
Työelämä muuttuu 
– oletko valmis? 
Tervetuloa mukaan tulevaisuuden 
työelämään sukeltavaan 
täydennyskoulutuspäivään!

Koulutuksen aikana katsomme tulevaisuuteen, nouseviin 
ilmiöihin, aloihin ja osaamistarpeisiin. Pohdimme miten 
työelämä muuttuu ja kuinka muutoksiin olisi helpompaa 
valmistautua. Samalla etsimme keinoja miten omaa 
osaamista voisi kehittää ja sanoittaa entistä paremmin.

Koulutus koostuu asiantuntijapuheenvuoroista ja 
aktivoivista tehtävistä, joiden avulla osallistujat pääsevät 
pohtimaan ja työstämään teemaa itseään palvelevaan 
muotoon.  

Koulutuksesta saat infoa ja apua, vinkkejä ja voimaa 
työnhakuun. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan. 

Osallistuminen on maksutonta. 

ke 14.9.2022

9.00 – 14.30

Lahden Seurahuoneella
Aleksanterinkatu 14, 

15110 Lahti

MERKKAA KALENTERIIN

Osallistuminen on maksutonta. 

Ilmoittaudu mukaan pe 2.9.
mennessä osoitteessa: 

https://www.lyyti.fi/reg/tulevaisuudentyoelama

Koulutuksen teemat
Tulevaisuuden työelämä

Maailmamme on tänään hyvin erilainen kuin muutama vuosikymmen sitten. 
Uutta tietoa syntyy jatkuvasti, prosessit ja ympäristöt monimutkaistuvat ja 
ratkaistavat ongelmat ovat yhä isompia ja monitahoisempia kokonaisuuksia. 
Miltä tulevaisuus näyttää ennakoijan silmin? Millaisia ilmiöitä, trendejä ja 
muutoksia on tulossa? Millaiset alat ja osaamistarpeet ovat nousussa? Miten 
tulevaisuuteen voisi valmistautua? Millaisia taitoja tulevaisuuden työntekijällä 
tulisi olla? 

Oma muutoskyky työelämässä
Työmarkkinat ovat muutoksessa ja tapa, jolla suhtaudumme ja teemme työtä 
muuttuu. Miten muutokset olisi helpompi kohdata? Miten muutoksia voisi 
helpottaa omalla toiminnalla? Itsensä viisas johtaminen ja hyvinvoinnista 
huolehtiminen antaa eväitä myös muutoksista selviämiseen. Siirretään 
ajatuksia oman hyvinvoinnin huomiointiin ja hyvän elämänhallinnan suuntaan. 

Osaamisen sanoittaminen ja sen markkinointi
Vastuu omasta työstä ja oman osaamisen kehittämisestä kasvaa entisestään 
tulevaisuudessa.  Työnhalussa ja tulevaisuuden haltuunotossa itsetuntemus ja 
markkinointitaidot ovat merkityksellisiä.  Tunnetko jo vahvuutesi, osaatko 
sanoittaa osaamisesi? Entä mitä juuri sinä tarjoat yrityksille? Koulutuspäivän 
tässä osuudessa pääset kuulemaan, oppimaan ja oivaltamaan.  



Susanna Björklund on trendianalyytikko, 
tulevaisuusajattelija, strategi ja toimittaja. Hän toimii 
LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina. Susanna etsii 
muutosta ja kiinnostavia innovaatioita ja ilmiöitä 
kaikessa ympärillämme. Susanna toimii puhujana 
ympäri maailmaa ja luennoi megatrendeistä ja 
kulutuskäyttäytymisen sekä arvojen, vastuullisuuden, 
asumisen, työn, terveyden, muodin, sisustuksen ja 
muotoilun tulevaisuuksista ja ilmiöistä niiden ympärillä. 
Hän myös kuratoi vuosittain Habitare-messujen 
virallisen Signals-trendinäyttelyn. 

Paula Nurminen on teollinen muotoilija ja 
kuvanveistäjä. Hän toimii LAB-ammattikorkeakoulussa 
projektisuunnittelijana koulutuksen ja materiaalien 
kehittämisen parissa. Hiukka 2.0 hankkeessa hän toimii 
projektipäällikkönä kehittämässä hius- ja muusta 
orgaanisesta kuidusta muovia korvaavia 
tuoteratkaisuja. Paula on kiinnostunut 
systeemiajattelusta ja kehollisesta tiedosta sekä 
kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, myös luonnon 
hyvinvointi on tärkeää hänelle. Paula on 
moniulotteinen ajattelija, joka osaa luovasti yhdistellä 
asioita ja systeemejä uusilla tavoilla.  

Marjut Suokas on palvelumuotoilun ammattilainen 
ja valmentaja. Marjutilla on usean vuoden kokemus 
valmentamisesta & kouluttamisesta sekä kattavasti 
kehittämisen kentältä. Hän haluaa aidosti auttaa ihmisiä 
onnistumaan, kehittymään ja löytämään oman 
vahvuuspotentiaalin, eli osaamisen tunnistaminen, 
sanoittaminen, kehittäminen ja haltuunotto ovat 
keskiössä. Bisnespuolella Marjut on kokenut 
palveluliiketoiminnan kehittäjä, markkinoinnin, ja 
brändin uudistaja sekä asiakaskokemuksen vahvistaja. 
Hän työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa 
asiantuntijana ja myös opettajana.   

“Työelämä muuttuu - oletko valmis?” - koulutuksen järjestää 
LAB-ammattikorkeakoulun projekti Muotoilukoulutuksen ja 
työelämän jatkuva oppiminen ja vuorovaikutus (JATKO), jota 
rahoittaa Euroopan Unionin Sosiaalirahasto. 

JATKO-projektin sivut löydät osoitteesta:
https://lab.fi/fi/projekti/jatko-muotoilukoulutuksen-ja-
tyoelaman-jatkuva-vuorovaikutus-ja-oppiminen

LISÄTIEDOT

JATKO-hankkeen projektipäällikkö
Katariina Pakarinen
katariina.pakarinen(at)lab.fi
+358 50 430 5877

Koulutuksen aikataulu & asiantuntijat

JATKO-hanke tarjoaa osallistujille 
aamu- ja iltapäiväkahvit. 

Lounas on omakustanteinen. 

Aikataulu

9.00-9.15 Aamupala
9.15-9.30 Tervetuloa  
9.30-9.45 Inspiraatio keynote 
9.45-10.00 Tauko  
10.00-11.00 Tulevaisuuden työelämä,
  Susanna Björklund
11.00-12.00 Oma muutoskyky työelämässä,
  Paula Nurminen
12.00-12.45  Lounastauko 
12.45-13.45 Osaamisen sanoittaminen ja 
  sen markkinointi, Marjut Suokas
13.45-14.30 Kiitos ja päätöskeskustelu 
  iltapäiväkahvien lomassa


