
Tulevaisuuden työ 

tehdään yhdessä

Sparraustapahtuma, 

24.9.2018



Klo 13.00 Tervetuloa

Alustus iltapäivän teemaan:

• Miten työn tekeminen muuttuu ja miten johtaa 

yritys läpi murroksen? Olli, Practica

• Rohkeutta ja voimavaroja muutokseen, Reetta, 

Rohkeushyppy

• Viestintä- ja yhteistyöratkaisujen kirjo – miten 

valitsen sopivat työkalut, Olli Practica

Klo 14.00 – 15.30

Sparrailua pienryhmissä – working cafe

Klo 15.30 

Pienryhmien ajatusten purkua yhteisellä keskustelulla

Klo 16.00 Tilaisuus päättyy

Ohjelma



41% of millennials expect to be
in their current job for two years

or less



95% of millennial employees report
that work/life balance is important
to them, with 70% saying it’s a very
important aspect of their careers



57% of Millennials believe
corporate loyalty is dead



”Nykynuoret on laiskoja, 
omahyväisiä hedonisteja!”



”Nykynuoret on laiskoja, 
omahyväisiä hedonisteja!”



”Nykynuoret ovat motivoituneita, 
kunnianhimoisia työntekijöitä jotka 

arvostavat työn ja elämän 
tasapainoa”



Rohkeushyppy valmentaa 

tulevaisuuden kestäviä 

organisaatioita ja 

elämän kestäviä ihmisiä







Tulevaisuuden

työelämätaidot

• Itsetuntemus

• Uteliaisuus ja mielikuvitus

• Empatia ja tunneäly

• Joustavuus ja resilienssi

• Vuorovaikutus ja oppiminen

• Muuta, mitä?

Miten minun käy?

Osaanko, opinko?



Voimavarat - energian johtaminen, arvot, joustavuus

Yhteys itseen

– itsetuntemus- ja luottamus, tunteiden käsittely, rohkeus, 

oppiminen, uteliaisuus

Yhteys toisiin

– arvostava kohtaaminen, erilaisuuden hyväksyminen, empatia, 

vuorovaikutus

Menestys

Hyvinvointi



Social Intranet

Intranet / Portal Chat

Information storage

Culture

Get things done



1. Työelämän muutos – miten 

työelämän muutos näkyy työssäsi, 

työyhteisössäsi ja maailmassa nyt ja 

tulevaisuudessa

2. Rohkeutta ja voimavaroja 

muutokseen – miten innostan 

itseni ja muut mukaan muutokseen, 

mistä saamme voimavaroja?

3. Viestintä- ja 

yhteistyöratkaisut muutosta 

tukemassa – millaisia ratkaisuja 

nyt käytössä? Miten niitä käytetään 

parhaalla mahdollisella tavalla? 

Millaisia tarpeita on?

Sparrausteemat
Mikä kutsuu minua?



• Ohjeistus ja ryhmäjako (5 min)

• Yksilöpohdinta (5 min)

• Ryhmäkeskustelut ja 

muistiinpanot teema-

pienryhmissä (30 min)

• Ryhmä kiertävät eri teemoissa / 

yksi ryhmästä jää esittelemään 

vuorotellen – muistiinpanoihin 

tehdään lisäyksiä (3 x 10 

min/teema = 30 min)

• Yhteinen loppukeskustelu

Working café -ohjeistus



Kiitos osallistumisesta

Reetta Viinanen
Viestintä- ja voimavaravalmentaja

Rohkeushyppy

www.rohkeushyppy.fi

Olli Junnila
Digital Transformation Enthusiast

Corporate Culture & Collaboration

Practica

www.practica.fi


