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• En ole työelämän asiantuntija. Puhun tulevaisuuden tutkimuksen harrastajana. 

• Raha ja aika substituutteina näkökulma 

– Vuoden 2000 haastattelut 

– Väitteen ”Voisin ottaa palkankorotuksen sijasta sen verran lyhyemmän työajan” kanssa samaa 
mieltä olevat iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2000 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aika kuluttamisen edellytyksenä 

– Verkon käyttö 

– Esittävä taide 

– Henkilökohtaiset palvelut; tatuointi, rakennekynnet, jne. 

• Kellotetut tehtävät eivät ole kadonneet 

– Aikataulujen pitävyysvaatimukset ovat vain kasvaneet samaan aikaa,n kun siirtymäajat tehtävästä 
toiseen ovat lyhentyneet 

– 7/24 palveluvaatimus; Ilta- ja sunnuntaituntien maksajat ovat eri kuin niistä hyötyvät 

 

 

 

  



• Automatisointi  ja ammatit 
– Kaupan kassa 
– Hyllyjen täyttäjä 
– Työvoimapula paljon puhetta vähän villoja , jos katsoo historiaa 

• ”Työelämän akuuttiongelma on se, että  työvoimaa on tarjolla 2,5 miljoonaa, kun 
tarpeellisia työpaikkoja on enintään 1,5 miljoonaa. Keijo Raekallio ”Suomalainen 
työelämä 2030” Futura 1/2010 s.92 

•   
– Tulijoita riittää –  onko 10 v. jokaisella oma  tietokone simultaanitulkki 

– Pitäisikö maksaa kasvattajapalkioita (vrt. kasvattajaseura)? 
• D3 tulostaminen  

– Risto Linturi facebookissa akaustinen kitara on jo tulostettu 
– Varaosat ,  
– Copyright 
– Wärk viikonloppu Kaapelitehtaalla tulossa 

 
• Kestävyys ja kierrätys kunniaan 
 -  huollettavuus 
 - verhoilijat ilmestyneet vanhoille asuinalueille ( ja ompelijat) 
 
• Itsepalvelu  työllisyyden dialektinen  antiteesi 

– Tee se itse miehelle  jo kaikki vempaimet ( Bilteman luettelo, 2 000 € autonosturi) 
– Tee se itse naisille ehkä vähemmän koneita ja laitteita ( Stockmannin kuvasto 

alkuvuodesta, kauneudenhoito laitteita) 
– Professioiden alasajo  

 

 
 
 



Työlliset, (1000 henkeä) 2000 2008 

Toimialat yhteensä (01-99) 2335 2531 

A, B  Maa-, riista-, metsä- ja kalatalous  (01-05) 142 115 

Maa-, riista- ja kalatalous  (01, 05) 118 90 

Metsätalous  (02) 24 24 

C-E  Teollisuus; sähkö- ja vesihuolto; kaivostoiminta  (10-41) 493 460 

Kulutustavarateollisuus  (15-19) 66 51 

Metsäteollisuustuott. ja huonekalujen valmistus  (20-21, 361) 85 72 

Kustantaminen, painam. ja ääni- ym. tallenteiden jäljent.  (22) 36 31 

Metalli- yms. teollisuus  (10-14, 27-35, 37) 218 232 

Muu teollisuus  (23-26, 362-366, 40-41) 88 74 

F  Rakentaminen  (45) 149 184 

Maa- ja vesirakentaminen  (451, 45219, 4523, 4524) 27 44 

Talonrakent., rakennusasennus ja viimeistely  (45211, 4522, 4525, 453, 454, 455) 122 140 

G, H  Kauppa; majoitus- ja ravitsemustoiminta  (50-55) 354 403 

G  Kauppa  (50-52) 278 314 

Moottoriajoneuvojen kauppa  (501, 503, 504) 21 25 

Huoltamotoiminta ja kotitalousesineiden korjaus  (502, 505, 527) 31 31 

Agentuuritoiminta ja tukkukauppa  (51) 85 102 

Vähittäiskauppa  (521-526) 141 156 

H  Majoitus- ja ravitsemistoiminta  (55) 76 89 

I   Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne  (60-64) 171 174 

Kuljetus  (60-63) 123 133 

Tietoliikenne  (64) 48 41 

J, K  Rahoitus, vakuutus ja liike-elämän palvelut  ( 65-74) 287 367 

J   Rahoitus- ja vakuutustoiminta  (65-67) 49 52 

Kiinteistöalan palvelut, vuokraus ja siivous  (70, 71, 747) 63 79 

Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle  (72, 73, 741-746, 748) 175 236 

