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jaisuuden haastattelemalla presi-
denttiä Apu-lehteen.

Kalastusmatka, perinteinen, 
Islantiin alkoi 17.8.1981. Ha-
lonen lähti mukaan ja piti mat-
kaa hyvänä päätöksenä kesään. 
Kivalo oli vastakkaista mieltä, 
mutta matka toteutettiin. (Ki-
valo varoitti erityisesti pienko-
nematkoista, jotka muutenkin 
ovat väsyttäviä, ja joilla ilman-
paineen muutokset voivat aihe-
uttaa aivoverenkierrolle rasitus-
ta ja ongelmia.) Presidentti sai-
rastui matkalla. Hän koki tilan-
teensa piinallisena ja kertoi 19.8. 
klo 14 puhelimessa Maarit Tyr-
kölle: ”Ne pitävät minua täällä 
vankina. En pääse minnekään. 

(…) Olen vieraalla maalla pant-
tivankina.”

Presidentin sairaus paheni no-
peasti, sekavuutta alkoi ilme-
tä jo päivisinkin. Kivalo ja Ha-
lonen miettivät ja jatkoivat sai-
rauslomaa, mutta siitä ei enää 
ollut apua. 26.10.1981 hen-
kilääkärit totesivat, ettei presi-
dentti ole enää kykenevä hoita-
maan virkaansa. Samalla päivä-
määrällä Urho Kaleva Kekkonen 
ilmoitti luopuvansa presidentin 
tehtävistä sairautensa vuoksi.

Maarit Tyrkkö toteaa, että hän 
tapasi presidentti Urho Kekko-
sen viimeisen kerran perjantaina 
27.marraskuuta 1981. ”Minul-
la oli mukanani uunituore Vuo-

sisatani I ja aioin pyytää siihen 
muistelijan nimikirjoituksen. 
Huomasin heti, että president-
ti oli hajamielinen, poissaole-
va, vain varjo minun UK:stani. 
Näimme toisemme mutta em-
me kohdanneet millään tasolla. 
Olimme kuin kaksi vierasta ih-
mistä. Ajatus omistuskirjoituk-
sesta haihtui samantien. Työn-
sin kirjan syvälle laukkuuni. Hy-
västelin presidentin puristamal-
la hänen kättään. Sain vaivoin 
muodostettua huulilleni sanan 
’Kiitos!’. Nousin ja kävelin rau-
hallisesti alas eteiseen. Tapaami-
nen oli ohi.”

Tuomo Alasoinin, Anu Järven-
sivun ja Jorma Mäkitalon ra-
portissa Suomen työelämä vuon-
na 2030 todetaan, että vuoteen 
2030 mennessä työnteosta tu-
lee työaikojen suhteen vapaam-
paa, että työtä organisoidaan 
verkostomaisesti ja että työstä 
tulee jatkuvaa itseorganisointia. 
Työn organisoinnista tulee tuo-
hon mennessä yksilökohtainen 
asia: jokainen päättää yhä enem-
män yksin, milloin ja missä työtä 
tekee. Työnteon paikat ovat ha-
jautuneet, ei ole yhtä keskusyk-
sikköä. 

Johtamisen kohteena on 
vuonna 2030 yhä useammin 
monenlaisista toimijoista ja ar-
voyhteisöistä koostuva verkos-
to. Tuotteiden, palveluiden ja 
innovaatioi den kehittäjänä on 
yhä enemmän ihminen. On siir-
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rytty organisaation kulttuurisia 
piirteitä ja ihmisten erilaisuutta 
arvostavaan suuntaan. Organi-
sointityö on muuttunut usean 
henkilön toteuttamaksi, erään-
laiseksi itseorganisoitumiseksi. 
Työn organisointi on yhä enem-
män henkilökohtainen asia, ja 
sitä tehdään erilaisissa työyhtei-
söissä rikkoen samalla työn ja va-
paa-ajan välisiä rajoja. 

Vuonna 2030 työssä on hyvin 
eri-ikäisiä ihmisiä ja sukupolvi-
konflikti on onnistuttu kääntä-
mään rikkaudeksi. Työntekijät 
ilmentävät toimijuuttaan enem-
män kuin vuonna 2012. Työ 
vastaa paremmin työntekijöi-
den etiikkaa, ja siinä edistetään 
paremmin tasa-arvoa. Verkosto -
-osaamisesta tulee tärkeämpää 
kuin työtaidoista. Työnantajien 
on innostettava nuorimpia suku-

polvia aivan uudenlaisilla jousta-
villa ”diileillä”. 

