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Neljäs teollinen vallankumous uudistaa työmarkkinat 
 
 

Digitalisaation käynnistämä neljäs teollinen vallankumous tuo mukanaan 
robotteja ja automatiikkaa. Merkittävin muutos kohdistuu kuitenkin ihmisten 
tapaan tehdä työtä. 
 
Puhutaan, että työelämä on murroksessa. Digitalisaatio lisää teknologiaa, mutta ennen kaikkea 
se merkitsee palvelumarkkinan kasvua ja monipuolistumista. Tekniset sovellukset muuttavat 
toimintatapojamme ja mahdollistavat uudenlaisten palvelujen kehittämisen. Samalla työvoiman 
käyttö uudistuu.  
 
Ardent Partnersin vuosittain tekemässä SAP-raportissa* ennustetaan, että vuoteen 2017 
mennessä tilapäiset työntekijät kuten itsenäiset konsultit ja freelancerit edustavat 45 prosenttia 
koko maailman työvoimasta.  
 
Neljäs teollinen vallankumous eli Industry 4.0 oli pääteemana maailman talousfoorumissa 
tammikuussa 2016*. Foorumin perustaja ja puheenjohtaja Klaus Schwab uskoo, että 
vallankumous voi parhaimmillaan merkitä palkkatason nousua ja entistä parempaa 
elämänlaatua kautta maailman. Hän uskoo myös, että yhä useampi tekee työnsä konsultoimalla 
muita. 
 
Ensimmäinen teollinen vallankumous perustui vesi- ja höyryvoimalla valmistukseen ja toinen 
sähkövoiman mahdollistamaan massatuotantoon. Kolmannessa vaiheessa tuotanto 
automatisoitiin elektroniikan ja tietotekniikan avulla. Nyt edellisen vuosisadan puolivälissä 
käynnistynyt digitalisaatio sallii entistä monialaisemmat sovellukset. Mobiililaitteiden yhdistämät 
miljardit ihmiset muodostavat valtavan suoritusjoukon, jolla on pääsy kaikkiin verkossa jaettaviin 
tietoihin. Tämä potentiaali moninkertaistuu tieteen ja sen sovellusten jatkuvasti kehittyessä. 
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Uuden liiketoimintamallin mahdollisuudet yrityksille ja asiantuntijoille 
 
Toistaiseksi digitaalisista sovelluksista ovat hyötyneet enimmäkseen kuluttajat yksilöllistä 
tehokkuutta ja viihtymistä edistävien tuotteiden ja palveluiden muodossa. Omalla älypuhelimella 
voi mitata pulssin tai katsoa elokuvia. Jatkossa innovaatioiden kuten ohjelmistoalustojen, 
käyttöliittymien sekä tietokantojen odotetaan synnyttävän uudenlaista liiketoimintaa sekä uusia 
markkinoita ja niiden myötä uutta talouskasvua.  
 
Osaamisen, kulttuurin ja organisaation käsitteet joudutaan määrittämään uudelleen. Yritykset 
pääsevät arvioimaan ja uudistamaan toimintatapojaan. Markkinoilla menestyvät ne, joilla on kyky 
ymmärtää dynaamista liiketoimintaympäristöä ja käydä läpi muutosprosesseja. 
 
Erityisesti joustavaa työvoimaa käyttävillä yrityksillä, ICT-alalla, henkilöstöyrityksillä ja -osastoilla 
sekä liiketoiminnan johtamisesta vastaavilla tahoilla on kysyntää uusille konsulttipalveluille. 
Yritysten on entistä kannattavampaa palkata määräaikaisiin IT- ja suunnitteluhankkeisiin 
ulkopuolista osaamista. Lisätyövoiman tarve ilmenee yrityksissä nopeasti, jolloin apua kaivataan 
myös työvoimamassan hallinnointiin. Osaava kumppani auttaa myös ymmärtämään 
markkinatilannetta, kuten hankkeiden hinnoittelua ja resurssien saatavuutta. 
 
Aiempien organisaatiorakenteiden purkautuessa markkinoille vapautuu koko ajan uusia 
asiantuntijoita, jotka pohtivat toisenlaista mallia työuralleen. Suomessa toimii jo iso joukko 
taitavia asiantuntijoita ja freelancereita, jotka haluavat käyttää ja kerryttää osaamistaan 
vaihtelevissa projekteissa luotettaviksi arvioimiensa kumppanien kanssa. 
 
Konsultointi on tulevaisuuden tapa toimia työmarkkinoilla 
 
Muuttuva markkina tietää hyvää IT-, tekniikka- ja johdon konsultoinnin aloille. Modernin 
työvoiman asiantuntija Ework haastaa työmarkkinoiden vakiintuneita tapoja.  Se yhdistää työtä ja 
tekijöitä puolueettomasti.  Sen palvelu on parhaiden asiantuntijoiden löytäminen ja alihankinnan 
ulkoistuspalvelut. 
 
Konsultit ja asiakkaat yhdistävä Ework haluaa olla modernin työvoiman asiantuntija ja viestin 
viejä. Yritys piti aiheesta asiakastilaisuuden keväällä 2016 ja osallistuu Alihankintamessuille 
(osasto T 17), joiden teemana on digitalisaatio ja sen vaikutus teollisuuteen. 
 
 
Lisätietoja: 
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eWork Group Finland Oy 
 

https://www.eworknordic.com/ 
http://www.alihankinta.fi/ 
 
* Lähteet: 
http://www.fieldglass.com/blog/future_work_talent_ecosystem 
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-
how-to-respond 
https://www.beeline.com/resources/2014-2015-state-of-the-contingent-workforce-report/ 


