Työ 2.0 Lab uutena
yhteistyön ja oppimisen
ympäristönä

Miksi nyt?
•

•

Vastataan tämän hetken akuuttiin tilaukseen ja tulevaisuuden suuntaan:
•

Ilmiölähtöinen valmistelu, paikkariippumaton työnteko, yhteiskäyttöiset tilat, yhteinen ja
fiksu työ, yhdessä oppimisen mahdollistaminen, verkostoina ja verkostoissa toimiminen

•

Valtion- ja julkishallinnossa on voimakas tahtotila yhteistyön lisäämiseen ja kokeilukulttuuriin –
aika on kypsä

•

Tulevaisuuden työskentelymallit ja -tilat rakentuvat yhä enenevässä määrin yhdessä
tekemiseen ja oppimiseen

•

Ministeriöiden toimiminen yhtenäisenä valtioneuvostona

Mahdollistaa virkamiesten ja muiden toimijoiden ”törmäyttämisen”
•

•
•
•
•

Miksi LAB
luotiin?
NYT on
momentum
Valmius ja tilaus
Huippujengi
Huippusijainti

•

Sijainti ja useat käyttötarkoitukset mahdollistavat monipuolisen käytön: poikkihallinnolliset
projektit ja ilmiöt, kokousten välinen työskentely keskustassa (coworking-käyttö),
monipuolinen yhteistyö eri toimijoiden välillä, palvelujen kehittämisen testialusta…

Kokeilu tarjoaa alustan käyttökokemuksille, joiden pohjalta voidaan
suunnitella toiminnalle pysyvä toimintamalli sekä tilaratkaisu
•

Ketterästi liikenteeseen: hyödynnetään hallituksen vaihdoksesta johtuva ”välitila”,
momentum, ei hukata aikaa liikaan suunnitteluun, vaan varmistetaan nopea liikkeellelähtö

•

Mitä nopeammin pääsemme liikkeelle, sitä nopeammin saamme käyttökokemuksia uuden
toimintamallin kiteyttämiseksi > skaalattavuus: parhaimmillaan vastaavia alustoja syntyisi
muuallekin julkishallintoon

Työ 2.0 Lab -kokeilun tavoitteena on
•

edistää parempien/laadukkaampien ideoiden, ratkaisujen ja
päätösten syntymistä valmisteilla oleviin ja uuden hallitusohjelman
linjaamiin poikkihallinnollista osaamista edellyttäviin asiakokonaisuuksiin

•

synnyttää yhteisen työn edellyttämiä rakenteita (ympäristöt,
alustat, tilat, verkostot) ja yhteiskehittämällä oppimista

•

lisätä virkamiesten osaamista, valmiuksia, innovaatiokyvykkyyttä
ja kykyä toimia poikkihallinnollisesti

•

edistää valtion virkamiesten, kuntasektorin työntekijöiden sekä
yritysten, yhteisöjen ja järjestöjen välistä verkostomaista yhteistyötä
ja yhdessä oppimista

Yhteinen työ tarvitsee tuekseen sitä tukevat
ympäristöt, alustat ja osaamisen
Tilat ja toimintaympäristöt, jotka
1. tuovat ihmisiä ja osaamista yhteen
(yhteiset resurssit, yhteiset tavoitteet,
yhteinen vastuu)
2. innostavat luovaan ongelmanratkaisuun
3. lisäävät tilatehokkuutta ja toiminnan
vaikuttavuutta

Työkalut ja alustat, jotka

Fyysinen

Virtuaalinen

1. mahdollistavat yhdessä tekemisen
2. mahdollistavat työssä oppimisen
3. sujuvoittavat työntekoa ja parantavat
työn tuloksellisuutta

Työ 2.0 Lab on askel kohti yhteistä työtä, yhteisiä resursseja ja yhdessä oppimista
Tekemisen malli, joka
1. perustuu verkostoyhteistyöhön ja
poikkihallinnolliseen valmisteluun
2. mahdollistaa yhteisen tilannekuvan ja
ennakoinnin
3. rakentaa kehittäjäyhteisöjä ja kumppanuuksia