Työympäristö muuttuu, mut-
ta paljon säilyy myös ennallaan. 
Fyysisen työympäristön perin-
teiset riskit, kuten melu, täri-
nä, kylmä ja kuuma, eivät vuon-
na 2030 ole hävinneet, vaan ne 
vaativat edelleen huomiota ja 
hallintaa. Ilmastonmuutoksen 
myötä erilaiset luonnonympä-
ristön ääriolosuhteet (myrskyt, 
tulvat, ympäristökatastrofit jne.) 
aiheuttavat työ- ympäristön hal-
linnalle uusia vaatimuksia. Työ-
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tapaturmien torjunta on haasta-
vampaa, mutta vapaa-ajan tapa-
turmiin verrattuna määrät ovat 
edelleen alhaisella tasolla. 

Psykososiaalisen ympäristön 
merkitys terveydelle ja työssä 
jaksamiselle on kasvanut vuon-
na 2030 merkittävästi. Erityi-
sesti palvelutyössä koetaan yhä 
enemmän väkivallan uhkaa ja 
sen torjunta on tärkeää. 

Paitsi työn ja vapaa-ajan väli-
sen raja-aidan liudentuminen, 
myös työnteon paikkojen va-
pautuminen kuvastaa uutta työ-
tä. Työtä ei tehdä enää pelkäs-
tään työnantajan rakentamassa 
työympäristössä vaan yhä use-
ammin asiakkaiden luona, lii-
kennevälineissä, julkisissa tilois-
sa ja kotona. 

Psykososiaalisen ympäris-
tön muutos näkyy lisääntynee-
nä stressinä ja kuormittumisena. 
Tämä on riskitekijä, joka voi li-
sätä mielenterveyshäiriöitä ja tu-
ki- ja liikuntaelinsairauksia. Työ-
voiman muutoksista merkittä-
vimpiä seikkoja ovat ikääntymi-
nen, kansainvälistyminen, nuor-
ten sukupolvien valinnat ja työ-
voiman puute. 2030-luvun työ-
elämää koskevat johtopäätel-

mät ovat osin jo nyt nähtävis-
sä. Suurten ikäluokkien jäädessä 
eläkkeelle vapautuu työpaikko-
ja, joiden täyttämiseen tarvitaan 
uutta, koulutettua työvoimaa. 

Nuorten sukupolvien keskuu-
dessa elämäntapavalintojen seu-
rauksena lihavuus ja huono fyy-
sinen toimintakyky lisääntyvät. 
Digitaalisesta lukutaidosta tulee 
yhä nuorempana omaksuttava 
kansalaistaito, eräänlainen itses-
täänselvyys, kuten lukutaidosta 
muutamia vuosikymmeniä ai-
emmin. Omaan pohdintaan ja 
ajatteluun perustuvan refleksiivi-
syyden ja arvo-osaamisen merki-
tys korostuu, kun yksilöllisyyden 
ja yhteisöllisyyden uudet muoto-
jen tullessa hallitseviksi. Verkosto 
-osaamisen ja itseorganisoitumi-
sen merkitys lisääntyy, kun työ 
muuttuu hajautetummaksi ja it-
seohjautuvuutta vaativaksi. 

Vuonna 2030 työyhteisötaito-
jakin tärkeämmiksi ovat nous-
seet verkosto-osaaminen ja or-
ganisointitaidot. Uudet suku-
polvet, 1980-luvun alussa syn-
tynyt Y-sukupolvi ja 2000-lu-
vun alussa syntynyt Z-sukupol-
vi, ovat harjaantuneet paremmin 
uuden työn edellyttämiin taitoi-

hin kuin vanhat massatuotanto-
sukupolvet. Heiltä löytyy jous-
tavuutta ja ketteryyttä, jota pai-
kassa ja ajassa vapautuneen uu-
denlaisen työn tekeminen edel-
lyttää. Lisäksi hekin alkavat ym-
märtää elinikäisen itsensä kehit-
tämisen merkityksen työelämän 
uudenlaisena vaatimuksena; mo-
nitaitoisuus ei ole harvinaisuus, 
vaan täyttä totta tulevaisuuden 
työelämässä.

Raportti kuulostaa siltä kuin 
Richard Floridan visiot luovista 
IT-alan työntekijöistä olisivat tu-
leet täydeksi todeksi. Piilaakson 
työntekijöitä analysoinut Flori-
da totesi heidän olevan verkos-
tomaisia ja hajautettuja, itseor-
ganisoituvia työntekijöitä, jot-
ka pystyivät suorittamaan työn-
sä verkostomaisesti ja hajaute-
tusti paikassa kuin paikassa. Ny-
kyinen työelämän murros te-
kee Floridan visioista täyttä tot-
ta laajemmassakin mittakaavas-
sa. IT-alan työntekijöistä muun 
muassa pelisuunnittelijat sopi-
vat erinomaisesti tähän uuden 
työn määritelmään jo nyt, sa-
moin luovan alan tekijöistä esi-
merkiksi arkkitehdit ja palvelu-
muotoilijat. 


