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Neljäs teollinen vallankumous Ylen uutisissa 2016 

 

Johdanto 
Teknologinen kehitys on keskeinen yhteiskuntia muovaava voima. Uusien teknologioiden käyttöönotto on 

vapauttanut ihmisiä raskaista maatalous- ja teollisuustöistä palvelu- ja tietotöihin sekä mahdollistanut 

ihmisten inhimillisten tarpeiden tyydyttämisen yhä vähemmällä ihmistyöllä.  

Ensimmäisen teollisen vallankumouksen taustalla 1700- ja 1800-lukujen taitteessa oli höyrykoneen ja 

fossiilisten polttoaineiden käyttöönotto. Toisen teollisen vallankumouksen tuotantomenetelmien 

mullistuksen mahdollistivat puolestaan 1870-luvulta eteenpäin sähkö- ja polttomoottorit.  1900-luvun lopulla 

käynnistynyt ja edelleen jatkuva kolmas teollinen vallankumous on taas yhdistetty mikroelektroniikan ja 

tietotekniikan hyödyntämiseen. 

Useiden asiantuntijoiden mukaan tekoälyä hyödyntävät digitaaliset teknologiat ovat kehittyneet edellä 

mainittujen teknologioiden kaltaisiksi tuottavuutta lisääviksi yleistarkoitusteknologioiksi, jotka 

mahdollistavat yhä monimutkaisempien työtehtävien automatisoimisen (esim. Brynjolfsson & McAfee 2014). 

Kansainvälisessä keskustelussa tämä vielä suurilta osin toteutumaton tuotantorakenteen murros on nimetty 

neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi (esim. Schwab 2016).  

Suomalaisessa keskustelussa neljännen teollisen vallankumouksen käsite ei ole vakiintunut erityisen yleiseen 

käyttöön, vaikka digitaalisia teknologioita ja tekoälyä koskeva keskustelu on lisääntynyt voimakkaasti 

viimeisten vuosien aikana. Suomessa, syystä tai toisesta, digitalisaatio vaikuttaisi yleistyneen 

kattokäsitteeksi, jolla viitataan usein neljänteen teolliseen vallankumoukseen sen eri muodoissa.  

Käsitettä voi kritisoida siitä, että sen määritelmä vaihtuu usein sen käyttäjän ja käyttötarkoituksen mukaan. 

Ville Tenhusen (2015) digitalisaatiomääritelmiin kohdistuneen katsauksen perusteella ”Kyse on toiminnan 

muuttamisesta ja digitaalisten välineiden tuomisesta jotakuinkin kaikkeen tekemiseen ja sitä kautta uuden 

arvon tuottamista tai tuottavuuden parantamista.” 

Edellä esitelty määritelmä on varsin väljä, mutta analyyttisesti tarkasteltuna se ei kuvaa erityisen 

kokonaisvaltaisesti odotettavissa olevaa tuotantorakenteen murrosta. Digitalisaatiokäsite vaikuttaisi 

unohtavan jossain määrin tekoälyn ja robotiikan merkityksen teknologiamurroksessa.  

Tämän työpaperin ensimmäisenä tutkimustehtävänä on hakea vahvistusta hypoteesilleni, jonka mukaan 

digitalisaatiosta on muodostunut suomalaisessa keskustelussa kattokäsite, joka pyrkii kuvaamaan 

kokonaisvaltaisesti neljänteen teolliseen vallankumoukseen liitettyjä ilmiöitä.  

Ylen uutisaineistoon tukeutuen väitän, että digitalisaatiokäsitteen avulla on mahdollista tutkia, millaisia 

tavoitteita ja toiveita neljänteen teolliseen vallankumoukseen liitetään suomalaisessa keskustelussa. Tässä 

työpaperissa analysoidaankin Ylen vuoden 2016 uutisaineiston avulla Suomessa käytyä keskustelua 

digitalisaatiokäsitteen kautta. 

Esittelen seuraavaksi tarkemmin tutkimusasetelmani ja -menetelmäni, minkä jälkeen käyn läpi tutkimukseni 

tulokset ja johtopäätökset. 

 



Tutkimusasetelma  
Tämän työpaperin tavoitteena on testata hypoteesia, jonka mukaan digitalisatiosta on muodostunut  

kattokäsite neljännen teollisen vallankumouksen ilmiöiden kuvaamiselle. Lisäksi tässä työpaperissa kuvataan, 

kuinka digitalisaatio kehystetään Suomessa julkisen palvelun uutisissa.  

Tutkimuksen aineistona käytetään Yle Uutisten vuoden 2016 verkkouutisia. Katson, että Ylen uutisten 

analyysi tarjoaa luotettavan katsauksen suomalaiseen keskusteluun, sillä sen uutistuotanto on laaja-alaista 

suhteessa muihin suomalaisiin medioihin. Ylen uutisten analyysi on perusteltua myös siitä syystä, että uutiset 

tavoittavat avoimuudestaan johtuen laajan yleisön ja vaikuttavat siten oletettavasti voimakkaasti julkiseen 

keskusteluun.  

