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Tulevaisuuden 

osaaminen syntyy 

ekosysteemeissä, 

joilla on kyky 

uudistaa itseään. 



Digitalisoituva 

maailma Opiskelijoiden tarpeet: 

työelämä, arki, harrastus, 

vapaa-aika, perhe-elämä

Tulevaisuuden 

vaatimukset 

organisaatioiden 

omalle 

osaamiselle

Digitaalisen tiedon 

kertyminen

Tekoälyn avulla saadaan esiin ajantasainen 
tieto osaamistarpeiden ja 
koulutustarjonnan kohtaamisesta - Sitra

Opettajien, rehtoreiden ja 

muiden työntekijöiden 

ekosysteemimäinen toiminta 

oman organisaation sisällä ja 

organisaatioiden välillä

https://www.sitra.fi/uutiset/ajantasainen-tieto-osaamistarpeiden-ja-koulutustarjonnan-kohtaamisesta-saadaan-esiin-tekoalyn-avulla/
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Ekologisella 

jälleen-

rakentamisella 

on kiire

Verkostomainen 

valta voimistuu

Teknologia 

sulautuu 

kaikkeen

Talous hakee 

suuntaa

Väestö ikääntyy ja 

monimuotoistuu

Uudenlaiset 
heimot ja 
yhteisöt

Keskitetyt päätökset vai laaja osallistuminen?

Ratkaisut mahdollisuutena vai uhkana?

Tulevaisuusvalta

Kestävyysvaje

Ympäristö resurssina vai 
ympäristön tilan parantaminen?

Reilu vai eriarvoistava siirtymä?

Työn ja 
kulutuksen 

muutos Megatrendit - Sitra

https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/


Ekologisella jälleenrakentamisella on kiire

Verkostomainen valta voimistuu

Teknologia sulautuu kaikkeenTalous hakee suuntaa

Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu

Monialainen osaamisen tarve 
Reilu siirtymä

Yhteisen tilannekuvan merkitys alueillaYmmärrys koko Suomen ja 
oman alueen tilanteesta

Ymmärrys elinikäiseen oppimiseen 
käytetyistä investoinneista ja vaihtoehtois-
kustannuksista. 

Ymmärrys osaamistiedon merkityksestä  
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Luo yhteistä ymmärrystä muutoksista



Megatrendit 2023 –julkistustilaisuus 

verkkolähetyksenä torstaina 12.1. klo 13.00-14:15

- Maailma kuohuu ympärillämme, kriisit ja 
yllätykset seuraavat toisiaan. Tulevaisuus 
näyttää sumealta. Nyt on entistäkin 
tärkeämpää ymmärtää muutosten 
kokonaiskuvaa ja toimia toivotun 
tulevaisuuden eteen.

- Verkkolähetyksessä on tarjolla kattaus 
tulevaisuuteemme voimakkaimmin 
vaikuttavista laajoista kehityksenkaarista –
sekä toivottavasti myös aineksia toimintaan.

- Tilaisuus on tarkoitettu kaikille 
tulevaisuudesta ja yhteiskunnallisesta 
muutoksesta kiinnostuneille. Ohjelma 
tarkentuu lähempänä.
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Meillä on silti suuri tarve saada

yksinkertaisia vastauksia

vaikeisiin kysymyksiin.

Haluamme esimerkiksi tietää, mitä

meidän täytyy oppia tulevaisuudessa

tai minkälaista osaamista

organisaatiot tarvitsevat

tulevaisuudessa?

Vaikka ymmärrämme, että työn maailma on 

tuntemattoman äärellä…



Kuljettajattoman liikenteen tarkastaja Liikenne-eetikko Robottiliikenteen vakuutusauditoija Tavaranlähettäjä Tavarankulun valvoja Täyttöasteen valvoja 
ja -järjestelijä ”Fleet manager” Robottikuljetusten pelastaja Tavaroiden kaukolastaaja ja -purkaja Kuljetusreittien kartoittaja Robottiliikenteen 

esteettömyystarkastaja Elintarviketoimitusten suunnittelija  Tavarankulun hiilijalanjäljen laskija Jakelulokerikkojen asentaja Jakelulokerikkojen siivoaja 
Jakelulokerikkojen valvoja Digimuotoilija 3D-mittaaja 3D-mallintaja Mallinvalintakonsultti 3D-tulostaja Lähivalmistaja 3D-tulosteiden jälkikäsittelijä 

