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Lahja Suomelle 

Eduskunta perusti Sitran  

lahjaksi 50-vuotiaalle  

itsenäiselle Suomelle. 

 

Tehtäväksi julkiselle 

tulevaisuustalolle annettiin  

huomisen menestyvän  

Suomen rakentaminen. 

 

Vuosi oli 1967. 

 

Erkki Laitila, HS/Lehtikuva 1967 



5 tärkeää Sitrasta 

1. Eduskunnan lahja 50-vuotiaalle Suomelle. 

2. Riippumaton tulevaisuustalo: ennakoija, 
herättelijä, visionääri, kehittäjä, kokeilija, 
yhteistyökumppani, kouluttaja ja verkottaja. 

3. Toiminta rahoitetaan peruspääoman ja 
sijoitusten tuotoilla. 

4. Visiona Suomi, joka menestyy kestävän 
hyvinvoinnin edelläkävijänä 

5. Vision alla kolme teemaa, 7 avainaluetta ja 
kymmeniä hankkeita 

+1 erittäin tärkeä 

Tulevaisuustyö on  

yhteistyötä! 



K E S K I L U O K K A I S U U D E N  L U P A U S  E P Ä S E L V Ä  T U L E V A I S U U S  







MEGATRENDIT 2017 

TYÖN JA 

TOIMEEN-

TULON 

ARVOITUS 

DEMOKRATIAN 

PUHTI 

HUKASSA 

TALOUS 

TIENHAARASSA 



TYÖN JA 

TOIMEENTULON 

ARVOITUS 



1800-luvulla tulot hyytyivät 

50-vuodeksi, vaikka 

tuottavuus kasvoi.  

 

On mahdollista, että 

olemme samanlaisen 

sukupolvikokemuksen 

kynnyksellä.  

 

Yhden ihmisen 

elämässä tämä olisi koko 

työelämän mittainen kokemus. 

 

Todennäköisesti 

tiedämme yhtä 

vähän 

tulevaisuudesta kuin 

1800-luvun ihminen. 

TYÖN JA 

TOIMEENTULON 

ARVOITUS 

Työn maailma on 

tuntemattoman äärellä: 
automatisaatio, 

robotisaatio, keinoäly ja 

digitaaliset alustat 

muokkaavat eri aloja 

teollisuudesta hoivaan ja 

tietotyöhön. 

Työ muuttuu, 

mutta sitä on 

runsaasti ja 

palkkatyötä 

riittää kaikille. 

TA

I 

Siksi nyt on tärkeää 

Helpottaa niiden huolta, jotka 

ovat työn murroksen 

väliinputoajia. 

 

 

Vuonna 2040: 

Millainen olisi työpäiväsi 

maailmassa, jossa koet 

eläväsi hyvää elämää?  

 

On mahdollista, 

että: 

Vain harvoilla 

on palkkatyötä 

ja vielä 

harvempi 

hyötyy sen 

tuloksista. 

Nostaa tulevaisuuden 

vauraudenjako ja toimeentulo 

aiheina poliittisen keskustelun 

ytimeen. 

Huomata, että elämänikäinen 

oppiminen muuttuu hyveestä 

välttämättömyydeksi. 

Kysyä, millaista yhteiskuntaa 

tavoittelemme ja miten 

teknologia voi meitä auttaa 

tavoitteissa. Kuljemmeko kohti 

eriytymistä vai tasa-arvoa? 

Muistaa, että työ voi olla sekä 

tuttua että tuntematonta. Robotti 

sairaanhoitajan apuna on 

kuviteltavissa, mutta mitä tekee 

algoritmikko? 



Työn maailma on tuntemattoman äärellä:  

 
automatisaatio, robotisaatio, keinoäly 

ja digitaaliset alustat muokkaavat kaikkia 

aloja teollisuudesta hoivaan ja tietotyöhön. 



"In general, any job that involves sitting in front of a computer 
manipulating information in some relatively routine, predictable 

way is going to be vulnerable to automation." 

Martin Ford: Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future." 



”Suomi elää satavuotiaaksi” 

 

 työura -> oppimisura -> osaamisportfolio 

Opiskeluaika Työssäoloaika Eläköityminen 

Oppimista läpi elämän 

Työntekoa eri rooleissa, eri muodoissa, eri paikoissa, eri tahoille 

Vapaata & työelämästä asteittain pois 

Yhä useammin 

Ennen 



1800-luvulla tulot 

hyytyivät 50 vuodeksi, 

vaikka tuottavuus kasvoi.  

 
On mahdollista, että 

olemme samanlaisen 

sukupolvikokemuksen 

kynnyksellä. 

 
Yhden ihmisen 

elämässä tämä olisi koko 

työelämän mittainen 

kokemus. 
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Määräaikainen työ 

Työsuhteiden muutos henkilömäärillä mitattuna, 

 indeksi 1997 = 100 



Muutos erilaisissa tehtävissä Suomessa 1995–2009 



”Se, että työntekijän pitää tulla palkalla toimeen, 
on mitä kaunein ja loistavin ajatus, mutta ikävä 
kyllä se ei tule olemaan tulevaisuudessa 
realistinen”, Björn Wahlroos, 2016 

62 249 yleistä asumistukea 
saavaa työllistä (Kela) 

T I L A N N E  3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 :  













On mahdollista, että: 

 
Vain harvoilla on 

työtä ja vielä 

harvempi hyötyy 

sen tuloksista. 

 

 

Työ muuttuu, 

mutta sitä on 

runsaasti ja 

palkkatyötä 

riittää kaikille. 

TAI 



Nyt on 

tärkeää: 



Helpottaa niiden huolta, jotka ovat työn murroksen väliinputoajia. 

Nostaa tulevaisuuden vauraudenjako ja toimeentulo aiheina poliittisen 

keskustelun ytimeen – nyt. 

Huomata, että elinikäinen oppiminen muuttuu hyveestä välttämättömyydeksi. 

Kysyä, millaista yhteiskuntaa teknologian avittamina tavoittelemme ja mitä 

teknologia meille mahdollistaa. Kuljemmeko kohti eriytymistä vai tasa-arvoa? 

Molemmat ovat mahdollisia. 

Muistaa, että työ voi olla sekä tuttua että tuntematonta. Robotti 

sairaanhoitajan apuna on kuviteltavissa, mutta mitä tekee algoritmikko? 



10 aloitetta työstä ja 

toimeentulosta 

S E U R A AVA E R A . F I  



sitra.fi  |  seuraavaerä.fi 

@sitrafund 

https://www.instagram.com/sitrafund/
https://www.linkedin.com/company/sitra
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