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Ajankohtaista
Valtiolla 2035

• Etelä-Suomi tyhjeni – työntekijät muuttivat joukolla 
Kajaaniin.

• Arvoasunnot kadonneet Helsingistä - kauppa käy 
kuumana Turussa.

• Virkamies törmäsi kolleegaansa - molemmat olivat äimän 
käkenä!

• Työtiimi tapasi ensimmäisen kerran fyysisesti! 
"Aavemmaista!"

• Euroopan liittovaltion Suomen osavaltiovaaleissa 
yllätystulos: Alle 30-vuotiaiden osuus nousi 40 prosenttiin.



Ajankohtaista
Valtiolla 2035

• Senaatti lakkautettu, valtion kiinteistöt myyty.
• Ensin luovuttiin 2020-luvalla virkamies-sanasta, tästä 

päivästä alkaen virkoja ei enää ole olemassa!
• Valtioneuvoston kohupikkujoulut: Esiintyjähologrammi oli 

heteronormatiivinen ja naisia alistava! Katso kuvat!



Valtiolla töissä 
Valtiolla 2035

• Ikääntyneiden työpanos hyväksyttiin lailliseksi
• Tulospalkkiot hyvästä unesta - valtion tuottavuudella 

uudet mittarit
• Päiväunet pakollisiksi virkamiehille
• Päivälleen 10 vuotta sitten valtio hyväksyi työmatkat 

työajaksi - huima tuottavuusloikka
• Virkamies päätti satsata hyvinvointiin ja alkoi taas faksata 

- katso kuvat!
• Tyytyväinen työntekijä erämaasta: asun Salla-tunturilla, 

työskentelen Senaatilla.



Valtiolla töissä
Valtiolla 2035

• Hannu, 78v, haluaa viihtyy edelleen työelämässä!
• Ensimmäinen virkamies sai 70 v ansiomerkin pitkästä 

työurastaan! "Vielä muutama vuosi pitäisi jaksaa!”
• Isoisäni oli kunnan virkamies ja jäi eläkkeelle 75 vuotiaana 

silloisen Lääkintöhallituksen erityisluvalla.
• Valtiolla virastomestarina, eläkkeellä väitöskirjatutkijana: 

70-vuotias Arho kertoo, miten valtion työtavat mullistuvat 
viidessä vuosikymmenessä.



Valtiolla töissä
Valtiolla 2035

• Etätöiden lisääntyminen ja työaikojen joustot näkyvät 
huimasti valtion työntekijöiden jaksamisena ja 
hyvinvointina sekä tuloksellisuutena.

• Suomalaisia valtion työntekijöitä asuu nyt Kapkaupungista 
Vladivostokiin.

• Hallitus päätti katkaista valtioputken. Tavoitteena 
vuorottelu virkamies-yrittäjä-työntekijä...

• Valtion pitkä ja kapea on muuttunut tippaleiväksi.
• Työurat valtiolla muodostuvat nykyään monipolvisiksi ja -

puolisiksi kehittymispoluiksi.



Valtiolla töissä
Valtiolla 2035

• Naapurit toimineet saman viraston virkamiehinä 20 vuotta. 
Eivät kertaakaan kohdanneet toisiaan työpaikalla.

• Työajanseurannasta luovuttiin valtiolla.
• Virkamiehen työviikossa on monta roolia: maanantain 

aloitan maanmitarina, torstaina toimin johdon konsulttina.
• Valtion virkamiehet alkavat päättää oman työkuormansa ja 

myyvät työnsä parhaat työtehtävät-, työolosuhteet- ja 
palkan tarjoavalle.



Valtiolla töissä
Valtiolla 2035

• Valtion toimitilojen määrä 1/10 15 vuoden takaisesta. Näin 
konttorit siirtyivät koteihin.

• Valtioneuvoston taannoinen linna muutettu 
etätyöhotelliksi.

• Byrokratia lopettaa turhan itsensä työllistäminen - otsikko 
ja alle mistä tekemisistä on osattu luopua, virtaviivaistaa ja 
muututtu ketterämmiksi.

• VM lakkautettu - Byrokratia poistuu työnteosta.



Valtiolla töissä
Valtiolla 2035

• Julkiset palvelut fokusoitu vihdoinkin.
• Kela alkaa palvella asiakkaitaan selkokielellä. Sekä nuoriso, 

että vanhusväestö ymmärtävät nyt miten toimia.
• Valtio lakkauttaa virastot ja ryhmittyy asiakkaiden 

elämäntapahtumien mukaisten palveluiden tuotannon 
ympärille.



Teknologia
Valtiolla 2035

• Tekoäly torppasi poliittisten päättäjien ehdotuksen – loi 
järkiehdotuksen sotesta.

• Ihminen palasi palveluluukulle!
• Puolustusvoimat ottavat käyttöön Teamsin. 

"Tietoturva huolettaa vielä”.
• Valtiolla virtuaalilasien käytöstä uudempaan 

teknologiaan.
• Valtio korvaa ikänäkövirtuaalilasit työntekijöilleen.
• Tekoäly palkitsi vuoden osaajan!



Teknologia
Valtiolla 2035

• Valtion asiointi hoituu Teamsillä. Ei enää juoksemista 
virastosta toiseen!

• Vihdoin KAIKKI julkisen sektorin palvelut yhdeltä 
luukulta!

• Valtio muuttui rajattomaksi - kaikki tarvitsemasi 
palvelut yhdeltä luukulta!

• Suomen valtio yllättäen kansainvälisten, maailman 
turvallisimpien pilvipalveluiden tarjoaja.

• Valtion virastot hiilijalanjäljen pienentämisen 
pioneereina.



Teknologia
Valtiolla 2035

• Robotit muuttavat selkokieliseksi viranomaistekstit.
• Robottiassistentit tätä päivää. Paheksuttiin vielä 2030.
• Robottiassistenttien luottamusmies vaatii joukoilleen 

enemmän päätösvaltaa ja itsenäisiä rooleja.
• Valtio sai uudet ja toimivat järjestelmät, työntekijät ja 

asiakkaat ovat tyytyväisiä!
• Kybermurto verolla. Asiakastiedot levinneet 

verkkorikollisille.



Tutkimuksia 
Valtiolla 2035

• Tutkimuksessa selvitettiin: robotit eivät voi korvata 
esimiehiä kokonaan.

• Tutkimusten mukaan ihmisten työtyytyväisyys ja 
tuottavuus paranee työtiimin tavatessa toisiaan 
säännöllisesti.

• Tutkimuksessa selvitettiin: robotit eivät voi korvata 
virkamiehiä.

• Tutkimus: Valtion työntekijät entistä moninaisempia. 
Jo puolet työntekijöistä ei-syntyperäisiä suomalaisia.



Kulttuuria
Valtiolla 2035

• Lyijykynä löytyi – paikalla ollut mahdollisesti valtion virasto. 
Arkeologiset kaivaukset aloitettu.

• Aiemmin ministeriöiden rakennuksina toimineet muutettiin 
kulttuurikeskuksiksi ja museoiksi.