Helsingin Sanomat on ollut Suomessa perinteisesti yleisin tapa tutkia tiettyyn teemaan liittyvää julkista 

keskustelua. Katson kuitenkin, että julkisen palvelun uutiset ovat tehokkaampia mielipiteenmuokkaajia, 

koska ne ovat saatavilla lähes koko väestölle. Lisäksi Ylen uutisiin luotetaan Suomessa poikkeuksellisen 

laajalti. Viimeisimmässä Ylen uutisarvostuksia mittaavassa kyselytutkimuksessa (Yle 14.2.2017) jopa 86 

prosenttia vastaajista piti Yle Uutisia luotettavana uutismediana. Tämäkin perustelee omalta osaltaan Ylen 

aineiston hyödyntämistä tutkittaessa, kuinka neljäs teollinen vallankumous kehystetään suomalaisessa 

keskustelussa. 

 

Yle uutisten data wrangling sisällönanalyysin tehostamiseksi 
Tämän tutkimuksen aineisto koostuu Ylen Uutisten vuonna 2016 verkossa julkaisemista suomenkielisistä 

uutisista. Työpaperin maltillisista tavoitteista johtuen aineistoa on rajattu erillistoimitusten osalta siten, että 

mukaan ei ole sisällytetty asia- ja aihetoimitusten uutisia, kulttuuri- ja viihdeuutisia, englanninkielisiä uutisia, 

venäjänkielisiä uutisia, saamenkielisiä uutisia, selkouutisia, urheilu-uutisia, karjalankielisiä uutisia, 

uutisluokan uutisia tai YleX-uutisia. Laajempaa tutkimusasetelmaa suunniteltaessa myös näiden toimitusten 

mukaan ottaminen ainakin osittain voi olla perusteltua.  

Uutisaineisto kokonaisuudessaan toimitettiin suoraan Ylen ajankohtais- ja uutistoimituksesta .json-

tiedostoina. Uutiset oli järjestelty kuukausittain omiin tiedostoihinsa.  

Aineiston digitaalinen käsittely, data wrangling, aloitettiin viemällä aineisto OpenRefine-ohjelmaan (Kuva 1), 

joka lukee .json-tiedostojen lisäksi myös muita tiedostoformaatteja. OpenRefine muuttaa aineiston 

taulukkomuotoon, minkä jälkeen aineistosta voidaan suodattaa ne uutiset, jotka sisältävät tietyt hakuehdot. 

Jotta tämä onnistuu, täytyy jäsennysasetukset (parsing options) valita tekstin mukaan. 

Jäsennysasetusten valitsemisen jälkeen teksti suodatettiin hakusanalla digitalisaatio (Kuva 2). Digitalisaatio 

mainittiin aineistossa yhteensä 348 kertaa. Kaksi uutista suljettiin kuitenkin analyysin ulkopuolelle, sillä 

toisessa näistä uutisista digitalisaatio mainittiin ainoastaan tittelissä digitaalisaatioasiantuntija ja toisen 

uutisen kohdalla verkko-osoitteessa, joka oli linkattu uutiseen.  

Digitalisaatiouutisten suodattamisen jälkeen uutiset vietiin OpenRefinen Custom Tabular Exporter -

ominaisuudella uusiksi tiedostoiksi. 



Kuva 1. Ylen toimittamat .json-tiedostot avattiin javapohjaisella OpenRefine-ohjelmalla, joka on kehitetty 

datan puhdistamiseen ja muuttamiseen funktionaalisempaan muotoon (data wrangling). 

 

 

Kuva 2. Ylen vuoden 2016 uutisaineistosta suodatettiin analyysia varten uutiset, jotka sisälsivät käsitteen 

digitalisaatio. 

 



Sisällönanalyysi teemoittelutekniikalla 
Data wranglingin jälkeen Custom Tabular Exporterin luoma .net-tiedosto avattiin Word-

tekstinkäsittelyohjelmalla manuaalista sisällönanalyysia varten. Sisällönanalyysi toteutettiin käymällä uutiset 

yksitellen läpi ja koodaamalla jokainen uutinen yhden teeman alle. Joidenkin uutisten kohdalla teema ei ollut 

yksiselitteinen, mutta useimmat uutiset olivat kuitenkin helposti sijoitettavissa tiettyyn kategoriaan. Uutiset 

koodattiin yhteensä kolme kertaa tulkinnanvaraisuuden vähentämiseksi.  

On syytä huomioida, että kaikissa uutisissa digitalisaatio ei ollut pääteema, vaan uutiset saattoivat käsitellä 

digitalisaatiota ainoastaan sivujuonteena.  

 

Digitalisaatio – ihmelääke, joka pelastaa talouden ja koulutuksen? 
Ylen vuoden 2016 uutisten analysointi vahvisti hypoteesini, jonka mukaan digitalisaatiosta on muodostunut 

suomalaisessa keskustelussa kattokäsite, jonka alla keskustellaan neljänteen teolliseen vallankumoukseen 

liitetyistä ilmiöistä laaja-alaisesti. Tämän kattokäsitteen alta löytyvät niin pienemmät edistysaskeleet 

sähköisessä hallinnossa kuin laajemmat narratiivit tuotantorakenteen murroksesta.  

Tutkimusasetelmaa on perusteltua laajentaa tulevaisuudessa suodattamalla mukaan uutisia myös muilla 

hakuehdoilla, mutta tämän työpaperin alustava analyysi osoittaa, että digitalisaatiokäsite mahdollistaa 

neljännen teollisen vallankumouksen ympärillä käydyn suomalaisen keskustelun analyysin 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Sisällönanalyysin tulokset on esitetty kootusti taulukossa 1.  

