KoDa
Siun Työ
Tulevaisuuden työelämän teesit – oletko valmis?
Aika		
Paikka

perjantai 27.10.2017 klo 8:30–15:00
Original Sokos hotel Kimmel, Joensuu

Ohjelma
		Host: Arttu Käyhkö, Rookie Communications Oy
8:00 		

Aamukahvia tarjolla

8:30		
Tervetuloa
		- vararehtori Pekka Auvinen, Karelia-amk ja kehitysjohtaja Jatta Herranen, PKKY
8:45		

Työelämä ja oppiminen tulevaisuuden yhteiskunnassa
- dosentti Arto O. Salonen, HY

9:30
Work Smart – uraohjausmallilla älykkäästi töihin – tulokset ja teesit
		- projektipäällikkö Jari Uimonen, Karelia-amk ja hankeasiantuntija Hanne Husso, PKKY
10:00–10:15 Ohjeistus tulevaisuuspajoihin
- ennakkoilmoittautuminen: valitse kolme työpajaa
10:15–12:00 Tulevaisuuspajat (ks. liite)
12:00–13:00 Lounas, ravintola Fransmanni, Kimmel
13:00–13:45 Työelämä muuttuu – entäs työpaikat?
		- asiantuntija Milma Arola, Sitra
13:45–15:00 Tulevaisuuden Työelämän Teesit | Arto O. Salonen, Milma Arola
- Teesien naulaaminen pienryhmissä
		
- Iltapäiväkahvit ja verkostoitumista
15:00		

Tilaisuus päättyy

		
		

Tilaisuus on maksuton mutta edellyttää ilmoittautumista
13.10.2017 mennessä: http://bit.ly/2j5ntTq

		
		

Lisätietoja: Jari Uimonen, jari.uimonen@karelia.fi, p. 050 530 6811 ja
Hanne Husso, hanne.husso@pkky.fi, p. 050 463 7173

Tulevaisuuspajat klo 10:15–12:00
10:15–10:45
10:50–11:20

Tulevaisuuden
työelämän
teesit

“(Digitaalinen)
Työelämä 4.0?”

11:25–11:55
Tulevaisuuden työelämän teesit

Työpajassa suunnataan katse tulevaisuuden yhteiskuntaan ja työhön. Tule mukaan vaikuttamaan tulevaisuuden työelämän teeseihin. Työskentelyä ohjaa
ja aktivoi Arto O. Salonen.
- Millaista osaamista, osaajia ja työpaikkoja
tulevaisuudessa tarvitaan?
- Millaista työ tulevaisuudessa on?
- Millaisia mahdollisuuksia tulevaisuus tuo
työelämän ja oppilaitosten yhteistyöhön?
Työpajan järjestää Work Smart – Älykkäästi töihin
-hanke.

“(Digitaalinen) Työelämä 4.0?”

Työpajassa pohditaan käytännön esimerkkien
kautta Työelämä 4.0:n digitaalisuutta sosiaali- ja
terveysalalla – miten nykyinen ammattirakenne
vastaa tulevaisuuden vaatimuksiin ja mitä uusia
ammatteja syntyy koneen ja ihmisen rajapinnoille?
Työpajassa kuullaan niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin näkemyksiä tulevaisuuden osaamisvaatimuksista. Työpajan järjestävät yhteistyössä
DigiSote- ja RoboBisnes-hankkeet.

Innovatiiviset
t
mahdollisuude
n
e
tehokkaase
rekrytointiin

Kehitetään
yhdessä
tulevaisuuden
yrittäjyyttä

Innovatiiviset mahdollisuudet tehokkaaseen
rekrytointiin

Työpajassa voit tutustua tiedon, taidon ja osaamisen kohtaamisiin sekä kommunikoinnin välineisiin,
joita uudet työkalut mahdollistavat.
- Välimatkoja kuromassa (virtuaaliset tapaamistilat)
- Suuret tietomassat rekrytoinnin ja osaamisen
tukena (tekoäly + Big data ammattilaisen työvälineenä)
- Tulevaisuuden kommunikointi (holoportation
konseptin esittely)
Työpajan järjestävät SMErec- ja KODA-hankkeet.

Kehitetään yhdessä tulevaisuuden yrittäjyyttä

Tule ideoimaan kanssamme uusia yritysideoita
rennolla ja ennakkoluulottomalla otteella. Samalla
pohditaan, millaisia ovat tulevaisuuden yrittäjyyden
uudet muodot. Työpajan järjestää KYKY-hanke

Arto O. Salonen: Tulevaisuuden yhteiskunta ja oppiminen

Kasvatustieteen dosentti Arto O. Salonen hahmottelee puheenvuorossaan meitä ympäröivää kokonaisvaltaista yhteiskunnallista murrosta. Osa ammateista katoaa ja niiden tilalle syntyy uusia. Itsenäinen ja yrittäjämäinen työ lisääntyy. Aikaisemmin erillisiksi mielletyt asiat yhdistyvät toisiinsa. Ilmiöt limittyvät uusilla tavoilla
yhteiskunnan eri sektoreilla. Tästä on seurauksena se, että yhteisen tiedonrakentamisen merkitys voimistuu.
Myös jaettua asiantuntijuutta tarvitaan entistä enemmän. Oleellisinta on tunnistaa, millaisen osaamisen
turvin pystytään siirtymään sujuvasti muuttuvien jakolinjojen ylitse.

Milma Arola: Työelämä muuttuu – entäs työpaikat?

Sitran asiantuntija Milma Arola pohtii puheenvuorossa, miten työelämän suuret muutokset näkyvät
työpaikoilla. Tulevaisuuden työurat ovat monimuotoisia, ja osaamisen jatkuvasta uudistamisesta on tullut
välttämättömyys. Uudistumistarve koskee myös työpaikkoja – Sitran, Ilmarisen ja Henryn Tulevaisuuden
työpaikka-projekti kokosi 60 työpaikkaa pohtimaan omaa uudistumistaan. Puheenvuorossa kurkkaamme
työpaikkojen uudistumisratkaisuihin.

