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Osaaminen ja muuttuva työelämä
Työelämä on globaalissa murroksessa. Työn ja työurien kehitykseen vaikuttavat vääjäämättömästi mm.
robotisaatio, digitalisaatio ja työntekijöiden osaamispohjan muutokset. Perinteiset koulutus- ja
tutkintorakenteet eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla, vaan tarvitaan uudenlaisia, joustavia tapoja,
jotka mahdollistavat oppimisen ja uuden omaksumisen kaikissa elämän vaiheissa. Teeman tutkimuksen tulisi
kyetä vastaamaan haasteisiin, jotka kohdistuvat koulutuksen instituutioihin. Lisäksi tutkimuksen tulisi esittää
konkreettisia ratkaisuja, joilla tulevaisuuden työelämän vaatimia taitoja voitaisiin tunnistaa ja niiden
omaksumista voitaisiin edistää siten, että osaaminen ja työelämän vaatimukset kohtaisivat. Teemassa
haetaan ratkaisuja siihen, miten jo olemassaolevaa tutkimustietoa voitaisiin hyödyntää koulutuksen,
oppimisympäristöjen ja osaamisen kehittämisessä sekä uusien osaamistarpeiden ja tulevaisuuden ammattien
ennakoinnissa.
Tutkimuksen tavoitteena on yhdistää osaamisen ja työelämän tutkimusta ja samalla tunnistaa uudistuvan
työelämän synnyttämiä institutionaalisia haasteita. Näitä haasteita luovat esimerkiksi työelämän- ja
markkinoiden säätely, jotka vaikuttavat ihmisten mahdollisuuksiin osallistua työelämään. Tavoitteena on
myös lisätä tietoa uusien teknologioiden ja digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksista opetuksessa ja
työelämässä sekä kansainvälistymisen merkityksestä koulutuksessa ja työmarkkinoilla.

Suomen ikärakenteen merkittävä muutos korostaa tarvetta tutkia, millä keinoilla voidaan parhaiten edistää
ihmisten osallistumista työelämään elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Ratkaisuja tarvitaan siihen, miten
oppimista työelämässä voitaisiin edistää osana nuorten koulutusta ja työelämätaitojen päivittämistä.
Osatyökykyisten saaminen toimivalla tavalla mukaan työelämään on myös ratkaisevan tärkeää, sillä työstä
syrjäytyminen aiheuttaa mittavia inhimillisiä ja taloudellisia menetyksiä. Pärjätäkseen Suomi tarvitsee myös
maahanmuuttajia niin työvoimaksi kuin tuomaan uutta osaamispääomaa. Työmarkkinoiden pysyvä muutos
edellyttää myös instituutioiden, kuten työmarkkinoiden säätelyn ja maahanmuuttopolitiikan,
uudistamistarpeiden tarkastelua.
Työ tulee olemaan entistä itsenäisempää ja yrittäjämäisempää perinteisen palkkatyön vähentyessä.
Tulevaisuuden työ on vähenevissä määrin sidottu aikaan ja paikkaan, josta seurauksena työ ja vapaa-aika
limittyvät toisiinsa aiempaa monimuotoisemmin. Globaalissa ja digitalisoituneessa maailmassa palvelut ja
toiminnot ovat saatavilla ympäri vuorokauden. Ratkaisuja tarvitaan siihen, miten työ ja työvoima parhaiten
sopeutuvat ja hyödyntävät näitä muutoksia. Teeman tutkimuksella halutaan myös lisätä tietoa suomalaisten
kasvuyritysten merkityksestä uuden osaamisen kartuttamiselle sekä selvittää, mitkä ovat menestyneiden
kasvuyritysten taustalla olevat kriittiset tekijät.
Korkeatasoisen koulutuksen ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyy merkittäviä haasteita. Uudet tiedon
tuottamistavat ja teknologioiden tarjoamien mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen ovat ratkaisevan
tärkeitä, jotta Suomi voisi menestyä digitaalisuuden käyttöönotossa ja hyödyntämisessä julkisella sektorilla ja
elinkeinoelämässä. Nykyisessä ja etenkin tulevassa työelämässä perinteisen koulutuksen ja osaamisen ohella
arvostetaan entistä enemmän ns. metataitoja, kuten yritteliäisyyttä, kykyä itsensä johtamiseen ja
vuorovaikutukseen, kokonaisuuksien hallintaa, luovuutta ja kriittistä ajattelua. Myös tiedon hankinta-,
analysointi- ja soveltamistaidot korostuvat digiympäristössä. Oppiminen ei pääty opiskeluaikana, vaan
osaamisen päivittäminen ja uuden oppiminen on elinikäinen prosessi, joka jatkuu myös opiskelun ja työuran
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jälkeen. Tulevaisuuden haasteisiin lukeutuu myös osaamisen tunnistaminen. Ihmiset hankkivat yhä enemmän
työllistymiseen tarvittavia monipuolisia taitoja erilaisista lähteistä ilman tutkintojen suorittamista. Tämä
asettaa haasteita koulutuksen ja oppimisen instituutioille ja niiden kehittymiselle. Teeman tutkimuksen tulisi
kyetä vastaamaan näihin haasteisiin ja esittää konkreettisia ratkaisuja, joilla uusia tulevaisuuden työelämän
vaatimia taitoja voitaisiin tunnistaa ja niiden omaksumista voitaisiin edistää.