Teema Uutiset (n = 212) 

Uudet taloudelliset mahdollisuudet (34) 

Talouden ja työn murros 

yleinen (26), Postin murros (12), teknologinen 

työttömyys (9), media- ja kustannusalan murros 

(8), uusia työpaikkoja (5), Uber/alustatalous (4), 

pankkialan murros (3), musiikkiteollisuuden 

murros (2) 

Koulujen ja koulutuksen suuri murros (25) + autokoulujen murros (5) 

Hallituksen uudistukset Liikennekaari (10) + Sote-uudistus (8) 

Sähköinen hallinto (9) 

Uudet digitaaliset palvelut (8) 

Digi-investoinnit (6) 

Kyberturvallisuus (6) 

Abstrakti murroskeskustelu (5) 

Arkiset haasteet digitaalisaatiossa (4) 

Palotoimen digitalisaatio (3) 

Muut (10) 

Taulukko 1. Ylen uutisten perusteella digitalisaatio tarkoittaa erityisesti uusia taloudellisia mahdollisuuksia, 

työn ja talouden abstraktilla tasolla tapahtuvaa muutosta sekä koulun ja koulutuksen suurta murrosta. 



Ylen uutisaineistosta esille nousi erityisesti se, että uhkakuvien sijaan suomalaista keskustelua dominoi 

digitalisaatioon liittyvät taloudelliset mahdollisuudet. Uudet taloudelliset mahdollisuudet olivatkin vuoden 

aikana teemana yhteensä 34:ssa uutisessa. Uusia taloudellisia mahdollisuuksia nähtiin niin valtion, 

maakuntien, kaupunkien kuin yksittäisten yritystenkin tasolla. Digitalisaation nähtiin pelastavan niin 

maakuntien elokuvateatterit kuin tuovan uusia ansaintamahdollisuuksia finanssialalle. Uusia taloudellisia 

mahdollisuuksia kuvattiin vuoden aikana muun muassa seuraavin tavoin: 

 

”Suomella on maailmaan parhaat mahdollisuudet saada hyötyä automaatiosta ja robotiikasta eli 

neljännestä teollisesta vallankumouksesta.” (Yle 24.1.2016) 

”Digitalisaation avulla tulemme saamaan paljon mahdollisuuksia maakuntaamme. Vaikutan siihen, että 

yliopistoamme hyödynnetään mm uusien oppimisympäristöjen tuottajana.  Itse yritän saada erityisesti 

biotalouden yrityksille mahdollisuuksia, Kalmari toteaa.” (Yle 6.2.2016) 

”Tutkimuksessa nousi esille muun muassa se, että johtajat pitävät digitalisaation mahdollisuuksia tärkeänä 

keinona parantaa Suomen kilpailukykyä.” (Yle 18.2.2016) 

”Suomen elinkeinorakenne ei ole kyennyt uusiutumaan, mutta Pohjola uskoo, että Suomella on erinomaiset 

mahdollisuudet kääntää kehitys. – Teollisuus uudistuu digitalisaation myötä ja digitalisaation 

hyödyntämisessä Suomi on maailman eturintamassa. Meillä on paljon vahvuuksia taloudessa, ne vain pitää 

saada esiin. Pohjola mainitsee myös Stanfordin yliopiston tutkimuksen, jonka mukaan Suomi on 

amerikkalaisen unelman mallimaa. Sosiaalinen nousu onnistuu täällä helpommin kuin muualla maailmassa. 

Kymmenen maan vertailussa ykköseksi kivunneen Suomen taakse jäivät esimerkiksi Saksa ja Yhdysvallat.” 

(Yle 19.3.2016) 

”Elisalla ja Seinäjoen kaupungilla on nostaa Seinäjoen alue yhdeksi uuden sukupolven digitalisaation 
soveltamisen pilottialueeksi hyödyntämällä kehittyviä mobiiliverkkojen palveluja, todetaan kaupungin 

tiedotteessa.” (Yle 4.4.2016) 
 

”– Joillakin palvelualoilla on huimaa potentiaalia kasvattaa tuottavuutta mm. digitalisaation ja 
monistamisen ansiosta, Sorjonen hehkuttaa. Sen sijaan henkilökohtaisessa palvelussa, vaikkapa parturissa 

tuottavuuden kasvattaminen on vaikeampaa. Palveluvaltaistuminen liittyy tavalliseen talouden 
kehityskulkuun ja sama suunta on nähty muuallakin teollisuusmaissa. Suuri muutos ei kuitenkaan 
romahduta talouden perusteita - monia palveluita voi esimerkiksi viedä siinä missä tuotteitakin.”  