Tavarastailisti Raaka-ainekonsultti Tavaraohjelmoija Robottivalmistuksen tarkastaja Tuotesulauttaja Biotuotetehdassuunnittelija Kaupunkiviljelijä 
Lajike- ja ravinneoptimoija Bioraaka-ainelogistikko Jäljitettävyysvastaava Elintarvikevakuutusasiamies Sisäviljelmätarvikekauppias ja -asentaja 

Nutrigenomiikkakonsultti Aineenvaihdunta-analyytikko Ruoka-designer Robottikokkiteknikko Robottiravintoloitsija Virtuaaliravintoloitsija 
Ruokapalvelualustavastaava Etäkokki Kypsymisaikatauluttaja Keinolihakasvattaja Elintarvikehuolitsija Lähienergia-asentaja Lähienergiavarastoija 

Energiavarastoinnin ennakoija Polttokennokauppias Tuulivoimahuoltaja Polttoainejakelija Off-grid -huoltotarkastaja Aurinkopaneelisiivooja 
Energiaromun kierrättäjä Energiaosuuskunnan toimihenkilö Energianeuvoja Biomateriaalikasvattaja Nanopintainsinööri Nanokuituinsinööri 

Nanohiilirakenteiden suunnittelija MOF-suunnittelija (metal-organic frame) Materiaalimallintaja Erotusteknikko Kierrätysteknikko Kierrätysstrategian 
suunnittelija Raaka-ainetarpeen analyytikko Yhteisöllisyyssuunnittelija Sosiaaliarkkitehti Parkkitilan uudelleensuunnittelija Elinympäristöanalyytikko 

Tilankäytön valvoja Kiinteistövalvomomestari Rakentajarobottiasentaja ja -ohjaaja Robottirakennusmateriaalisäätäjä Robottirakennusmestari 
Kunnossapitokauko-ohjaaja Kunnossapitorobottivalmentaja Alustanvalintakonsultti Tekoälyavustajan valmentaja Tekoälyn personalisoija 

Lähivaihdannan katalysaattori Tavaran identiteettitarkastaja Identiteettimanageri Peukutusmanageri Ammattikehuja Alustalobbari 
Tekoälyhakuoptimoija Tekoälylobbari Itsepalvelukioskipäällikkö Etiäiskokki Etiäissoittaja Etiäislääkäri Etiäishuoltohenkilö Kyberturvamies Virtuaali

lisätyn todellisuuden neuvoja  Etiäistyön kouluttaja Etiäisohjainten sovittaja Etiäistorjuntamestari Tekoälynvalvoja Data-analyytikko IoT-
riskianalyytikko Robottiturvallisuuden tarkastaja Robottivakuutusarvioija Robottikenttähuoltaja Robottityönjohtaja Robottikouluttaja Robottityön 

suunnittelija Robottien energiahuoltaja Robottisiirtäjä Alustatilintarkastaja Alustapoliisi Onlinetyön ennakoija Mainekauppias Alustamanageri 
Viranomaisfasilitoija Lähipalvelunvälittäjä Mikrovakuuttaja Omavaraiskonsultti Yhteisömanageri DNA-analyytikko Mikrobiome-neuvoja 

Biomarkkeritulkki Itsediagnostiikkavälineiden käyttöä opastava puoskari Itsediagnostiikkavälinehuoltaja Bioturvajuristi Biokonsultti Lääketulostaja 
DNA-muokkaaja Aminohappokokki Hyvinvointivalmentaja Diagnostiikkavalmentaja Itsediagnostiikkatarkastaja Digiterapeutti Implanttiasentaja 

Digitatuoija Biosalapoliisi Bioriskien kartoittaja Proteesinsäätäjä Proteesitulostaja AI-avustajan ohjaaja Etiäislähiavustaja Etiäiskauko-ohjaaja Escort
seuranpitäjä Keinoelinkasvattaja Keinoelintarkastaja Aivoimplanttien konfiguroija Big Data -analyytikko Tiedon mallinnan analyytikko Data-arkkitehti 
Ristiriitaisen tiedon selvittäjä Tiedonhankinnan joukkoistaja Lähdeanalyytikko Kontekstimallintaja Mittalaitetarkastaja Tekoälykasvattaja Virtuaaliopas 

