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Asia: VNS 6/2017 vp Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys 

työn murroksesta 
 

OAJ kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja antaa lausunnon koskien edellä 
mainittua Valtioneuvoston tulevaisuusselontekoa. 
 
Selonteko antaa selkeän kuvan työelämää ja koko yhteiskuntaamme kohtaavan 
murroksen laajuudesta ja syvyydestä. Siksi selonteko on hyvä pohja työelämän 
tulevaisuuden ongelmien, haasteiden ja mahdollisuuksien hahmottamiseen. Monien 
selvityksessä esitettyjen muutostekijöiden yhtenäis- ja ristikkäisvaikutukset ovat 
vaikeita, jopa mahdottomia ennustaa. Onkin ymmärrettävää, että johtopäätöksissä ja 
yhteenvedossa on haluttu olla maltillisia. 
 
OAJ:n mielestä selonteon jatkovalmisteluissa olisi hyvä ottaa huomioon myös 
seuraavia asioita ja näkökantoja, jotta selonteko olisi nykyistäkin vahvempi ja 
syvällisempi. 
 
 
• Monet tekoälyasiantuntijat näkevät tietotekniikan kehityksen vääjäämättä 

kulkevan kohti teknologista singulariteettia, jolloin tekoälyn avulla ihmiskunnan 
teknologinen kehitys ja sosiaalinen muutos tulevat niin nopeiksi, että 
singulariteettia edeltäneet ihmiset eivät pysty ymmärtämään tai käsittämään 
tulevaisuutta https://fi.wikipedia.org/wiki/Teknologinen_singulariteetti. Selonteossa 
olisi syytä tuoda esille tämä mahdollisuus sekä pohtia menetelmiä ja toimia 
tilannekuvan ja -hallinnan varmistamiseksi, jos kehityssuunta on edellä esitetyn 
mukainen. 

• Selvityksessä ei tuoda riittävällä painolla esille maapallomme ekologisen 
kantokyvyn rajoja. Tiedeyhteisössä on laaja yhteisymmärrys siitä, että 
ihmiskunnan nykymuotoinen biosfääriin kohdistuva rasite johtaa ekokatastrofiin. 
Tämän rasitteen ilmenemiä ovat mm. biodiversiteetin kaventuminen sekä 
ilmastomuutos.  

 
Selvityksen perusteella tulee helposti vaikutelma, että tietotekniikan (tekoäly, IoT, 
ubiikkiyhteiskunta, jne.) avulla saamme edelleen kiihdytettyä ja tehostettua 
nykymuotoisen yhteiskuntamme tuotantoa (BKT) ja että ainoan ongelman tässä 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Teknologinen_singulariteetti
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muodostavat sosiaalinen eriarvoistuminen ja syrjäytyminen. Kuitenkaan 
länsimainen yhteiskunta ei ole saanut irrotettua toisistaan talouskasvua ja 
biosfäärirasitteen kasvua, joten nykymuotoisen talouskasvun kiihdyttäminen vain 
nopeuttaa ekokatastrofia. Tosiasiassa olemme tilanteessa, jossa vain sellainen 
nykymuotoinen talouskasvu tulisi sallia, mikä aidosti vähentää ekologista 
rasitettamme. 

• Selvityksessä on ansiokkaasti kuvattu syntymässä olevaa uutta 
kansalaisyhteiskuntaa, jossa elämän sisältöä ja merkitystä haetaan vahvasti 
myös työelämän ulkopuolelta. Aktiiviset ihmiset löytävät myös jatkossa 
paikkansa, mutta samalla kuitenkin yhä suurempi osa ihmisistä syrjäytyy ja siten 
yhteiskunta polarisoituu. Selvityksessä ei pohdita riittävästi, kuinka hyvinvointia 
tulisi jatkossa mitata ja arvioida, ja mitä tulisi tehdä, jotta hyvinvointi jatkossa 
jakaantuisi mahdollisimman tasaisesti. Monissa selvityksissä on osoitettu, että 
BKT:n kasvu ei jälkiteollisessa yhteiskunnassa enää vääjäämättä tarkoita 
hyvinvoinnin kasvua. Ihmisyhteisöjen toiminnan pitää pyrkiä ekologiseen ja 
sosiaaliseen tasapainoon ja niissä harjoitetun talouden tulee tuottaa aidosti 
hyvinvointia. Tarvitaan avointa ja perusteellista arvokeskustelua siitä, mihin 
pyrimme ja miksi. 

• Selvityksessä on linjattu osaamisen muutosta ansiokkaasti. Koulutuksella 
hankittu ymmärtäminen ja osaaminen nousevat jatkossa yhä vahvemmin 
keskiöön, koska yrityksen ja erehdyksen kautta tapahtuvaan tai vanhan 
matkimiseen (mestari-kisälli-oppipoika malli) perustuvaan oppimiseen on yhä 
vähemmän tilaa. Tarvitaan osaamisen jatkuvaa kehittämistä uusien ongelmien ja 
haasteiden ratkaisemiseen jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa ja ympäristöissä.  
 
Selvityksessä ei OAJ:n mielestä riittävästi paneuduta siihen, kuinka ja missä 
jatkossa työelämässä tarvittavaa osaamista hankitaan. Erilaiset oppilaitokset ja 
niiden opettajat ovat tähän asti ja jatkossakin tuottaneet osaamista, jolla Suomi 
on noussut maailman edistyksellisimpien ja vauraimpien maiden joukkoon. 
Tulevaisuudessakaan Suomea ei kehitetä eikä sen ongelmia ratkaista ilman 
opettajia ja koulutusinstituutioita. Siksi koulutus on myös jatkossa 
tulevaisuutemme tärkein investointi, joka tarvitsee oman paikkansa ja tilansa 
tulevaisuuden työelämää koskevissa pohdinnoissa. 
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