(Yle 13.4.2016) 
 

”Sipilän mukaan digitalisaatio on ainoa mahdollisuus pitää koko Suomi asuttuna. Se on yksi keskustan 

suurimmista tavoitteita. – Nykyinen teknologia tarjoaa huimat mahdollisuudet tehdä etätöitä. Suomalaisilla 

yliopistoilla on erinomainen pohja rakentaa rakentaa virtuaaliyliopisto tai -terveysasema. Hallitus tekee 

selvitystä myös Infra oy:stä. Se olisi valtion kokonaan omistama yhtiö, joka pitäisi huolta tieverkoista, 

laivaväylistä ja rautateistä.” (Yle 23.4.2016) 

”Vaasan kaupungin tuottavuusselvitys on valmistunut. Selvityksen mukaan kaupunki voisi saavuttaa 

digitalisaation avulla vuosittain 4,5 miljoonana euron säästöt.” (Yle 30.8.2016) 

"Digitalisaation luvataan parantavan tuottavuutta ja tuovan miljoonien eurojen säästöjä esimerkiksi 

kaupungeille.” (Yle 16.10.2016) 
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Kansainvälisessä keskustelussa työn tulevaisuus on noussut neljännen teollisen vallankumouksen 

todennäköisesti keskeisimmäksi teemaksi. Myös Suomessa käydään keskustelua teknologiamurroksen 

vaikutuksista työmarkkinoihin, mutta Ylen uutisaineistossa esiintyy huomattavan vähän uutisia uusien 

teknologioiden mahdollistaman työtehtävien automatisoimisen synnyttämästä teknologisesta 

työttömyydestä.  

Ylen aineiston perusteella pääosa työn ja talouden muutosta koskevasta keskustelusta käydään hyvin 

yleisellä tasolla ja neutraalilla tasolla, vaikka myös teknologisesta kehityksestä johtuvista yt-neuvotteluista 

uutisoitiin vuonna 2016 jonkin verran. Sen sijaan alustataloudesta, eli digitaalisten sovellusten 

hyödyntämiseen perustuvista keikkatöistä puhuttiin varsin vähän. Kansainvälisesti tarkasteltuna ennen 

muuta Uberin ympärillä käyty keskustelu on ollut huomattavan laajaa. 

Vaikka keskustelu teknologisesta työttömyydestä vaikuttaisi olevan Ylen aineiston perusteella melko 

vähäistä, on kuitenkin kiinnostavaa huomata, että Postin murroksesta vaikuttaisi muodostuneen 

laajamittaisempi teknologista työttömyyttä synnyttävä tapaus. Digitalisaation aiheuttamasta media- ja 

kustannusalan murroksesta on puhuttu jo vuosikausien ajan ja teemasta uutisoitiin myös vuonna 2016 

yleisesti.   

Yt-neuvotteluja koskevien uutisten ohella digitalisaation nähtiin synnyttävän myös uusia työpaikkoja. 

Työn ja talouden murrosta kuvattiin Ylen aineistossa seuraavasti:  

 

”Alahuhta-Kaskon mukaan yhtiön on tutkittava toimintamallinsa sopivuutta myös digitalisaation 

vaikutusten takia. Marimekon palkkalistoilla oli yhtiön mukaan viime syyskuun lopussa 444 ihmistä. Heistä 

330 työskentelee Suomessa. Marimekon tuotteita myydään noin 40 maassa. Sillä on yli 140 myymälää eri 

puolilla maailmaa.” (Yle 14.1.2016) 

”– Digitalisaatio on pudottanut Postin jakelumäärät jo 1960-luvun tasolle, sanoo toimitusjohtaja Heikki 

Malinen. Uhattuna ovat työpaikat perusjakelussa, koko myynti- ja asiakaspalvelussa sekä hallinnossa. 

Postin lajittelu, sanomalehtien varhaisjakelu ja pakettipalvelut kuuluvat niihin, jotka eivät ole yt-

neuvottelujen piirissä. – Uskon, että jatkossa voimme myös luoda työpaikkoja, erityisesti paketti- ja 

logistiikkapalveluissa.” (Yle 26.1.2016) 

”Posti perustelee yt-neuvotteluja korkean kustannusrakenteen lisäksi digitalisaatiota. Mauri Iljin ei tätä 
perustelua purematta niele. – Näitä samoja uhkia on lueteltu kohta 30 vuotta. Eipä tämmöistä radikaalia 

vähenemistä ole tapahtunut. Iljin uskoo, että liiton tukemia tai ohjeistamia mielenilmauksia ei tulla 
näkemään. – Meillä on työehtosopimus voimassa. Mutta jos joku toimipaikka marssii spontaanisti ulos, niin 

se on aivan ymmärrettävää. Pistetään takki päälle, lähdetään kotiin ja todetaan, että nyt on paha mieli.” 
(Yle 26.1.2016) 

 
”Metsäkeskuksen mukaan kokonaisvähennys vastaa seitsemää prosenttia nykyisestä henkilöstöstä. Johtaja 

Ari Einin mukaan Metsäkeskuksen henkilöresurssit ovat olleet epätasapainossa palvelualueiden välillä. – 
Henkilöstövähennykset on kohdennettu tästä lähtökohdasta käsin. Lisäksi olemme ennakoineet 

digitalisaation tuomia muutoksia, mikä koskee erityisesti hankehallintoamme, kertoo johtaja Ari Eini. 
Metsäkeskuksen on leikattava menoistaan tänä vuonna 1,75 miljoonaa euroa. Syynä on valtionrahoituksen 

väheneminen.” (Yle 4.2.2016) 
 

