
• Opiskelijoiden valmiudet käyttää digitaalisia välineitä oppimisessa ovat 

parantuneet huomattavasti viime vuosina. 

• Erilaisten digitaalisten välineiden käyttö ja sosiaalinen media on luonnollinen 
osa elämää, ei erikseen opeteltu taito. 

• Diginatiiveiksi kutsutaan henkilöitä, jotka ovat syntyneet 1980-luvulla tai sen 
jälkeen uuden teknologian aikakaudella ja kasvaneet näiden teknologioiden 
parissa.

• Digi-immigrantit ovat syntyneet ennen digitaalisen ajan alkua. Vanhat 
käsitykset ja toimintatavat vaikuttavat heidän toimintansa taustalla, vaikka 
tietotekniset taidot olisivatkin hyvät. (Juntunen, 2014; Ampuja&Räty, 2013; 
McCallum, 2010.)

Juntunen, J. 2014. Oppimisen tulevaisuus – digitaaliset oppijat muuttuvassa 

työelämässä: urn.fi/urn:nbn:fi-fe2014112546585

Ampuja, S & Räty, S. (2013). Diginatiivit ja vaatimukset 2000-luvun opettajalle 

bit.ly/1X9Zlqo

McCallum, R. (2010). Web 2.0 in Classroom. Meeting Learners in their World. 

bit.ly/1l7dadh

http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2014112546585
http://bit.ly/1X9Zlqo
http://bit.ly/1l7dadh


Digitaaliset oppijat 
• Valmiin sisällön sijaan diginatiivit haluavat luoda itse omia sisältöjään ja 

tekstin sijaan he käyttävät oppimisessa esimerkiksi multimediaa.

• Perinteisesti järjestetystä opetuksessa digitaaliset oppijat menettävät 
nopeasti mielenkiintonsa ja keskittymiskykynsä, koska opetus ei vastaa 
odotuksia. 

• Asioiden muistamista ei koeta enää tärkeänä, koska tiedon voi hakea 
tarvittaessa hakukoneen avulla.

• Omaa muistiaan voi myös laajentaa käyttämällä internetissä olevia palveluja, 
joiden avulla itselle merkitykselliset asiat ja lähteet voi järjestää digitaaliseksi 
muistiksi.  

Juntunen, J. 2014. Oppimisen tulevaisuus – digitaaliset oppijat muuttuvassa 

työelämässä: urn.fi/urn:nbn:fi-fe2014112546585

Ampuja, S & Räty, S. (2013). Diginatiivit ja vaatimukset 2000-luvun opettajalle 

bit.ly/1X9Zlqo

McCallum, R. (2010). Web 2.0 in Classroom. Meeting Learners in their World. 

bit.ly/1l7dadh

http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2014112546585
http://bit.ly/1X9Zlqo
http://bit.ly/1l7dadh


Opetusmenetelmien muutos 

• Tällä hetkellä ammattikorkeakouluissa pedagogiset ratkaisut perustuvat 
muun muassa konstruktiiviseen oppimisnäkemykseen, tutkivaan 
oppimiseen, projektioppimiseen, ongelmalähtöiseen oppimiseen (Problem-
Based Learning, PBL), juonneopetukseen ja kehittävään oppimiseen 
(Learning by Developing, LbD). 

• Yhteistä: oppijan oman aktiivisuuden korostaminen, itseohjautuvuus, 
tilannesidonnaisuus, opetuksen sitominen asiayhteyteen, vuorovaikutus ja 
yhteistoiminta. Oppiminen tapahtuu aidossa tilanteessa yhteistyössä 
työelämän kanssa (Juntunen, 2014). 

Juntunen, J. 2014. Oppimisen tulevaisuus – digitaaliset 

oppijat muuttuvassa työelämässä: urn.fi/urn:nbn:fi-

fe2014112546585

http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2014112546585


Ketterä 

korkeakouluoppiminen 

• OKM:n rahoittamassa YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi -hankkeessa 
kehitettiin HAMKin Liiketoiminnan kehittäminen - ja Business Management and 
Entrepreneurship -koulutuksia lukuvuonna 2014- 2015 käänteisen oppimisen 
näkökulmasta (eng. Flipped Classroom, e.g. Lage, Platt & Treglia, 2000; Alvarez, 2011; 
Strayer, 2012). 

• Pedagogisina lähtökohtina olivat yhteisöllinen tiimioppiminen, työssä sekä työstä 
oppiminen sekä dialogisuus.  Opiskelijoiden omia työyhteisöjä hyödynnettiin 
oppimisympäristöinä.