L-Q  Julkiset ja muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut  (75-98) 732 815 

L   Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus  (75) 114 116 

M   Koulutus  (80) 163 162 

Terveyspalvelut  (851, 852) 164 180 

Sosiaalipalvelut  (853) 163 204 

Muut palvelut  (90-98) 128 153 

X  Toimiala tuntematon  (99) 6 13 
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Kuparivarkaat ovat eurooppalaisten rautateiden riesana 

Eurooppalaiset rautatieyhtiöt menettävät vuosittain kymmeniä miljoonia 

euroja kuparivarkaiden takia. 

Uutistoimisto Reutersin mukaan varkaudet myös aiheuttivat viime 

vuonna yli 10 000 tunnin myöhästymiset Euroopan junaliikenteessä. 

Varkaita kiinnostavat junaraiteiden varrella olevat 

liikenteenohjausjärjestelmän kaapelit. Kuparin hinta on viimeisten 

kolmen vuoden aikana lähes kolminkertaistunut yli 9 000 euroon 

tonnilta. 

Rautatieyhtiöt suunnittelevat uusia turvallisuustoimia varkauksien 

ehkäisemiseksi. Ranskassa poliisi on ottanut käyttöön 

infrapunakamerat helikoptereihin varkaiden tunnistamiseksi. 

Varkaita on kuitenkin vaikea saada kiinni. Usein he ovat tiessään 

poliisin saapuessa ja myyvät kuparin romuttamoille, joissa ei kysytä 

sen alkuperästä. 



• Perustulo 

– Työ ja palkka mainio järjestelmä jakaa tulosta 

– Perustulo mahdollistajana 

• Eläkeläiset 

– Osa-aika eläkeläiset tekevät merkittävän ekoteon 

– Lisävuodet lisäeläke vain aikaisin eläkkeelle 

– Kulutus alenee joka tapauksessa, mutta 20 vuoden vaikutus alempana eläkkeenä olisi suuri 

–  Pahanpäivän vara ohjaa toimintaa. Tarvittaisiinko ehdoton turvallisuuden lupaus. 

• Hoitotarve 

– Eikö lääketiede etene ollenkaan 

– Jos suomalaisten saataisiin muiden pohjoismaiden tasolle. 

• Markus Leikolan Elinkeinoelämän valtuuskunnan tilauksesta tekemä Sairaat elämät - 
Suomalaisen terveydenhuollon korjauspaketti, pureutuu terveydenhuollon ongelmiin. 

• Raportin kimmokkeena on suomalaisten terveiden elinvuosien pidentäminen. Sen mukaan 
suomalaiset ovat terveitä vain noin 54:een ikävuoteen saakka. Muissa Pohjoismaissa terveitä 
elinvuosia on noin tusina enemmän. EU:n keskitasokin on noin kuusi vuotta korkeampi. 

– Baumolin laki  

– Yksityinen (palvelu)sektori vähentää väkeä koko ajan 

• Maailman työttömät 

 - satoja miljoonia nuoria 

 - pakko jakaa työtä heille 





• Kuka maksaa kun on opittu ilmaiselle 

• Ikääntyneiden kulutuksen rakenne ja muutos nykyiseen 

• Kotitalousvähennys esiintyvän taiteilijan palkkaamisesta. 

• Palveluvienti viekö se esim. opettajat 

• Vakuuttaminen voi kasvaa 

• Jos tulee etätyötä ja vähemmän ruuhkahuippuja ei tarvita uutta infraan niin paljon  

• Etätyö -> yrittäjiksi  



• Työllinen työvoima ammattiryhmän, sukupuolen ja iän mukaan 2006-2009 

• http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=060_tyokay_tau_106_fi&ti=Ty%F6llinen+ty%F6voima+ammattiryhm%E4n%2C+
+sukupuolen+ja+i%E4n+mukaan+2006%2D2009&path=../Database/StatFin/vrm/tyokay/&lang=3&multilang=fi 