"Robotiikan uskotaan palauttavan valmistavan teollisuuden takaisin Eurooppaan. Robottien myötä 

työvoiman halpuus ei ole enää ratkaiseva asia tehtaan sijoittumiselle, vaan tuotannon ja tuotekehityksen 

läheisyys.” (Yle 14.4.2016) 
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”Maailma on pienentynyt ja digitalisaatio on muokannut toimintaympäristön uusiksi. – Elämme, 

työskentelemme ja ostamme eri tavalla kuin ennen. Kaikki on johtanut käytöksemme muuttumiseen ja nyt 

täytyy kohdata se, kuinka osaamme ottaa kaikki muutokset vastaan. Jokaisen täytyy esimerkiksi kohdallaan 

pähkäillä se, kuinka palveluja käyttää.” (Yle 4.6.2016) 

”Lylyn mukaan ay-liike voi vaikuttaa siihen, kuinka Suomessa omaksutaan uutta teknologiaa ja työtapoja. – 

Lyhyellä aikavälillä robotisaatio ja digitalisaatio voivat lisätä työttömyyttä, mutta pidemmän päälle nämä 

samat ilmiöt mahdollistavat siirtymisen uusiin tuottavampiin töihin. Lyly vaati julkisilla varoilla tehtäviä 

investointeja, joilla yksityisiä investointeja saataisiin liikkeelle. Hänen mukaansa investointipolitiikkaa pitäisi 

koordinoida EU-tasolla. Suuria investointeja tarvittaisiin esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja 

kaupungistumisen takia, mutta Lylyn mukaan uskalluksen puute estää liikkeellelähdön.” (Yle 6.6.2016) 

”Paperin ja kartongin vientiluvut ovat seuranneet tuotantomääriä tarkasti. Käytännössä tuotantoa viedään 

vuositasolla yhtä paljon ulkomaille kuin sitä tuotetaan. Muutoksen taustalla on painopaperin 

maailmanlaajuinen ylituotanto. Kulutus on digitalisaation vaikutuksesta monin paikoin laskenut ja sitä 

myöten tuotteesta saatava hinta pudonnut. Sen sijaan kartonkia käytetään entistä enemmän.”  

(Yle 25.7.2016) 

”– Ilman laajoja rakennemuutoksia vaarana on jäädä alhaisen kasvun ja matalan työllisyyden loukkuun 

pitkäksi ajaksi, Schauman sanoo. – Meidän on huolehdittava siitä, että pystymme muuttumaan muun 

maailman tahdissa ja että olemme paremmin, emme huonommin, valmistautuneita sekä digitalisaation 

jatkumiseen että palvelusektorin esiinmarssiin. Maailmantalouden kasvuvauhti hidastuu tänä vuonna 

jonkin verran ja jää kolmeen prosenttiin, Aktia arvioi.” (Yle 29.8.2016) 

”Aikakauslehdet ovat vuosia pinnistelleet digitalisaation puristuksessa. Kilpailu verkkopalvelujen kanssa on 

kovaa.  Vaikeuksien keskellä ala sai Suomen hallitukselta iskun vuonna 2011. Jyrki Kataisen 

pääministerikaudella päätettiin, että tilattavista aikakauslehdistä aletaan periä yhdeksän prosentin 

arvonlisäveroa. Aiemmin veroa ei ollut peritty. Seuraavana vuonna veroa vielä korotettiin. Yle selvitti, mitä 

korotuksesta oikein seurasi.” (Yle 14.9.2016) 

”Vastaamme markkinamuutokseen, toimitusjohtaja Simo Leisti viittaa digitalisaatioon.  It-alan yritys Fujitsu 

aloittaa yt-neuvottelut. Yhtiö arvioi, että kolmen vuoden aikana se vähentää palkkalistoiltaan 400 

työntekijää.” (Yle 4.10.2016) 

”Ensin oli Airbnb. Sitten tuli Uber. Nyt puhutaan uberisaatiosta, jonne tunkevat kaikki: hyvinvointi, siivous, 

kauppa, ravintolat ja monet muut toimijat.” (Yle 19.10.2016) 

 

Digitalisaatiokeskustelua seuranneiden on ollut helppoa ymmärtää, että etenkin koulujen ja koulutuksen 

digitalisaatioon liitetään valtavia odotuksia. Ylen aineistoa analysoidessa koulujen digiloikka on esillä jopa 

siinä määrin, että on hankala välttyä ajatukselta, että koulutuksen osalta digitaalisaatiohype on muodostunut 

jossain määrin kuplaksi. Digitaalisaation todella uskotaan muuttavan koulutuksen ja opetuksen luonnetta 

perustavanlaatuisesti ja mikäli kehityksen mukana ei pysytä, ollaan suurissa ongelmissa. Vuonna 2016 

puhutti myös autokoulujen digitalisaatio. 

Koulujen digitalisaatiosta uutisoitiin muun muassa seuraavasti: 
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”– Digitalisaatio tulee muuttamaan koulua hyvin paljon. Siihen liittyy paljon mahdollisuuksia ja koulutilat 

tulevat monipuolisempaan ja ehkä uuteenkin käyttöön. Sen vuoksi koulujen yhdistämisessä on myös 

mahdollisuus uudistaa opetusta.” (Yle 20.1.2016) 

”– On globaalisia muutoksia, kuten väestön keskittyminen kaupunkeihin ja ikääntyminen. Lisäksi 
robotisaatio ja digitalisaatio tulevat näkymään tulevaisuuden työssä. Pohdimme sitä, miten näihin 
muutoksiin ammatillisessa koulutuksessa vastataan, Lilja toteaa. Lisäksi seminaarissa mietityttivät 

koulutuksen rakenteelliset muutokset, leikkaukset ja yhdistymispaineet.” (Yle 23.2.2016) 
 

”Oulun yliopisto pyrkii perehdyttämään lääkäriopiskelijoita aiempaa tiiviimmin terveyskeskustyöhön. 

