
Digitalisaatio on muuttanut merkittävällä tavalla töiden sisältöjä, 
toimintatapoja ja työn organisointitapoja kaikilla aloilla ja kaikissa 
ammateissa. Muutoksen vauhti kiihtyy. Työyhteisöissä on aika käydä 
keskustelua työn ja toimintatapojen muutoksista ja kehittämisestä.

Työmarkkinajärjestöjen yhteinen näkemys 
digitalisaatiosta työpaikoilla



LISÄTIETOJA

• Kannustamme työpaikkoja ja alakohtaisia työmarkkina- 
ja yrittäjäjärjestöjä aktiiviseen vuoropuheluun digitalisaa-
tion hyödyntämisestä. Se, hyödynnämmekö teknologiaa 
onnistuneesti toiminnassa, tuotteissa ja palveluissa, on 
omissa käsissämme.

• Osaaminen kertyy useimmiten työtä tehdessä. On tär-
keää, että työpaikoilla johto ja henkilöstö yhdessä tar-
kastelevat osaamistarvetta ja oppimisen nivomista pal-
velujen ja toimintatapojen kehittämiseen. Tämän tueksi 
voidaan hankkia työpaikan tarpeisiin räätälöityä koulu-
tusta. 

• Työn ja vapaa-ajan rajoista ja yhteensovittamisesta on 
tarpeen huolehtia myös digiaikana ja silloin, kun tehdään 
etä-, hybridi- tai monipaikkaista työtä. Työajan rajat ovat 
olemassa myös silloin, kun työtä tehdään paikkariippu-
mattomasti. 

• Tekoälyä käytettäessä on otettava huomioon eettiset pe-
riaatteet, tietosuoja ja tietoturvallisuus. Rekrytoinnin ja 
muun päätöksenteon tukena käytettävien tekoälyjen al-
goritmien on oltava syrjimättömiä. On tärkeää, että tek-
nologiaa ei käytetä yksityisyyttä loukkaavalla tavalla.

• Digitalisaatio ja tekoäly mahdollistavat merkittävät pa-
rannukset palvelujen laadussa, turvallisuudessa, tuotta-
vuudessa ja työhyvinvoinnissa. Jotta tämä toteutuisi ar-
jessa, teknologian tulee toimia työn tekemisen tukena ja 
olla ihmisen ohjaamaa. 

• Kansallisen työelämän kehittämisohjelman TYÖ2030 
resurssit on tärkeä turvata tulevina vuosina. Ohjelmaa 
tarvitaan työyhteisöjen, toimialojen ja alueiden tueksi 
vauhdittamaan uuden teknologian käyttöönottoa ja toi-
mintatapojen uudistamista, sekä vahvistamaan luotta-
musta ja yhteistyötä suomalaisilla työpaikoilla. 

Työmarkkinajärjestöjen yhteinen 
näkemys tarvittavista toimenpiteistä digitali- 
saation ja muun muassa siihen liittyvän tekoälyn  
edistämiseksi on tarkoitettu päättäjille ja 
työelämän kehittämisen toimenpiteisiin.

Vuonna 2020 allekirjoitetussa Eurooppa-ta-
son työmarkkinaosapuolten puitesopimuk-
sessa digitalisaatiosta sovittiin, että kansal-
liset työmarkkinajärjestöt implementoivat 
sopimuksen kansallisesti. Nämä työmark-
kinajärjestöjen yhteiset viestit ovat osa tätä 
työtä.
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