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VISIO ja kehittämisen OSA-ALUEET 
 

Tekemällä fiksusti töitä  

saadaan aikaan enemmän vähemmällä. 

 

 Tästä hyötyvät sekä asiakkaat 

 että oma työyhteisö. 

 

Säästetään aikaa, rahaa  

ja hermoja… 

 

 

 

 

Johtaminen 

Toimintatavat 

 
ICT:n 

hyödyntäminen 

Osaaminen 

Työ 2.0 rakentuu, kun kaikkia siihen vaikuttavia tekijöitä viritellään 
 uuteen moodiin 

Työympäristöt 



Työ 2.0 – Lupa tehdä fiksummin 
Paikka: Mariankatu 9, Paja 

 
OHJELMA 10.5. klo 12-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12.00 Avaus  

12.15 Kokeilukulttuurin rakentaminen VN-tasolla 

   -  projektipäällikkö Ira Alanko, VNK 

  Mistä on hyvä kokeilu tehty? 

  - Juha Leppänen, Demos Helsinki 

13.15 Virastokohtaisia caseja: 

 HRD:n uudelleen muotoilu / työhyvinvointipäällikkö Riitta Korpivaara, UM 

 Vero 55 + / Kaiku-kehittäjät Maija Jokinen & Heli Stenroos, Vero 

 Yammerin hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä, kehittämispäällikkö Virva Hakamäki ja 
hankeassistentti Helena Pulkkinen, Atomi –hanke, E-S AVI 

14.15-14.30 Kahvitauko 

 Uusi työ uudet mittarit – Team Finland uutena työyhteisönä, henkilöstöjohtaja Laura Ylä-
Sulkava ja  Senior Advisor Sirpa Fourastie, Tekes.  

 Kohti kannustuksen kulttuuria / henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela, TEM 

16.00             Päivä päättyy 

 

 



 



Työ 2.0 - aakkoset 

TYÖ2.0 

Luovu tekemästä 
asioita, jotka eivät 

tuota lisäarvoa 
kenellekään 

Jaa osaamisesi, tietosi ja 
ylipäätään kaikki, mikä voi olla 

arvokasta myös muille. 
Kokeile uusia 

työtapoja 
pelkäämättä. Vain 

siten voit oppia 
uutta 

Johda itseäsi ja  
työntekoasi. Muista, että 
onnistuminen on kiinni 
meistä jokaisesta, myös 

sinusta. 

Varmista, että tiedät 
mihin isompaan 

kokonaisuuteen oma 
tekemisesi  

liittyy  

Mieti, miten saatte 
Yhdessä enemmän 

aikaan. 

Altista itsesi 
sattumanvaraisille 

Kohtaamisille. Niistä 
voi löytyä avain, jota 

etsit. 

Verkostoidu  
aktiivisesti myös oman 

organisaatiosi ja osaamisalueesi 
Ulkopuolella olvien ihmisten 

kanssa.   

Ylitä Rajoja: 
Asenteellisia, ammatillisia 

ja hallinnollisia. 

Ole Utelias ja avoin 
uudelle. Saattaa olla, 
että ratkaisu löytyy 

sieltä, mistä sitä 
kaikkein vähiten 

odotat.  

Aseta työpäivällesi ja –
viikollesi Tavoitteet 
(max. 3) , jotka aiot 

myös saavuttaa 

Mieti, missä ja 
kenen kanssa saat 
Eniten aikaan juuri 

tänään. 

Tee lupaus 
paremman 

palvelun 
puolesta 

Opettele käyttämään 
ulottuvillasi olevia 

Sähköisiä työvälineitä. 

Kyseenalaista 
rakentavasti ja 
uusia ratkaisuja 

esittäen 

Aloita jo 
tänään! 