Pohdinnassa on myös digitalisaation entistä parempi hyödyntäminen opetuksessa.” (Yle 17.3.2016) 

”Digitalisaatio haastaa suomalaisen koulutuksen.”(Yle 14.4.2016) 

”Jos ammattikoulutuksen uudistus valtavine rahoitusleikkauksineen toteutuu, ammattiopisto on suuren 

muutoksen edessä. Suurin mietinnän paikka on, miten opiskellaan. – Kuinka paljon pystymme käyttämän 

digitalisaatiota hyödyksi? Mikä on se työssäoppimisen määrä, mitä voidaan maksimissaan tehdä, joka vielä 

täyttää ne reunaehdot, jotka tulevat yritysten ja työelämän kautta, Jyväskylän ammattiopiston rehtori Pirjo 

Kauhanen luettelee.” (Yle 12.8.2016) 

”Digitalisaatio etenee, joten opettajien pitäisi päästä ulos luokkahuoneista oppimaan ja kouluttautumaan. – 

Tarvitaan voimavaroja ja resursseja, kaikki keinot ovat mietinnässä hankerahoja myöten. Sijaisten ja koulun 

arjen pyörittäminen silloin, kun opettajat oikeutetusti kouluttautuvat, siihen tarvitaan kyllä niitä euroja, 

Leisimo kokoaa.” (Yle 11.8.2016) 

”Oltiinpa sähköisestä oppimateriaalista ja digitalisaatiosta mitä mieltä tahansa, ovat kaikki yhtä mieltä 

siitä, että hyvä opettaja on korvaamaton. – Digitalisaatio on osa yhteiskunnallista kehitystä, eikä koulu voi 

jäädä sen ulkopuolelle, sanoo Opettajien ammattijärjestö OAJn kehittämispäällikkö Niku Tuomisto.”  

(Yle 3.8.2016) 

”Opettajat kyllä saattavat osata käyttää digilaitteita ja ohjelmistoja, mutta digitaalisuuden ottaminen 

osaksi opetusta on heikommissa kantimissa.” (Yle 9.9.2016) 

”Autoliitto mullistaisi ajokorttikoulutuksen. Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen vertaa autokouluja 

muuhun koulujärjestelmään, jossa digitalisaatio, erilaiset opetusmuodot ja oppimistavat ovat tulleet 

arkipäiväksi. Autoliitto ja nelisenkymmentä muuta tahoa ovat ottaneet kantaa kuljettajakoulutuksen 

uudistamiseen.” (Yle 24.11.2016) 

 

Liikennekaari- ja Sote-uudistus ovat olleet uutisotsikoissa läpi Juha Sipilän hallituksen toimikauden. 

Molempiin hankkeisiin on liitetty säännönmukaisesti digitalisaation edistäminen. Sipilän hallituksen 

ohjelmassa digitalisaation edistäminen on yksi keskeisimpiä tavoite. Hallituksen uudistukset olivatkin 

säännönmukainen teema myös vuoden 2016 Yle uutisissa. 

 

”Eduskunta ryhtyy tällä viikolla käsittelemään hallituksen esitystä liikennekaareksi. Tavoitteena on 

hallituksen mukaan luoda edellytykset uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien 

käyttöönotolle liikennesektorilla.” (Yle 3.10.2016) 

”Digitalisaatio ja verkostomainen toiminta voivat ehkä ratkaista ongelmia, mutta monenko vuoden päästä 

ja minkälaisten vaiheiden kautta?” (Yle 24.10.2016) 
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Hallituksen kärkihankkeiden lisäksi digitalisaation hyödyntäminen hallinnossa oli esillä myös yleisemmin:  

 

”Lisäksi kehitetään sähköistä asiointia: viime vuonna järjestelmässä kulki jo yli 44 000 viestiä. Digitalisaatio 

ei ole ollut yksinomaan onni. Uusitalon mukaan tietojärjestelmät, erityisesti Kansallinen terveysarkisto 

Kanta, ovat hidastaneet lääkärin työtä.” (Yle 1.2.2016) 

”Papereita pyörittelevät virkamiehet ovat pian olla historiaa.” (Yle 30.6.2016) 

 

Digitalisaatiokeskusteluun liittyy paljon puhetta konkreettisista uusista digipalveluista. Myös näistä 

uutisoitiin vuonna 2016 yleisesti. 

 

”Älyteknologian ansiosta emme tarvitse enää säilytystilaa entiseen malliin, ja sen vuoksi hyvinkin pienet 

asunnot ovat kasvattaneet suosiotaan.” (Yle 20.4.2016) 

”Lappilainen kansanedustaja Eeva-Maria Maijala (kesk.) ehdottaa vastaan tulevista autoista varoittavan 

järjestelmän käyttöön ottamista Kilpisjärventiellä.” (Yle 23.9.2016) 

"Mobiilimaksaminen yleistyy. Vaasalaisravintolassa voi ensimmäisenä Suomessa maksaa ravintolalaskun 

kännykällä.” (Yle 22.11.2016) 

 

Kyberturvallisuusteemasta puhutaan todennäköisesti enemmän kuin mitä aineistollani voi osoittaa. 

