
23.1.2020 Tuottavasti moninainen -työpaja
Yrityksen tuottavuuden ja työhyvinvoinnin vahvistaminen 
vuorovaikutteisella kehittämismallilla
Osaamisen kehittämisfoorumi OKF:n teemailtapäivä 23.1.2020 Tieteiden 
talolla, sali 404, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki.

Tuottavasti moninainen -hankkeen vuorovaikutteisella kehittämismal-
lilla kiinnitetään huomiota yrityksen tuottavuuden ja henkilöstön työhy-
vinvoinnin väliseen yhteyteen. Työpajassa pohditaan, miten tuottavuutta 
ja työhyvinvointia voi kehittää henkilöstöä osallistamalla ja mikä merkitys 
on sillä, että ihmiset kehittävät itse työtään.

Marjatta Komulainen (VTM, MBA) ja Kari Hyvärinen (TtM) ovat 
Metropolia-ammattikorkeakoulun ja Tuottavasti moninainen -hankkeen 
asiantuntijalehtoreita. Heillä on monipuolinen kokemus työelämän kehit-
tämisestän.
14.30  Omakustanteinen kahvi Tiedekahvilassa
15.00  Tervehdyssanat, pj. Jukka O. Mattila, OKF
15.10  Marjatta Komulainen ja Kari Hyvärinen:
	 •	Tuottavasti	moninainen	-hankkeen	kehittämisprosessin	esittely
	 •	Miksi	hankkeen	kehittämismalli	sopii	yritysten	kehittämiseen
	 •	Millaisia	vaikutuksia	osaamisella	on	ihmisten	hyvinvoinnille
	 •	Millä	tavoin	henkilöstön	työhyvinvointi	ja	tuottavuus	tukevat	
 toinen toisiaan
17.00  Loppukeskustelu
17.30  Tilaisuus päättyy
Deadline 22.1.: www.laatukeskus.fi/kauppa/kaupan-juuri/jaostilaisuudet  

6.2.2020 Lean Career Canvas -työpaja
Työstä omia ura- ja työelämäajatuksiasi Lean Service Creation 
Canvas -mallin avulla.
Osaamisen keittämisfoorumi OKF:n teemailtapäivä 6.2.2020 Tieteiden 
talolla, sali 404, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki.

Työuralta halutaan vastetta sekä työntekijän omiin arvoihin että hänen 
kasvutarpeisiinsa. Lean Service Creation Canvas selkiyttää ura-ajatuksia. 
Tavoitteena on määritellä juurisyyongelma, johon etsitään ratkaisuja em. 
mallin pohjalta. 

Elina	Arasola	(KM,	AmO,	yrittäjä,	www.smartup.fi)	on	korkeakoulutettu-
jen ja moniosaajien uravalmentaja työelämän turbulenssin ja yksilötoivei-
den välisen kuilun äärellä. Työpaja kytkeytyy myös työhyvinvoinnin uudis-
tuviin sisältöihin, joiden parissa Elina parhaillaan työskentelee LAMKissa.
14.30 Omakustanteinen kahvi Tiedekahvilassa
15.00 Tervehdyssanat, pj. Jukka O. Mattila, OKF
15.10 Alustus ja ohjattu työpaja, Elina Arasola:
	 •	Työuran	ja	siihen	liittyvien	ajatusten	tyypillisiä	piirteitä.	
	 •	Miksi	Lean	Service	Creation	Canvas	soveltuu	urasuunnittelun	
 välineeksi
	 •	Lean	Career	Canvas’n	esittely,	työstäminen	ja	huomioiden	
 jakaminen
17.00  Loppukeskustelu
17.30  Tilaisuus päättyy
Deadline 5.2.: www.laatukeskus.fi/kauppa/kaupan-juuri/jaostilaisuudet 
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Suomalaisen työelämän hyviä käytäntöjä
Osaamisen kehittämisfoorumi OKF on suomalaisen työelämän kehittä-
misestä kiinnostuneiden yhteisö. OKF on poliittisesti, uskonnollisesti ja 
taloudellisesti sitoutumaton, ainoana tavoitteenaan jatkuvan paranta-
misen ideologia. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, mutta 
edellyttävät käytännön syistä ennakkoilmoittautumista.

Osaamisen kehittämisfoorumi OKF toimii jo 14. vuottaan. Tämänkertainen 
kansikuvamme on mallikelpoisesta työpaikasta, Koti Puhtaaksi Oy:stä. 
Great Place to Work on valinnut sen Suomen parhaaksi työpaikaksi 2019 
pienten organisaatioiden sarjassa (20-49 työntekijää).
Vuonna 2011 perustettu Koti Puhtaaksi Oy on kunnianhimoinen ja  
nuorekas perheyritys, jonka palveluna on nimensä mukaisesti koti- 
siivous. ”Tehtävämme on saada Suomi onnellisemmaksi ja tehdä alalle 
merkityksellisiä tekoja”.

