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106 vuotta suomalaisen 
työn puolesta

Kotimaisen Työn Liitto perustettiin 1912.

• Vuonna 1917 ensimmäinen 

alkuperämerkki.

• Suomalaisen Työn Liiton tehtävä on 

vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa 

työelämää uudistumaan Suomessa.



Lähes

4000 

jäsenyritystä

4200 merkkiä

200 merkkiä

480 merkkiä



Yhteiskuntiin, yrityksiin ja ihmisiin

Megatrendit, jotka vaikuttavat: 

Maapallon 
kantokyky

Demografian 
muutos

Teknologian 
kehitys

Globalisaation 
kehitys



Löyhät verkostot uusina 
työteon malleina

Keskitetystä mallista hajautettuun malliin ja 

projektimaiseen työskentelyyn.

Projekti-pohjainen työskentely vaatii uudenlaisia 

johtamismalleja, jotka tulevat syrjäyttämään 

vanhat organisaatiomallit ja -tavat.



89%
teknologian käyttö lisääntyy

50%
kädentaidot vähenee

Teknologian käytön merkitys lisääntyy ja 

kädentaitojen merkitys vähenee tulevaisuudessa 

Lähde: Made by Finland tutkimus 2017



Lähde: Työntekijä- ja työnantajakysely 2016 Aula Research

Työnantajien näkemykset Työntekijöiden näkemykset

71%
työn kiinnostavuus

57% 
hyvä työilmapiiri

61%
turvattu työpaikka ja vakaa tulevaisuus

61% 
työn kiinnostavuus

Tärkeimmät tekijät työhön liittyen



Emotionaalinen 
älykkyys 

World Economic Forumin Future of Jobs

tutkimuksen mukaan emotionaalinen 

älykkyys on jo nyt yksi toivotuimpia 

taitoja työntekijöillä ja se tulee olemaan 

kriittinen automaation aikakaudella.



76% 
suomalaisista sanoo, että tulevaisuudessa 

työntekijältä vaaditaan halua ja valmiutta oppia 

uutta.

Lähde: Made by Finland tutkimus 2017

68% 
suomalaisista uskoo, että tulevaisuudessa 

työntekijältä vaaditaan kykyä sopeutua uusiin 

tilanteisiin.

Oppiminen ja pois oppiminen 

korostuvat  tulevina vuosina

Elinikäinen oppiminen



74% 
Pitää kykyä toimia eri kulttuureissa tärkeänä 

taitona tulevaisuuden työelämässä.

Lähde: Made by Finland tutkimus 2017

56% 
Uskoo, että osaamisen ja tiedon jakamisen 

merkitys korostuu tulevaisuuden työelämässä.

Kulttuurien ymmärtäminen, 

osaamisen ja tiedon 

jakaminen korostuvat 

tulevaisuuden työelämässä



Mitä tämä 

tarkoittaa 

tulevaisuuden 

työelämään?



Tulevaisuuden 
tärkeimpiä 
työtaitoja

Henkilökohtaisella tasolla

– Ole ihminen: me kaikki olemme ihmisiä, mutta emme aina käyttäydy niin. 

Yritykset arvostavat ’pehmeitä taitoja’, joten tuo inhimillisyytesi töihin

– Vaadi itseltäsi enemmän: niin töissä kuin työn ulkopuolella on kyse arvon 

luomisesta itsellesi enemmän kuin pelkästään rahana.

– Pidä itsestäsi huolta: fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi muokkaa 

olennaisesti kykyäsi osallistua.

– Seuraa intohimoasi: useat tekevät harrastuksesta työnsä ja vielä 

useammat keksivät tapoja tuoda henkilökohtaisen asiantuntijuutensa ja 

intonsa nykyiseen työpaikkaansa.

Työyhteisö tasolla

– Kysy kysymyksiä: rakentavien kysymysten kysyminen auttaa työyhteisöä 

olemaan avoimempi ja auttaa yritystä haastamaan itsensä parempaan.

– Tee siitä parempi: jos näet parantaa jonkin asian toimivuutta (prosessin, 

työtavan jne.), niin tee se, älä annan nykyisen tilanteen tai arvojärjestyksen 

estää.

– Laita itsesi toisten ihmisten asemaan: empatia (kollegoille, asiakkaille, 

kumppaneille, yhteisöille) on välttämättömyys menestykselle. 



MOTIVOITUNEET 

TYÖNTEKIJÄT

MAHDOLLISTAA 

SUUREMMAT 

INVESTOINNIT

SUUREMMAT 

YHTEIS-

KUNNALLISET 

TULOKSET

YRITYKSEN 

TUOTTAVUUS 

LISÄÄNTYY

Tulevaisuudessa työn merkitys perustuu yhä

enemmän ihmiskeskeisyyteen

Ihmiskeskeisyys on 

suuri vaikutin sille, että 

työ koetaan  

merkitykselliseksi. 

Ihmisiin 

panostaminen 

yrityksen sisällä

Asiakasymmärrys 

toiminnan 

kulmakivenä

Keinot ihmis-

keskeisempiin 

toimintamalleihin  

organisaatioissa. 

Ihmiskeskeisyys



Kolme nostoa työn tulevaisuuteen liittyen

1. Halu oppia uutta ja joustavuus nähdään 

tulevaisuudessa yhä tärkeämmiksi työntekijöiden 

ominaisuuksiksi.

2. Työssä ja työelämässä tapahtuvat muutokset 

korostavat sitä, että ihmiset etsivät työstään 

merkitystä, joka motivoi heitä. 

3. Vaikka työ teknologisoituu, niin ihmiskeskeisyys 

tulee olemaan tulevaisuudessa erotteleva tekijä 

menestymiselle työelämässä.
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