Digitalisaatiosuodattimenkin läpi teema mainittiin kuitenkin kuudesti vuoden aikana. 

 

”Toimintaa on kehitetty ja tarkoituksena on hyödyntää digitalisaation antamia mahdollisuuksia rikosten 

torjunnassa. KRP:n Kyberrikostorjuntayksikön päällikkö Timo Piiroisen mukaan uusilla työkaluilla haetaan 

nyt tehoa rikostorjuntaan.” (Yle 8.5.2016) 

”Tekijät ja palvelimet ovat ulkomailla, mutta rikokset tehdään Suomessa.” (Yle 17.11.2016) 

 

Digitalisaatiokäsitteen alla käydään jonkin verran myös hyvin abstraktia keskustelua ”suuresta 

murroksesta”, mistä on vaikea hahmottaa selkeää teemaa. 

 

”Teatteri Jurkan taiteellinen johtaja on kiinnostunut myös digitalisaatiosta ja sen seurauksista. Aihetta on 

käsitelty vähän teatterissa. – Olen kiinnostunut tämän ajan ilmiöistä, ja siitä, mitä ihmisten välillä tai 

yhteiskunnan sisällä tapahtuu. – Haluan myös keskustella teatterin tekijöiden kanssa siitä, mitkä murrokset 

pelottavat tai innostavat, Iivanainen toteaa.” (Yle 8.9.2016) 

 

Yleisellä tasolla käytävään taloudellisiin mahdollisuuksiin liittyvän keskustelun lisäksi myös suorista digi-

investoinneista uutisoitiin vuoden 2016 aikana. 
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"Investoinnit digitalisaatioon kasvoivat ovat kasvaneet harpaten niin palvelualalla kuin teollisuudessa, 

selviää OP:n suuryritystutkimuksesta.” (Yle 25.1.2016) 

”Lisäksi teiden kunnostamisen digitalisaatioon ja uusiin palveluihin käytetään 35 miljoonaa euroa.”  

(Yle 5.2.2016) 

 

Digitalisaation yleistyessä etenkin vanhemmalla väestöllä voi olla haasteita uusien teknologioiden kanssa. 

Uutiset digitalisaation synnyttämistä hankaluuksista arjessa lisääntynevätkin jatkossa, kun digitaaliset 

palvelut ja teknologiat yleistyvät entisestään. 

 

”– Vanhemmiten tässä digitalisaatiossa ärsyttää, kun aina pitäisi opetella joku uusi systeemi, joka ei 

kuitenkaan toimi. Päätyöstä pois jäätyäni olen ruvennut ihmettelemään, että suurin osa ajasta menee 

kotona kamppaillessa kaikenmaailman digitaalisten palvelujen kanssa.” (Yle 18.2.2016) 

 

Postin lisäksi vuoden 2016 aikana digitalisaatio saapui myös paloasemille. Palotoimen digitalisaatio 

muodosti teeman kolmelle uutisille. 

 

”Ketterät miehittämättömät kopterit tuottavat pelastustoimen johtajille tilannekuvaa nopeasti esimerkiksi 

onnettomuuspaikoilta.” (Yle 17.10.2016) 

 

Neljän teollinen vallankumous on Suomessa ensisijaisesti mahdollisuus 
Metodologisista rajoitteistaan huolimatta tämä työpaperi vahvistaa omalta osaltaan käsitystä sitä, että 

digitalisaatiosta on muodostunut suomalaisessa keskustelussa yleiskäsite, jolla kuvataan laaja-alaisesti 

neljänteen teolliseen vallankumoukseen liittyviä ilmiöitä. Tämän tutkimuksen perusteella neljäs teollinen 

vallankumous tarkoitti Suomessa vuonna 2016 ennen muuta taloudellisia mahdollisuuksia, työn ja talouden 

luonteen muutosta ja koulujen digiloikkaa.  

Aineistoni perusteella uhkakuvat teknologisesta työttömyydestä eivät ole saaneet samanlaista painoarvoa 

kuin keskieurooppalaisessa tai angloamerikkalaisessa julkisessa keskustelussa. Teknologiamurrokseen 

liitetään Suomessa siis ensisijaisesti optimistisia odotuksia. 

Vaikka teknologinen työttömyys ei kehystä voimakkaasti suomalaista digitalisaatiokeskustelua, on aineistoni 

pohjalta havaittavissa, että teknologiamurros on vaikuttamassa ja vaikuttanut etenkin posti-, media- ja 

pankkialaan. Vuonna 2016 Postin digimurros ja yt-neuvottelut pysyivät otsikoissa läpi vuoden.  

Uutisten perusteella työnantaja- ja työntekijäpuolen näkemykset digitalisaation todellisista vaikutuksista 

ihmistyön tarpeeseen ovat kuitenkin polarisoituneet. Postin murros tarjoaisikin kiinnostavan 

tapaustutkimuksen sille, käytetäänkö digitalisaatiota myös liian kevyin perustein tuotannollis-taloudellisilla 

syillä tehtäville irtisanomisille.  

