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Työministeriön julkaisemassa Työvoima 2025 -raportissa tarkastellaan työvoiman kysynnän 
ja tarjonnan kehitysnäkymiä lähivuosina. Raportissa keskitytään erittelemään globalisaatio- 
ja integraatioympäristössä sekä teknologisessa kehityksessä tapahtuneita muutoksia ja nii-
den vaikutusta pitkän ajan työllisyyskehitykseen. Arvioinneissa otetaan myös huomioon 
Suomen taloudessa ja väestö- ja työvoimakehityksessä tapahtuneet muutokset.  
 
Globalisaation ja integraation näkökulmasta keskeistä on Suomen vahvuuksien kaupallista-
minen ja niiden viennin edistäminen. Vahvoja osaamisalueita, joilla on vaikutusta myös vien-
tiin, ovat mm. hyvä hallinto, tehokkaat teollisuusprosessit sekä ilmasto- ja energiateknologia. 
Tulevaisuuden kannalta tärkeää on innovaatiojärjestelmän kehittäminen entistä vahvem-
maksi, johon liittyy myös pyrkimys työntekijöiden osaamistason kohottamisesta. Raportin 
mukaan Suomen tulisi myös hyödyntää asemaansa kestävän kehityksen mallimaana. Muita 
huomionarvoisia seikkoja ovat Suomen kyky reagoida maailmatalouden kasvuun sekä uusi-
en markkinoiden kasvuun Aasiassa ja Venäjällä. Myös tuotannon monipuolistaminen on tar-
peen. 
 
Työllisyyteen ja koko työelämän rakennemuutokseen on vaikuttanut eniten teollisuuden työ-
paikkojen vähentyminen arvioitua enemmän. Tosin joillakin aloilla, esim. teräs- ja rakennus-
teollisuudessa, pitkälle viety erikoistuminen on johtanut odotettua parempaan kehitykseen, 
mutta kaiken kaikkiaan teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet lähinnä ulkoistamisen, kan-
sainvälistymisen ja automatisoitumisen (erityisesti metsäteollisuudessa) johdosta. Jos teolli-
suus pystyy erikoistumaan, on mahdollista, että työpaikkojen väheneminen jää tulevaisuu-
dessa arvioitua lievemmäksi. Raportin mukaan on olemassa kuitenkin riski, että Suomi ei 
pysy teknologian kärjen mukana. Myös maa- ja metsätalouden työpaikkojen vähenemisen 
arvioidaan jatkuvan. Sosiaali- ja terveyshuollon palveluiden tarve sen sijaan lisääntyy. Li-
säystarve näkyy myös yksityisen ja kolmannen sektorin työllisyydessä sekä omaishoidossa. 
Väestön ikääntyminen vaikuttaa myös kuntien työtilanteeseen, jossa painopiste siirtyy terve-
ys- ja vanhuspalveluihin.  
 
Kaupan ja liike-elämää palvelevan toiminnan työllisyys on noussut merkittävästi. Erityisesti 
kiinteistöpalvelun ja liikenteen työllisyys on ollut odotettua parempaa. Suhteellisesti eniten 
palvelusektorilla on vähentynyt matkapalvelutyö ja määrällisesti eniten myyntityö. Myös ra-
hoitussektorin työpaikat ovat vähentyneet ja vähenevät todennäköisesti tulevaisuudessakin, 
sillä yhä suurempi osa palveluista siirtyy osto- tai itsepalveluksi. Raportin mukaan tulevai-
suuden kannalta tärkeää olisikin työn tuottavuuden tason parantaminen ihmisten 
osaamistasoa nostamalla. Raportissa ei kuitenkaan o teta tarkemmin kantaa, mitä tä-
mä merkitsee esimerkiksi kielitaidon kannalta.  Innovaatioissa korostetaan keskittymistä 
tuoteinnovaatioihin sekä sosiaalisten innovaatioiden (esim. hyvinvointipalveluiden järjestämi-
sen) kehittämiseen. 
 
Työelämän rakennemuutos vaikuttaa merkittävästi koulutukseen. Koulutusrakenteiden kehit-
tämistä kuitenkin vaikeuttaa se, että työelämän rakenteissa voi tapahtua yllättäviä muutok-
sia, joita on vaikea ennakoida. Koulutuksen tason nostaminen on kuitenkin tärkeää siksi, että 
mahdollisiin muutoksiin on helpompi reagoida, jos pohja on riittävä. Koulutuspolitiikan yhtenä 
keskeisenä tavoitteena on kouluttaa koko nuorisoikäluokka peruskoulun jälkeen. Myös ai-
kuiskoulutukseen ja erilaisiin muuntokoulutuksiin panostaminen on tärkeää, sillä ammattira-
kenteen muutos merkitsee uusien ammattien syntymistä, ammattien sulautumista tai häviä-
mistä ja korostaa monipuolisen, koko väestöön ulottuvan perusosaamisen tarvetta. Pohditta-
vaksi jää, miten kielten osaaminen ja opiskelu kytkeytyy näihin tavoitteisiin.  


