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Google.org lahjoittaa kaksi miljoonaa dollaria innovaatiosäätiö Nestalle, 
rahalla järjestetään koulutusta yhteistyössä ammattiliittojen kanssa 
Suomessa ja neljässä muussa maassa 
 
Google.org on myöntänyt kahden miljoonan yhdysvaltain dollarin lahjoituksen Nesta-
innovaatiosäätiölle. Lahjoituksella käynnistetään yhteistyö ammattiliittojen kanssa 
Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Hollannissa ja Belgiassa. Yhteistyönä ammattiliittojen 
kanssa alkava ohjelma tulee tarjoamaan koulutusta työntekijöille, joiden työ muuttuu 
nopeimmin automatisaation tai digitalisaation takia. Esimerkkejä tällaisista työtehtävistä ovat 
hallinnolliset työt, tuotanto ja palvelusektori.  
 
Viime keväänä Google ja SAK julkaisivat yhteisen keskustelupaperin, jossa hahmoteltiin 
toimenpiteitä jatkuvan oppimisen yhteiskunnan rakentamiseksi. Nyt brittiläinen Nesta 
käynnistää yhdessä SAK:n kanssa Googlen hyväntekeväisyyteen keskittyvän organisaation 
osan eli Google.orgin tuella ohjelman nimeltä FutureFit. Ohjelma tukee työntekijöitä 
oppimaan uusia taitoja, jotka auttavat heitä sopeutumaan työpaikoilla tapahtuvaan 
muutokseen. 
 
Koulutuksen käytännön organisoinnista vastaa Työväen Sivistysliitto. Koulutus toteutetaan 
30–35 työpaikalla eri puolilla Suomea teollisuuden, logistiikan ja palvelualan yrityksissä. 
Kukin koulutusjakso kestää kahdesta neljään työpäivää. Koulutuksessa käytetään 
uudenlaisia metodeja, kuten nano-oppimista, pelillistämistä sekä koneoppimiseen perustuvia 
oppimistyökaluja. Ohjelma tuottaa samalla aineistoa siitä, millaiset asiat vaikuttavat 
oppimiseen ja motivaatioon. 
 
McKinseyn tuore tutkimus osoittaa automaation voivan itse asiassa lisätä työpaikkojen 
määrää Euroopassa. Googlen ja SAK:n keskustelupaperi kertoo, että joka kolmas 
SAK:lainen työntekijä kokee kuitenkin nykyteknologian työssään ahdistavaksi. 
 
“Tällaisten oppimismahdollisuuksien pitäisi olla osa työtehtäviä kaikilla työpaikoilla. Älykkään 
teknologian haltuunotto vaatii työntekijöiltä uusia digitaitoja”, sanoo SAK:n puheenjohtaja 
Jarkko Eloranta. 
 
Eloranta korostaa digitaitojen merkitystä työurien pidentämisessä ja tuottavuuden 
lisäämisessä. “Työntekijän riittävät digitaidot lisäävät työhön sitoutumista ja työssä 
viihtymistä. Niillä on iso merkitys myös työntekijän työllistymiselle jatkossa. Yrityksissä 
digitaitojen kehittyminen näkyy kasvavana tuottavuutena.” 
 
“Nykyisessä nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa on tärkeää, että jokainen voi parantaa 
digitaitojaan. Haluamme Googlella tehdä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa digitaitojen 
kasvattamiseksi. Kaksi viikkoa sitten meillä oli kunnia avata ensimmäinen Digital Garage -
oppimistilamme Helsingissä yhteistyössä muun muassa Helsingin kaupungin ja Suomen 

https://www.mckinsey.com/%7E/media/mckinsey/featured%20insights/europe/shaping%20the%20future%20of%20work%20in%20europes%20nine%20digital%20front%20runner%20countries/shaping-the-future-of-work-in-europes-digital-front-runners.ashx
https://www.sak.fi/aineistot/julkaisut/jatkuvasta-oppimisesta-totta


Yrittäjien kanssa. Nyt pääsemme yhdessä Nestan kanssa jatkamaan SAK:n kanssa viime 
vuonna aloittamaamme hyvää yhteistyötä”, sanoo Googlen maajohtaja Antti Järvinen. 
 
“Nestan työn tulevaisuuteen ja taitoihin liittyvä tutkimus osoittaa, että teknologiset innovaatiot 
voivat kehittää yhteiskuntia ja vaikuttaa positiivisesti talouteen – mutta vain, jos kaikilla on 
mahdollisuus olla mukana. Tämä tarkoittaa sitä, että eniten tarpeessa olevien työntekijöiden 
on saatava koulutusta, ja että työtä tekevillä aikuisilla on oltava motivaatio sopeutua 
muutoksiin ja oppia uusia taitoja. Nykyiset työmarkkinat muuttuvat niin nopealla tahdilla, että 
monella on riski pudota kelkasta. Uusi kunnianhimoinen hankkeemme Google.orgin kanssa 
on innostava mahdollisuus tehdä kansainvälistä yhteistyötä asiantuntijoiden, kouluttajien, 
teknologian kehittäjien ja ammattiliittojen kanssa. Voimme oppia paremmin ymmärtämään, 
millaisin keinoin aikuisten oppimista voi parantaa, jotta voimme auttaa yhä useampia”, sanoo 
Nestan työn tulevaisuuden vanhempi ohjelmapäällikkö Olivia Chapman. 
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