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Projektin aikataulu on nopea ja lisäkäsiä tarvitaan. 
Miten hankkia asiantuntijoita verkostoista? 
 
 

Tulevaisuudessa keikka-, verkosto- sekä alustatalous muuttavat osaajien 
hankkimista yritysten projekteihin.  
 
Työelämä on ollut murroksessa pitkään. Digitalisaatio lisää teknologiaa, mutta ennen kaikkea se 
merkitsee palvelumarkkinan kasvua ja monipuolistumista. Tekniset sovellukset muuttavat 
toimintatapojamme ja mahdollistavat uudenlaisten palvelujen kehittämisen, alustatalous on tullut 
jäädäkseen. Samalla työvoiman käyttö uudistuu, yrittäjäksi ryhdytään useammin ja verkostoja 
hyödynnetään entistä enemmän. 
 
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. Suomessakin alustataloutta on esitetty talouden 
kasvun moottoriksi. 
 
 
Yhteiskunnallinen digitalisaatio luo mahdollisuuksia – ne jotka sen oivaltavat, menestyvät 
 
Yritykset pääsevät arvioimaan ja uudistamaan toimintatapojaan. Markkinoilla menestyvät ne, 
joilla on kyky ymmärtää dynaamista liiketoimintaympäristöä ja käydä läpi nopeita 
muutosprosesseja.  
 
Erityisesti joustavaa työvoimaa käyttävillä yrityksillä, ICT- ja teollisella alalla, sekä liiketoiminnan 
johtamisesta vastaavilla tahoilla on kysyntää uusille joustaville asiantuntijapalveluille. 
Osaamistarpeet muuttuvat nopeasti ja yritysten on löydettävä oikea osaaminen oikeaan aikaan 
paikasta riippumatta selviytyäkseen kilpaillussa maailmassa.   
 
Osaava kumppani auttaa ymmärtämään markkinatilannetta, kuten hankkeiden hinnoittelua ja 
resurssien saatavuutta. Ework toteuttaa vuosittain barometrin, jossa se kartoittaa IT-alan, 
tekniikan ja liikkeenjohdon asiantuntijamarkkinaa Pohjoismaissa ja Puolassa. Tuoretta tietoa 
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hinnoista löydät it-, teknologia- ja liikkeenjohdon asiantuntijoiden palveluista vuoden 2018 Ework 
barometri -tuloksista. Ework Barometri -tuloksista myös selviää, että lähes 20 prosenttia Eworkin 
konsulteista tekee yli puolet töistään etänä. Tulokset ovat hyvin linjassa yleisen työilmapiirin 
kanssa, jossa yhä enemmän työstä tehdään muualla kuin yrityksen toimipaikassa. 
 
 
Työ on työtä, mutta tekeminen muuttuu 
 
Konsultointi on tulevaisuuden tapa toimia työmarkkinoilla. Yhä useampi työntekijä siirtyy 
yritysten palkkalistoilta yrittäjiksi. Yrityksille tämä on hyvä uutinen! Kun tarvitset lisäresursseja 
projektiin, osaavia asiantuntijoita on helppo löytää. Lisäksi räätälöitävät työntekotavat tarjoavat 
yritysten kaipaamaa joustoa.  
 
Asiantuntija-yrittäjät ja asiakkaat yhdistävä Ework Group on modernin työvoiman asiantuntija ja 
viestin viejä. Yritys on pitänyt aiheesta useita asiakastilaisuuksia ja osallistuu jo kuudetta kertaa 
Alihankintamessuille (D halli, osasto tuotekadulla T 17), joiden tämän vuoden teemana 
tuottavuus. Tervetuloa keskustelemaan ständillemme aiheesta, niin näytämme miten Ework 
auttaa löytämään osuvimmat matchit ja auttaa hallinnollisissa asioissa. 
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Kotisivut: www.eworkgroup.com/ 
Ework Barometri -tulokset luettavissa: https://barometer.eworkgroup.com/  
Vuosiraportti luettavissa: http://report2017.eworkgroup.com/ 
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