Sienestys- ja marjastusetäopas Superkykyvalmentaja Digimateriaalin tuottaja Valheenpaljastaja Faktantarkastaja Organisaatiolääkäri 
Moniälykkyysorganisoija Tekoälykatsastaja AI-psykologi AI-avusteinen kyborgi Pelillistäjä Kontekstianalyytikko Meta-analyytikko Simulaatiotuottaja 
Simulaatiokehittäjä Osaamisentarkastaja Etävalmentaja Osaamisverkottaja Osaamispoluttaja Etäoppimismentori Sertifiointimanageri Somemaineen 

parantaja Paikkatietoekspertti Virtuaalipalvelumanageri Virtuaalietäopas Virtuaalisomistaja Seurapeliavustaja E-urheiluvalmentaja E-urheilija 
Elämysopas Tosi-VR-tähti VR-tapahtumakoordinaattori VR-terapeutti Verkkopelivalmentaja AR/VR-haptiikkapuvustaja Haptiikkahuoltaja

Seksirobottien parittaja Virtuaalimatkojen virkailija Sijaismatkustaja Elämysstimuloija Elämyskehittäjä Elämyksellistäjä Pilviturvapalvelukonsultti 
Kyberturvakonsultti Kotitalouden turva-asentaja Turvallisuustalonmies Omavaraissuunnittelija Henkilöturva-etävalvoja Kyberturvapoliisi 

Manipulointietsivä Valhemedian torjuja Kansainvälisten kriisien vaikutusten arvioija Riskianalyytikko Luottamusjohtaja Luottamuskonsultti 

Tulevaisuuden ammatit?
Lähde: Suomen sata uutta mahdollisuutta

https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/suomen-sata-uutta-mahdollisuutta-2018-2037.aspx


#osaamisenaika

Maailma muuttuu, työelämä muuttuu, 

ammattitaitovaatimukset muuttuvat, 

mutta elinikäisen oppimisen tarkoitus kestää ajassa

89% on sitä mieltä, 
että laaja yleissivistys 
on itsessään 
arvokasta (n.2096)
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Heikot signaalit auttavat ajattelemaan 

toisenlaisia tulevaisuuksia

No merkki mahdollisesti 
nousevasta asiasta tai ensioire 

mahdollisesta muutoksesta 

Mikä ihmeen 
heikko signaali?

Tarkempia määrittelyjä: Hiltunen 2010 ja van Veen & Ortt 2021 

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11544
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328721001464


Trendi

- Kehityskulku, tällä hetkellä 
nähtävissä oleva muutoksen 
suunta

- Kertoo nykyisen järjestelmän 
kehityksestä

- Mitä seuraavaksi?

Heikko signaali

- Merkki mahdollisesti 
nousevasta asiasta, 
muutoksen ensioire

- Haastaa nykyistä 
järjestelmää

- Mitä jos…?



Sitran heikot signaalit 2022 

on kutsu avartamaan omaa 

ajattelua tulevaisuuksista

Mitä yllättävää voisi tapahtua…

• Kotona?

• Töissä?

• Luonnossa?

• Kaupungilla?

• Päättämässä?

• Metaversumissa?

Heikot signaalit 2022 - Sitra

https://www.sitra.fi/julkaisut/heikot-signaalit-2022/


Väläys 
tulevaisuudesta 
kun teknologia 

sulautuu kaikkeen!
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Millaiselta kansalaisopistojen 
tulevaisuus voisi näyttää 

etäyhteyksien ja virtuaalisten 
todellisuuksien kehittyessä ja 

laajentuessa opetus- ja 
arkikäytössä? 



Teknologia sulautuu

kaikkeen esimerkkinä

Kansallisgalleria

metaversumissa

Web 3.0, 

Metaverse

Kokoelmien 

esilläolo %

Teknologia 

mahdollistaa 

uudenlaisen 

yhteisön (DAO)

