
Digitalisaatio – työelämän
tulevaisuuden taikasauva?

Webinaari alkaa klo 9.00
20.9.2022

HELP-WEBINAARI



Webinaarin kulku
Punainen lanka
• Johtava asiantuntija Sinimaaria Ranki, Työterveyslaitos
Palveleeko digitalisoituva työ tietojärjestelmiä vai
yhteisöllisyyttä?

• Digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä,
Suomen Yrittäjät

• Talent Development Lead, Niina Rintala, Wärtsilä
• Tutkimuspäällikkö Laura Seppänen, Työterveyslaitos

Tuottavuuden iskusanat: digitalisoidaan palvelut!
• Tutkimusprofessori Heikki Ailisto, VTT
• Tutkimusprofessori Tuomo Alasoini, Työterveyslaitos
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Kestävä kasvu syntyy
hyvinvoinnista ja tuottavuudesta

Y K S I L Ö
Hyvinvoiva yksilö

on tuottava

T Y Ö N A N T A J A
Oppimisen ilmapiiriä

tukeva johtaminen parantaa
työn tuottavuutta

Y H T E I S K U N T A
Pitkällä tähtäimellä tuottava ja

hyvinvoiva työelämä on
hyvinvointivaltion sydän.



Kriisit murtautuivat megatrendien keskelle

TEKNOLOGINEN
MUUTO S

AJATTEL U- JA
TOIMI NTATAPOJEN

MUUTO S

I KÄÄNT YV Ä JA
MONIMUOTOISTUVA

VÄESTÖ
IL MASTONMUUTOS
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Digitalisaatio työelämän muutosvoimana 1/2

OsaajapulaHelpottaa ja nopeuttaa

Jatkuva työssä oppiminenKeskeyttää ja kuormittaa
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Digihyötyjät

Laadultaan huono
(alusta)työ

Digikuilut

Itsenäinen
vai yksinäinen
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Digitalisaatio työelämän muutosvoimana

DigihyötyjätOsaajapula

AlustatyöDigikuilut

Helpottaa ja nopeuttaa Itsenäinen
vai yksinäinen

Jatkuva työssä oppiminenKeskeyttää ja
kuormittaa



Palveleeko digitalisoituva työ
tietojärjestelmiä vai

yhteisöllisyyttä?
Niina Rintala, Talent Development Lead, Wärtsilä

Laura Seppänen, tutkimuspäällikkö, Työterveyslaitos
Joonas Mikkilä, digi- ja koulutusasioiden päällikkö,

Suomen Yrittäjät



Mikä on keskeisintä yhteisöllisyyden vaalimisessa tulevaisuuden
hybridityöelämässä?

Talent Development Lead
Niina Rintala

Wärtsilä

”Yhteisöllisyyden muodostuminen on
jaettu vastuu ja sen aikaansaamiseksi
pehmeät taidot ovat kovaa valuuttaa.”
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Miten alustatyö voi parhaimmillaan olla hyvinvoinnin ja tuottavuuden
lähde?

Tutkimuspäällikkö
Laura Seppänen

Työterveyslaitos

”Parhaimmillaan alusta, asiakkaat ja tekijät
edistävät reiluutta ja vastuullisuutta
itselleen ja myös toisilleen.”
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Mitä olisi tärkeää huomata riittävän digiosaamisen varmistamiseksi
tulevaisuuden työelämässä?

Digi- ja koulutus-
asioiden päällikkö

Joonas Mikkilä
Suomen Yrittäjät

”On ymmärrettävä, että digiosaaminen on
kasvavissa määrin muutakin kuin laitteiden
ja ohjelmistojen hallintaa.”
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Mitä odotan digitalisaatiolta?
Uskon vahvimmin siihen, että digitalisaation
myötä
a) Tietotekniikan käytöstä tulee yhä helpompaa
b) Ihmisten kasvokkaisten kohtaamisten

merkitys korostuu
c) Osaamiseni jää liiaksi jälkeen
d) Voin rakentaa työuraani kokonaan uudella

tavalla
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Tuottavuuden iskusanat:
digitalisoidaan palvelut!

Tuomo Alasoini, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos
Heikki Ailisto, tutkimusprofessori, VTT



Mitä olisi tärkeää huomata riittävän digiosaamisen varmistamiseksi
tulevaisuuden työelämässä?

Tutkimusprofessori
Tuomo Alasoini
Työterveyslaitos

” Digitalisaatio on yrityksille tärkeä
tuottavuuskasvun lähde, mutta ei ilman
kykyä työn ja toiminnan uudelleenajatteluun.”
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Mikä on keskeistä huomioida, kun tavoitellaan digitalisaatiosta nousevaa
tuottavuuskasvua?

Tutkimusprofessori
Heikki Ailisto

VTT

”Kun päätetään jostain uudesta
digitalisaatiotoimesta, on arvioitava,
palveleeko se organisaation ydintoimintaa ja
tuottavuutta – vai onko kyse ydintoiminnan
näkökulmasta jopa rasitteesta.”
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Minkä oivalluksen keskustelut
antoivat?
Ota hetki aikaa ajattelulle: kirjaa chatiin, minkä
omaa työtäsi auttavan oivalluksen keskustelut
sinulle antoivat.
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Tuleva HELP-webinaarisarjan päätös

Mahdollisuuksien näkymiä työelämän tulevaisuuteen 8.11. klo 9-10.30

Aiemmat webinaarit katsottavissa tallenteina:

7.6.2022 Vuorovaikutus monipaikkaisessa työssä

Työelämä uuteen vauhtiin -webinaari 3: Vuorovaikutus monipaikkaisessa työssä – YouTube

22.3.2022 Seuraako etätyöloikasta tuottavuusloikka?

HELP projektin webinaari – Seuraako etätyöloikasta tuottavuusloikka? - YouTube

https://www.youtube.com/watch?t=15&v=9RfgGV8DEZY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S7A115s_hXc


Tutkimustietoa
• Digitaaliset kuilut ja digivälineiden erilaiset käyttäjät Suomen työelämässä

(julkari.fi)
• Työelämän digikuilujen yli : digitalisaatio kaikkien kaveriksi (julkari.fi)
• Digitaalinen kehittyneisyys, verkostot ja henkilöstön osallistuminen yritysten

innovaatioaktiivisuuden avaintekijöinä. MEADOW-julkaisu. Helsinki: TYÖ2030-
ohjelma. (julkari.fi)

• Miten Suomi voi? | Työterveyslaitos (ttl.fi)
• Näkökulmia alustatyön reiluuteen : Reiluuden mallit alustatyössä -hankkeen

loppuraportti (julkari.fi)
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https://www.julkari.fi/handle/10024/140828
https://www.julkari.fi/handle/10024/143939
https://www.julkari.fi/handle/10024/144594
https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/miten-suomi-voi
https://www.julkari.fi/handle/10024/144098