Alvarez, B. (2011). Flipping the classroom: Homework in class, lessons at home. Education Digest: Essential Readings Condensed For Quick Review, 

77(8), 18-21. 

Lage, M.,  Platt, G. & Treglia , M. (2000). Inverting the Classroom: A gateway to Creating an Inclusive Learning Environment. Journal of Economic 

Education, 31, 1 (pp.30-43). Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1183338  

Strayer, J.F. (2007). The effect of the classroom flip on the learning environment: A comparison of learning activity in a traditional classroom and a 

flip classroom that used an intelligent tutoring system. Ph.D. Thesis, Columbus, OH: Ohio State University. 



• Opiskelijatiimit ottivat vastuun ja omistajuuden oppimisestaan laatimalla 
tiimilleen tarkennetut osaamistavoitteet, sopimalla tiimin toimintatavat sekä 
yksilölliset vastuut ja roolit. Tiimit hyödynsivät vuorovaikutteisia digitaalisia 
työkaluja oppimisessaan.  

• Opettajat toimivat prosessin fasilitaattoreina ja ohjaajina kannustamalla 
tiedon jakamiseen ja uuden tuottamiseen. Opettajien tiimityö mahdollisti 
ketterän oppimisen jatkuvan kehittämisen.  Osaamistavoitteet saavutettiin 
hyvin ja oppimistapa koettiin innostavaksi. Malli otettiin pysyvästi käyttöön.  

Ketterä 

korkeakouluoppiminen 



Ketterän korkeakouluoppimisen 

organisointi käytännössä 

Miikka Ruusunen (2015): Ketterän korkeakouluoppimisen 

toimintojen käytännön organisointi yhden kuukauden aikana 



Kokemukset ketterästä

korkeakouluoppimisesta

Vahvuudet Haasteet 

1. Motivoi, sitouttaa, on tehokas

2. Tukee opiskelijan autonomiaa, 

vastuunottoa ja omistajuutta 

omasta oppimisprosessistaan 

3. Autenttisten, työelämän aitojen 

ongelmien ratkaisu tekee 

opiskelusta mielekästä 

1. Vaatii suunnittelua, yhteistyöstä 

ja materiaalin valmistelua 

2. Oppimisprosessin 

yksilöllistäminen edellyttää 

panostamista fasilitointiin ja 

ohjaukseen 

3. Joustava ja avoin opiskelutapa 

voi olla joillekin opiskelijoille 

aluksi vaativaa



YAMK-opiskelijan tulevaisuuden 

toimintaympäristö

• toimitaan hajautetuissa ja verkostoituneissa yhteisöissä,

• työntekijät toimivat itseorganisoituvasti,

• opitaan pääasiallisesti työstä ja työtä tekemällä,

• toimitaan moninaisuutta ymmärtäen ja arvostaen,

• tietoa rakennetaan yhdessä,

• toimitaan digitaalisissa, verkostomaisissa ympäristöissä,

• kohdataan uusilla fyysisillä kohtaamisareenoilla.

Birgitta Varjonen ja Anne Laakso, Hämeen Ammattikorkeakoulun 

Tulevaisuusskenaariotyö 2015 



YAMK-opiskelija tulevaisuuden 
TKI-toimijana

• Innovatiivisia ratkaisuja työelämän autenttisiin ongelmiin

• Osaamisen tavoitteellista kehittämistä opiskelun ja työn sulautuneissa 

tiloissa ja verkottuneissa, digitaalisissa toimintaympäristöissä 

HAMKin opinnäytetyöryhmä, 2015

Pj. Birgitta Varjonen 



1.

On diginatiivi, tuottaa 
runsaasti visuaalista 

tietoa

2. Etsii työstä 

merkitystä, arvoja ja 
tarkoituksellisuutta

3. Valitsee 

työantajansa

4. Rakentaa tietoa ja 

elämäntapaa 
yhteisöissä ja 
verkostoissa

5. On

kansainvälinen ja 
kulttuurisesti taitava

6. Toimii työn,  

opiskelun ja vapaa-
ajan sulautuneissa 

tiloissa

7. Ratkaisee 

autenttisia ja aitoja 
työelämän ja 
yhteiskunnan 

ongelmia

8. 
Työskentelee 

robottien, ihmisten ja 
ohjelmistojen 

kanssa

Tulevaisuuden 

oppija 

Essi Ryymin, 2015

Ks. Myös Ryymin, E. (2014). 

Tulevaisuuden opettaja: 

bit.ly/16suJgM (s. 9-14)

http://bit.ly/16suJgM

