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MUUTTUVA 
TYÖELÄMÄ 



TYÖ ON AINA MUUTTUNUT

•



TYÖELÄMÄN TRENDIT HAASTAVAT TOIMINTAMALLEJA

TOIMINTATAVAT
Yksilölliset työtavat  

Verkostoituminen 

Itseohjautuvuus 

Itsensä kehittäminen

Merkityksellisyys

JOHTAMINEN
Vuorovaikutus 

Valmentava esimies 

Suunnan näyttäminen 

Itsensä johtaminen

TYÖPAIKKA
Muutos kohti 

yhteisöllisiä työtiloja

TYÖVÄLINEET

Digitaalisuus 

vapauttaa ajasta 

ja paikasta
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MITÄ ON OHJELMISTOROBOTIIKKA

• Robotti on väsymätön digikollega, joka voi tehdä

toistuvia tehtäviä 24/7, nopeammin ja tarkemmin

kuin ihminen

• Robotti käyttää olemassa olevia tietojärjestelmiä 

käyttöliittymien kautta, kuten ihmiskäyttäjä

• Robotin valmentaminen tehtävään on nopeaa ja 

kustannustehokasta 

• Robotin käyttöönotto ei edellytä muutoksia olemassa 

oleviin tietojärjestelmiin



• Tieto on digitaalisessa muodossa 

• Toistuu samankaltaisena tapauksesta toiseen 

• Ohjeet ja säännöt ovat suhteellisen yksinkertaisia

• Suurivolyyminen tai vaihteleva volyymiltään

– Prosesseissa ruuhkaa

– Kertaluonteiset: manuaalityölle ei löydy tekijää

• Useita järjestelmiä – myös siltana eri järjestelmien välissä

– It-integraationa kallis tai hidas toteuttaa

MILLAISIA TEHTÄVIÄ VOI ROBOTISOIDA?



DIGITYÖKAVERIN TUOMAT HYÖDYT

• Työaikasäästöt ohjattavissa muuhun arvoa tuottavampaan toimintaan

• Henkilöstön työhyvinvoinnin vaikutukset kun tylsemmistä rutiinitehtävistä 
voidaan luopua 

• Tarkkuus

– Robotti ei työssään tee virheitä eikä unohda toistuvia tehtäviään

• Aika

– Robotti palvelee myös toimistoaikojen ulkopuolella ja loma-aikoina



DIGITYÖNTEKIJÄN TYYPILLISIÄ TEHTÄVIÄ



IHMINEN VS. OHJELMISTOROBOTTI

• https://www.youtube.com/watch?v=cB9H-7UF6Pg
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https://www.youtube.com/watch?v=cB9H-7UF6Pg
https://www.youtube.com/watch?v=cB9H-7UF6Pg


OPPIVA CHATBOT ILMARISESSA

• Neuroverkkoa hyödyntävä, 
oppiva Chatbot on otettu 
pilottikäyttöön vastaamaan 
tulorekisteriaiheisiin
kysymyksiin 

• Koneellinen käännöspalvelu 
kielestä toiseen tulossa



ROBOTTI ON RAJALLINEN

IHMISEN VAHVUUDET 
OVAT MM. TEHTÄVISSÄ, 

JOISSA VAADITAAN:

Tunneälyä

Päättelyä ja arviointia

Henkilökohtaisia 
asiakaskohtaamisia
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UUDEN 
OPPIMINEN ON 
TULEVAISUUDEN 
TÄRKEIN 
TYÖELÄMÄTAITO

futurescore.ilmarinen.fi  (Testin vastaajamäärä vuoden 2018 alusta 3 737, yhteensä 7 982)  

15%

Ihmisten osaamista 

hyödynnetään 

monipuolisesti

44%

Tietää, mitä 

osaamista tulisi 

kehittää
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KONE KORVAA 
TYÖTÄ, MUTTA EI 
VUOROVAIKUTUSTA 
VERKOSTOT
KOROSTUVAT

futurescore.ilmarinen.fi

20%

Verkostoissa luodaan 

liiketoimintaa tukevia 

kontakteja

66%

Keskusteleminen 

muiden ihmisten 

kanssa on yksi 

parhaista tavoista 

ratkaista työhön liittyviä 

ongelmia
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NUORILLA VALMIUDET 
TEKNOLOGIAN 
KÄYTTÖÖN, 
IKÄÄNTYVÄT 
TYÖNTEKIJÄT 
VOIMAVARA 
MUUTOKSESSA

futurescore.ilmarinen.fi

>60v.
Tuntevat toimialan ja 

omat vahvuudet, hyvät 

verkostot

<30v.
Joustavuus ja valmiudet 

kv-tiimeihin. Tukea 

tarvitaan vahvuuksien 

tunnistamiseen ja 

verkostojen 

rakentamiseen.



TYÖKYKY LISÄÄ TUOTTAVUUTTA

98%          0% 2% 

HYVÄ TYÖKYKY

Kehitä, innosta, luo ”flow”

ALENTUNUT TYÖKYKY

Havaitse varhain, toimi 

tehokkaasti

TYÖKYVYTTÖMYYS

Mahdollista työssä 

jatkaminen

TUOTTAVUUS €

KUSTANNUKSET €

80% 15% 5%
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PAREMPAA TYÖELÄMÄÄ -VALMENNUKSET

JOHDA ITSEÄSI

• Aivoravistelu – aivot haltuun mielen taidoilla

Ville Ojanen, aivotutkimuksen tohtori, Academy of Brain

• Kohti parempaa elämää, puheista teoiksi

Mikko Lilja, LitM, valmentaja, Hintsa Performance

JOHDA IHMISTÄ

• Työ muuttuu, johtamisen täytyy muuttua

Hertta Vuorenmaa, tutkijatohtori, johtamisen laitos, Aalto yliopisto

• Suorituksen johtaminen – motivoi ja palkitse joukkojasi

Kiisa Hulkko-Nyman, palkitsemisen asiantuntija, Innova Palvelut

VAHVISTA TYÖKYKYÄ

• Varhainen tuki ja hankalat esimiestilanteet

Katja Atsar, johtava valmentaja, Ilmarinen

YHTENÄ TYÖYHTEISÖNÄ

• Vahvistava työyhteisö – huippusuorituksia kohti yhdessä

Nora Ojala, johtamisen kehittämisen asiantuntija, Azets Oy

Kaikki valmennukset ovat myös katsottavissa videoina Valmentamossa

TUTUSTU VALMENNUSTEN SISÄLTÖIHIN JA ILMOITTAUDU  ilmarinen.fi/tilaisuudet

https://www.ilmarinen.fi/tilaisuudet


Parempi vire on työkalu yksilön oman työkyvyn ja kokonaishyvinvoinnin 
parantamiseksi. Yhteisöllinen palvelu auttaa yksilöitä, työyhteisöjä ja 
yrityksiä energisoitumaan kohti parempaa työelämää. 

Työnantajana

• saat ainutlaatuisen näkymän henkilöstön kokonaishyvinvoinnin tilasta

• voit seurata henkilöstösi työkyvyn kehittymistä raporttien* avulla

• tarjoat henkilöstöllesi helppokäyttöisen ja tehokkaan palvelun työkyvyn,

tuottavuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen 

Henkilöstösi 

• yksilöllistä tukea oman työkyvyn ja hyvinvoinnin parantamiseen 

• työkalut oman työkyvyn kartoittamiseen ja seurantaan 

• suositukset työkykyä parantavista toimenpiteistä työhön ja vapaa-

aikaan 

JOKAPÄIVÄINEN OMA HYVINVOINTIKUMPPANI



KIITOS