Taiteella 

edistetään 

kestävää 

hyvinvointia 















Web 1.0

• Pääsy Internettiin
• Kotisivut
• Tieto kaikkien

saatavilla globaalisti
• Digitaalisen

viestinnän
alkaminen –
sähköposti

• Hitaat yhteydet -
tekstivetoinen

Web 2.0

• Sosiaalisen median 
synty

• Sovelluskaupat
• Verkossa ostaminen
• Keskitettynyt datan

hallinnointi ja 
omistajuus isoille
toimijoille

• Nopeat yhteydet -
multimediavetoinen

Web 3.0

• Hajautetun datan
malli

• Yksilö omistaa
oman datansa

• Lohkoketjut ja 
innovaatiot niiden
päällä (DeFi, NFT:t
jne)

• Uudenlaiset
osallistumisen ja 
vaikuttamisen
mallit (DAO:t)

• Metaverse –
virtuaalinen ja 
digitaalinen
maailma, kokemus
ja vuorovaikutus

1990-2005 2006 -> Syntymässä



Mikä on DAO?

Digitaalinen osuuskunta tai osakeyhtiö.

Perustettu lohkoketjun päälle.

Ohjataan älysopimuksien ja rahakkeiden 
avulla.

Luottaa kollektiiviseen osallistumisen 
voimaan.



DAO:n mahdollisuudet:

• Vuonna 2021 Deep DAO 
data-analytiikkasivusto 
arvioi:

• DAO rahastot kasvoivat 400 
miljoonasta 16 miljardiin
dollariin.

• Osallistujien määrä kasvoi
13 000:sta noin 1,6 
miljoonaan.



Jatketaan vielä…
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Ei se ekologinen 

jälleenrakennus minun 

työtä kosketa, se 

tapahtuu jossain 

muualla

Haasta tätä

Miten voin työlläni 

rakentaa 

kestävämpää ja 

reilumpaa 

maailmaa?

Kysy mieluummin



Työn tulevaisuus 

päätetään jossain 

muualla

Haasta tätä

Millaista työelämää 

haluan olla 

rakentamassa 

seuraaville 

sukupolville?

Kysy mieluummin



Uusi teknologia vie 

työpaikat 

Haasta tätä

Millaisia uusia 

ammatteja ja 

työtehtäviä teknologian 

kehittyminen 

synnyttää?

Kysy mieluummin



Työntekijää tulee 

valvoa, jotta työt tulee 

tehtyä 

Haasta tätä

Millaiset edellytykset 

itse kullakin on 

itsensä johtamiseen ja 

yhdessä-

ohjautumiseen?

Kysy mieluummin



Työ ja koulutus ovat 

eri asia

Haasta tätä

Miten varmistetaan 

jatkuva osaamisen 

kehittäminen 

työelämässä?

Kysy mieluummin



Oppiminen tapahtuu 

luokkahuoneessa

Haasta tätä

Miten uusi teknologia 

mahdollistaa 

yhteisöllisen 

oppimisen paikasta 

riippumatta? 

Kysy mieluummin



Työ ja koulutus ovat eri asia

Haasta tätä
Miten varmistetaan jatkuva 

osaamisen kehittäminen 

työelämässä?

Kysy mieluummin
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”
Uusi osaaminen

syntyy entistä useammin 
muuttuvassa työelämässä



Tahtotilasta uuteen osaamisjärjestelmään



Miten itse opimme työssä ja suuntasimme

tekemistämme alueille?

Osaaminen 
uudistaa 
työelämää ja 
työelämä 
osaamista

Alueiden tarpeet
erilaistuvat ja 
tarvitaan
alueellisia
ratkaisuja

Ratkaisuihin
tarvitaan yhteinen
tilannekuva, joka
syntyy, kun uutta
tietoa käsitellään
vuorovaikutuksessa
keskeisten
toimijoiden kanssa. 

Alueiden 

osaamisen aika 



ALUEEL-
LINEN 

EKOSYS-
TEEMITYÖ

SUOSI-
TUSTEN 

KITEYTYS

Alueiden Osaamisen ajan kokonaisuudet

MUUTOS-
KYVYKKYYDEN 
VAHVISTAMINEN

UUDEN 
OSAAMIS-

JÄRJESTELMÄN 
KOKEILUT JA 

PILOTIT



MITÄ 

tavoiteltiin? 

Pilottihankkeiden tavoitteena oli 
edistää työssä tapahtuvaa 
oppimista ja saada käytännön 
toiminnan kautta ymmärrystä 
osaamisen uudistamisesta 
työelämässä. 

Sitran näkökulmasta haluttiin 
myös varmistaa 
valintakriteereillä se, että lyhyen 
ajanjakson aikana on 
mahdollista saada vaikutuksia 
aikaan.