Sosiaalinen

Mentaalinen

”Töissä valtiolla” –identiteetti, joka
1. perustuu luottamukseen, ihmiskessyyteen ja mahdollistavaan johtamiseen
2. jakaa osaamista, tietoa ja työpanosta
3. on utelias, oppiva ja kehittyvä

Työ 2.0 Lab -kokeilu

TEKEMINEN

Kaksi vuotta iteratiivista kehittämistä:
-

KOKEILEMINEN

Työ 2.0 Lab
Yhdessä tehtyjä
uusia ratkaisuja
yhteisesti
tunnistettuihin
haasteisiin

JAKAMINEN

OPPIMINEN

-

Virkamiesten innovaatiokyvykkyyden mahdollistaja:
”learning by doing”
Resurssien yhteiskäyttöä, vastuun
ja osaamisen jakamista edistävä
”Töissä valtiolla – töissä Suomella”
–identiteettiä kasvattava
Systeemistä muutosta edistävä
Yhdistää ja konkretisoi tilan 4
olomuotoa: fyysinen, virtuaalinen,
sosiaalinen, mentaalinen
Kokeileva ja ketterästi kokeilemalla
kehittävä
Asiakaslähtöisiä palveluja muotoileva

Työ 2.0 Lab tarjoaa alustan systeemiselle
muutokselle
•

Siirrytään yksittäisten asioiden tarkastelusta niiden suhteiden tarkasteluun

•

Siirrytään tutkimaan osien välistä dynamiikkaa

•

Päästään dynaamisempaan moodiin ja kohti ratkaisuja

•

Lisätään yhteistä ymmärrystä

•

Oireiden hoitamisen sijaan ratkaistaan systeemin ongelmaa

•

Kehittämisprosessi, joka mahdollistaa uuden identiteetin syntymisen

Olemassa olevan tutkiminen => Tulossa olevan tutkiminen

Työ 2.0 Labissä
työskentelyä
ohjaavat
periaatteet

Polku kohti Työ 2.0 Labia
~01-04/19

Sisäistä
valmistelua

~04-08/19

Kumppanineuvotteluja,
tilan suunnittelua, palvelumuotoiluprojekti alkaa…

~05-06/19

Yhteiskehittämistä,
2 työpajaa

~08-11/19
Palvelukonseptin
tarkennusta ja
käytännön
suunnittelua

12/19

Tila
aukeaa!

HAASTATTELUJEN
SATOA
Miten tila voisi
‘pakottaa tekemään
eri tavalla?’

Poikkihallinnollisen
kehittämisen
demonstraatiotila

Labin tulisi kutsua
heittäytymään

Lab tarjoaa
puitteet
‘ristiinpölyttämiselle’
hallinnossa

Työ 2.0 -tavoitteen
ruumiillistuma ja
symbolinen tukikohta, jonne ankkuroidaan fyysisesti
verkostotoiminnan
kotipesä

‘Evoluutio, josta
voi tulla
revoluutio’

PISTEMÄINEN

Muutama perusfakta:
●

●

●

●
AVOIMEN IDEOINNIN
ALUSTA: KEHKEYTYVÄT
IDEAT & ALOITTEET

●

Labin toiminnan mahdollistaa yli kymmenen
Työ 2.0 Lab -kumppaniorganisaation
yhteistyö
Labin käyttö on veloituksetonta sekä
yhteistyökumppaneille että muille
valtionhallinnon toimijoille
Kokeilu tarjoaa alustan käyttökokemuksille,
joiden pohjalta on tavoitteena suunnitella
toiminnalle pysyvä toimintamalli sekä
tilaratkaisu
Ketterästi liikenteeseen: tila on pyritty saamaan
käyttökuntoon niin pian kuin suinkin mahdollista
Työ 2.0 Labin kehittäminen: seuranta, jatkuva
kehittäminen ja tutkimusyhteistyö

Uudet roolit käyttäjien tukena

Host

Host toivottaa labiin tulijat tervetulleiksi
sekä johdattelee talon tavoille ja kertoo
toimintakonseptin
ideasta

Fasilitoija

Fasilitoija tukee käyttäjiä tilaisuuksien
suunnittelussa
ja toteutuksessa.

