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Valiokuntaehdotus 

tulevaisuuden työelämästä Pohjoismaissa (Future of Work)  

Ehdotus 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se antaa selonteon tulevaisuuden työelämä -hankkeesta (FoW) Pohjois-

maiden neuvoston istunnossa 2021. 

 

Taustaa 

Pohjoismaiden ministerineuvoston tulevaisuuden työelämä -hanketta (FoW) esitel-

tiin valiokunnalle vuoden 2021 tammikuun kokouksessa. 

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön erityisasiantuntija Jens Oldgard ker-

toi kokouksessa lyhyesti vuonna 2017 käynnistetyn FoW-hankkeen tuloksista. Laaja 

pohjoismainen tutkijaryhmä on ollut mukana hankkeessa, jonka tavoitteena on tar-

kastella pohjoismaisten työmarkkinoiden kehitystä. 

 

Göteborgin yliopiston tutkija Bertil Rolandsson kertoi puolestaan osahankkeesta, 

jossa käsitellään digitalisaation vaikutusta perinteisiin työtapoihin. Hankkeessa selvi-

tetään työmarkkinoiden muuttumista digitalisaation lisääntyessä ja tarkastellaan ke-

hityksen aiheuttamia poliittisia haasteita. Työmarkkinat muuttuvat merkittävästi, 

mutta muutoksen vaikutukset eri aloihin ovat hyvinkin erilaisia. Digitaaliset ratkaisut 

korvaavat työntekijöitä, mutta toisaalta syntyy uusia työvoimatarpeita. Kyseessä on 

prosessi, ei dramaattinen käänne tai paradigman muutos. Yleisesti kehitystä voidaan 

pitää myönteisenä ja uusia mahdollisuuksia luovana. Työn osaamistarpeet kasvavat 

ja saattaa aiheuttaa eriytymistä, mikäli ei ryhdytä poliittisiin toimiin koulutuksen ja 

aktiivisen työmarkkinapolitiikan vahvistamiseksi. Lue aiheesta laadittu uutinen:  

https://www.norden.org/fi/news/naiset-tyoelaman-digitalisaation-voittajia 

 

Valiokunta on päättänyt pyytää virallista selontekoa FoW-hankkeesta Pohjoismaiden 

neuvoston vuoden 2021 istuntoon. 

https://www.norden.org/fi/news/naiset-tyoelaman-digitalisaation-voittajia
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Valiokunnan näkemykset 

 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan mielestä pohjoismainen tulevaisuuden työ-

elämä -hanke, jonka tavoitteena on selvittää Pohjoismaiden työmarkkinoiden kehi-

tystä sekä lisääntyvän digitalisaation vaikutuksia siihen, antaa hyödyllisen katsauk-

sen Pohjoismaiden poliittisista haasteista. Siksi valiokunta toivoo vuoropuhelua asi-

asta vastaavien pohjoismaisten ministerien kanssa. Vuoropuhelun lähtökohdaksi so-

veltuu selonteko, jonka Pohjoismaiden ministerineuvosto antaa hankkeesta Poh-

joismaiden neuvoston vuoden 2021 istunnossa.  
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