MITÄ kokeiltiin?

1) organisaatiorajat ylittävien 
vertaisoppimisen mallien 
rakentamista, 

2) työympäristön kehittämistä 
oppimisympäristöksi, 

3) yritysten osaamistarpeisiin
pohjautuvaa kehitystyötä sekä 

4) uusia toimintamalleja oppilaitosten ja 
yritysten väliseen yhteistyöhön 
toimijoiden osaamisen kehittämiseksi. 

5) Lisäksi kokeiltiin vaikutuksia 
painottavia poissulkevia kriteerejä
rahoitushaussa. 

MITÄ saatiin aikaan? 

• Löydettiin entistä vaikuttavampia 
tapoja kehittää osaamista työelämän ja 
koulutusalan toimijoiden välisessä 
jatkuvasti uudistuvassa yhteistyössä. 

• Kaikki kahdeksan pilottihankkeen 
toteuttajaa raportoivat jatkavansa 
toiminta- ja yhteistyömallien 
toteutusta ja kehitystä.

• Kehittäessään osaamista pilottihankkeet 
vahvistivat alueellisten 
osaamisekosysteemien toimijoiden 
kykyä toimia uudella tavalla yhdessä. 

• Pilottihankkeiden avulla myös 
mallinnettiin viisi vaiheinen osaamis-
ekosysteemien kehittymisen malli.



Miten osaamisekosysteemit kehittyvät?

44



Yksilön osaamisen kehittämisestä kohti 

osaamisekosysteemejä

https://www.sitra.fi/julkaisut/187742/



Tulevaisuuden 

osaaminen syntyy 

ekosysteemeissä, 

joilla on kyky 

uudistaa itseään. 



Miten yhdessä
kohti

tulevaisuutta?
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Miten muutos näkyy 

työelämässä?

1. Katse yhteisöstä ulospäin (organisaation 
sisällä ja organisaatioiden välillä)

2. Tarvelähtöisyys varmistaa yhdessä 
oppimisen hyödyt 

3. Ajantasainen tieto toiminnan vaikutuksista 
mahdollistaa jatkuvan kehittämisen



Minkälainen on yhteisö, 

jolla on vahva 

osaamisidentiteetti?

- Tunnistaa moninaisen ja monella 
tapaa kehittyvän osaamisen ja 
tiedostaa myös sen, mihin sitä 
voidaan tulevaisuudessa hyödyntää. 

- Tunnistaa myös omat 
osaamisvajeensa sekä osaa täydentää 
ja kehittää omaa osaamistaan. 

- Löytää sopivia kumppaneita 
täydentämään osaamistaan. 

Osaamisen johtamisen 

ja strategisen 

kehittämisen suunta?

- Organisaatio, jossa kaikilla sen 
jäsenillä on vahva osaamisidentiteetti 
ja näin kyky ja halu rikastuttaa ja 
hyödyttää yhteisöään 
täysimääräisesti.

- Yhteistyö ja verkostoituminen 
nähdään tärkeänä osaamisen 
kehittämisen välineenä. 

- Riski: Jos organisaatio ei ole 
ulospäinsuuntautunut, se ei lähde 
hakemaan uutta osaamista.

- Käytännössä yhteisö sulkeutuu ja 
päätyy suojaamaan nykyistä 
osaamista ja jää kehityksestä. 49



Reippaasti kokeilemaan!

- Kokeilevaa kehittämisen toimintatapa on keskeinen ja arkinen väline 
alueiden, yhteisöjen että organisaatioiden välisessä kehittämistyössä. 

- Kun kehittämistilanne sisältää epävarmuustekijöitä tai 
kompleksisuutta, auttaa kokeileva ote, jossa työ, palaute ja 
oppiminen vuorottelevat, etenemään kohti tavoitteita. 

- Kokeilulla tarkoitetaan tässä yhteydessä ratkaisuideoiden testaamista 
kevyesti, rajatussa aikaraamissa ja rajallisilla resursseilla. 

- Kokeilu on tulevan ratkaisun simulointia, jonka avulla voidaan oppia, 
miten mallia kehitetään edelleen, jotta se voidaan viedä käytäntöön. 



sitra.fi

@sitrafund

https://www.instagram.com/sitrafund/
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