Potentiaalisia käyttäjäprofiileja on monia
• Pirkko Projektipäällikkö
• Piia Piipahtaja
• Tauno Tunnustelija
• Veikko Verkottuja

Yhteistä on se, että
• Käyttäjä tuo labiin työstettävät teemat sekä substanssiosaamisen
sekä ottaa vastuun asiakokonaisuuden työstämisestä

1) Joustotyöpisteet

Tilan kaksi
käyttötapaa

Hautomo

Yliopistonkatu 5, 3.
krs
Helsinki

Varattavat törmäytystilat
- 2 kpl törmäytystilaa suoraan
varattavissa puhelinsovelluksen
kautta

Kohtaamo

1) Ns. työpajakäyttö

Ilmiö
Visio

- Paikat tulossa varattavaksi ns.
coworking-käyttöön (yht. 10 kpl)
>> varaus puhelinsovelluksen
kautta
- Hautomo: keskittyneemmän
työn mahdollistava alue
- Kohtaamo: vuorovaikutusalue

Labra

- Monipuolista
yhteiskehittämistä tukeva tila
- Varauksia kahta reittiä:
internet-pohjaisesti (ns. adminvaraus) sekä kyselypohjaisesti
(ei suoraan varattavissa
puhelinsovelluksessa)

2) Joustotyöpistekäyttö
- Kaksi päivää ennen ko.
ajankohtaa, paikat siirtyvät
coworking-käyttöön mikäli tilaa
ei ole varattu (25 kpl)

”Työ 2.0 Lab –päivä on viikon paras päivä ”

Tule Työ 2.0 Labiin, kun
 olet monimutkaisen ilmiön tai uuden kokonaisuuden äärellä
 etsit valmisteluun uusia näkökulmia ja toimintamalleja
 haluat kokeilla, oppia ja saada aikaan tuloksia nopeasti
 tarvitset mukaan mahdollisimman monenlaista osaamista ja kokemusta
 haluat edistää asiaa, jolla ei ole ”virallista” hallinnollista kotipesää

Labin erilaisia käyttömahdollisuuksia
• Iso, horisontaalinen hanke
• Yhteisen tavoitteen kirkastaminen
• Ilmiöiden / asioiden valmistelu asiakkaan näkökulmasta
• Lainsäädännön valmistelu yhteisöllisesti
• Valtiokonsernin uudistukset
• Hallinnon Hyde Park: ”strong agenda & no agenda”
• Kun on yhteinen kriisi
• Johtamisen uudistaminen
• Työhyvinvoinnin systematisointi
• Yli 50 –vuotiaiden virkamiesten potentiaali

Labissä työstetään oikeita asioita uudella
tavalla…
• Kestävä kaupunki -ohjelma
• Tulevaisuuden lapsipolitiikka
• Alueellistamisen uudistamisen strategiahanke & paikkariippumaton,
monipaikkainen työnteko
• Resurssiviisas virasto
• Innovaatiopolitiikka / Policylab
• Julkishallinnon strategiatyö
• Henkilöstöjohtamisen uudistaminen, erityisesti työntekijäkokemuksen
kehittäminen
• Tulosohjauksen kehittäminen / Dialoginen tulosohjaus
• Tulevaisuuden SOTE-keskus
• Turvakriittisten alojen Työ 2.0

Kokeilun mahdollistavat kumppanit

https://tyo-2-0-lab.fi/