Uusien teknologioiden käyttöönotosta johtuvan työttömyyden tunnistaminen tilastoista on ainakin vielä 

toistaiseksi haastavaa (Pulkka 2017), mutta postin murros on havaittavissa myös Työ- ja elinkeinoministeriön 
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(TEM) työnvälitystilastoista (Kuvio 1). Työttömien työnhakijoiden määrä postityöntekijöiden keskuudessa on 

kuitenkin tasoittanut vuoden 2015 tasolle, eli työttömät ovat joko työllistyneet, siirtyneet 

aktivointitoimenpiteiden piiriin tai lopettaneet työnhaun. 

 

 

Kuvio 1. Työttömien postinjakajien määrä lisääntyi merkittävästi vuoden 2016 aikana. Myös työttömien 

postivirkailijoiden määrä nousi, mutta selvästi vähemmän.  

 

Teknologista työttömyyttä koskevan keskustelun vähäisyyttä enemmän Ylen aineistossa hämmästyttää 

kuitenkin se, että teknologiamurroksen edellyttämistä sosiaalipoliittisista uudistuksista ei uutisoitu 

käytännössä lainkaan; lukuun ottamatta pankkiiri Björn Wahlroosin puheenvuoroa perustulon puolesta. 

Kansainvälisesti tarkasteltuna työvoiman sopeutumista lisäävistä sosiaalipoliittisista uudistuksista on käyty 

laajaa keskustelua. On jopa perusteltua todeta, että koko perustulokeskustelun kansainvälinen renessanssi 

palautuu teknologiamurroksen ympärillä käytyyn keskusteluun työelämän tulevaisuudesta.  

Suomessa kokeillaan tällä hetkellä perustuloa, mutta on syytä huomioida, että teknologiamurroksen 

mahdolliset työmarkkinavaikutukset eivät ole kokeilun taustalla. Perustulokokeilussa kiinnostus kohdistuu 

ensisijaisesti taloudellisten kannustinten vaikutusten tutkimiseen. Taustalla on oletus, että työvoiman 

tarjontaa korostamalla voidaan parantaa työllisyyttä.  

Sosiaalipoliittisista uudistuksista käydyn keskustelun puuttumista selittänee todennäköisesti se, että 

myöskään teknologisesta työttömyydestä ei käydä laajaa keskustelua. Toisaalta on myös mahdollista, että 



tämän työpaperin metodologiset rajoitteet estävät näkemästä muilla areenoilla käytävää laajempaa 

keskustelua. Keskustelua työmarkkinoiden disruptioista ja sosiaalipolitiikan tulevaisuudesta käydään 

luonnollisesti Suomessakin. Ylen aineiston perusteella vaikuttaisi kuitenkin siltä, että valtavirtaisessa 

keskustelussa digitaalisen talouden yhteiskuntapolitiikka ei ole ainakaan toistaiseksi noussut päivän 

polttavaksi puheenaiheeksi. 

On selvää, että neljättä teollista vallankumousta koskevan keskustelun hahmottamiseksi tässä työpaperissa 

hyödynnettyä tutkimusasetelmaa on välttämätöntä laajentaa. Digitalisaatiota useampien käsitteiden 

sisällyttämisen lisäksi tämä tarkoittaa aikaperspektiivin laajentamista koko 2010-luvulle ja mahdollisesti 

myös muiden Ylen toimitusten tuottamien uutisten analyysia. Tärkeää olisi rakentaa myös vertailuasetelma 

angloamerikkalaisen julkisen palvelun uutisten kanssa, jotta hypoteesini keskustelujen poikkeavasta 

luonteesta voitaisiin vahvistaa. 

 

Lähteet  
Brynjolfsson, Erik & McAfee, Andrew (2014): The Second Machine Age. New York and London: W.W. 

Norton & Company. 

Pulkka, Ville-Veikko (2017): Teknologinen työttömyys tilastoinnin tulevaisuuden haasteena. Essee. 

Saatavilla <https://vvpulkka.net/2017/05/26/teknologinen-tyottomyys-tilastoinnin-tulevaisuuden-

haasteena/>, luettu 1.6.2017.  

Schwab, Klaus (2016): The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. World Economic 

Forum. Saatavilla <https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-

means-and-how-to-respond/>, luettu 1.6.2017. 

Tenhunen, Ville (2015): Digitalisaatio. Blogi. Saatavilla 

<http://blogs.helsinki.fi/avtenhun/2015/07/30/digitalisaatio/>, luettu 1.6.2017. 

Toimiala Online -tietokanta: http://www2.toimialaonline.fi/.  

Yle (14.2.2017): Suomalaisten luottamus Yle Uutisiin ennallaan. Saatavilla <http://yle.fi/uutiset/3-

9459549>, luettu 1.6.2017. 

https://vvpulkka.net/2017/05/26/teknologinen-tyottomyys-tilastoinnin-tulevaisuuden-haasteena/
https://vvpulkka.net/2017/05/26/teknologinen-tyottomyys-tilastoinnin-tulevaisuuden-haasteena/
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/
http://blogs.helsinki.fi/avtenhun/2015/07/30/digitalisaatio/
http://www2.toimialaonline.fi/
http://yle.fi/uutiset/3-9459549
http://yle.fi/uutiset/3-9459549