Kansikuva: Koti Puhtaaksi Oy Suomen 
parhaita työpaikkoja

 ISLANDB.FI

Ilmoittautumiset, jäsenyystiedot ja 
viimeisimmän tilaisuuden luentokalvot:
http://tinyurl.com/OKFoorumi
Kirjautumalla OKF:n jäseneksi 
saat sähköpostiisi ennakkotiedot 
tilaisuuksistamme.
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3.10.2019 Työn tekemisen uudet  
mallit ja muodot
Mitä alusta- ja keikkatalous on? Lyhyt oppimäärä ja sanasto
Osaamisen kehittämisfoorumi OKF:n teemailtapäivä 3.10.2019 Tieteiden 
talolla, sali 404, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki.

Tilaisuuden vetäjänä toimii Elina Liehu, Ferovalo Oy:n toimitusjohtaja ja 
perustaja. Ferovalolla on vuokrajohtajinaan kattava joukko eri alojen koke-
neita johtajia. Yritys panostaa henkilökohtaiseen palveluun asiakkailleen ja 
sekä asiakkaittensa että asiantuntijoidensa ominaisuuksien tuntemukseen.
14.30 Omakustanteinen kahvi Tiedekahvilassa
15.00 Tervehdyssanat, pj. Jukka O. Mattila, OKF
15.10 Elina Liehu:
 Tulokset vuosittaisesta vuokrajohtajatutkimuksesta
	 •	keitä	vuokrajohtajat	ovat	ja	miksi	haluavat	olla	vuokrajohtajia.
 Asiakkaan kokemuksia
	 •	kuinka	vuokrajohtajan	osaamisella	ja	kokemuksella	täydennetään
 oman tiimin kyvykkyyttä.
 Erään vuokrajohtajatoimeksiannon tarina vuokrajohtajan itsensä 
 kertomana.
17.00 Loppukeskustelu
17.30 Tilaisuus päättyy
Deadline 2.10.: www.laatukeskus.fi/kauppa/kaupan-juuri/jaostilaisuudet 

31.10.2019 Tiedolla johtaminen 
asiantuntijaorganisaatiossa
Kuinka johtaa alati muuttuvaa toimintaympäristöä
Osaamisen kehittämisfoorumi OKF:n teemailtapäivä 31.10.2019 Tieteiden 
talolla, sali 404, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki.

Tiedon määrä kasvaa jatkuvasti. Organisaatioiden rakenteet ja toiminta-
mallit muuttuvat samalla kun teknologiat kehittyvät huimaa vauhtia. Mitä 
tulevaisuuteen katsovan johtajan olisi hyvä sisäistää työssään?

Tilaisuuden vetäjä Johanna Heikkilä on työskennellyt yhteensä yli 20 
vuotta erilaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä Elisalla, IBM:llä, OP:lla ja 
Reaktorilla. Hänen intohimonaan on auttaa yrityksiä ja organisaatioita on-
nistumaan vaativissa muutoshankkeissa.
14.30 Omakustanteinen kahvi Tiedekahvilassa
15.00 Tervehdyssanat, pj. Jukka O. Mattila, OKF
15.10 Johanna Heikkilä:
	 •	Kuinka	erottaa	olennaiset	asiat	ja	ratkaisut	epäolennaisista
 - miten johtaa organisaation hiljaista ja eksplisiittistä tietoa?
	 •	Miten	toteuttaa	toivottu	ja	haluttu	muutos	käytännössä?
 - poisoppimisen tuska ja sen kanssa toimiminen
	 •	Asiakeskeisyydestä	uudenlaiseen	johtamiskulttuuriin:
   bisnesäly / empatia / yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 
 / vastuullisuus
17.00  Loppukeskustelu
17.30  Tilaisuus päättyy
Deadline 30.10.: www.laatukeskus.fi/kauppa/kaupan-juuri/jaostilaisuudet 

14.11.2019 Itsetuntemus ja vuorovaikutus 
menestyksen perustana
Pehmeät arvot tuovat myös kassavirtaa
Osaamisen kehittämisfoorumi OKF:n teemailtapäivä 14.11.2019 Tieteiden 
talolla, sali 309, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki.

Hyvinvoivaa henkilöstöä johdetaan parhaiten sen omien vahvuuksien 
kautta. Työn haasteista palautumiseen tarvitaan sekä itsetuntemusta että 
työn tekemisen uusia ajatusmalleja.

Urheilu-	ja	työelämän	valmentaja	Jouko	Mikkola	(www.joukomikkola.fi)	on	
Suomen	Mentaalivalmennuksen	(www.suomenmentaalivalmennus.fi)	 
toimitusjohtaja, valmentajien mentori ja suomalaisen työelämän kehittäjä. 
Hän valmentaa yksilöurheilijoita ja joukkueita, joista saavutuksena useita 
Suomen mestaruuksia eri lajeissa
14.30  Omakustanteinen kahvi Tiedekahvilassa
15.00  Tervehdyssanat, pj. Jukka O. Mattila, OKF
15.10  Jouko Mikkola: itsetuntemus ja vuorovaikutus menestyksen 
 perustana. 
 - toiminnallisen neurotieteen näkökulma
 - itsetuntemus –> vuorovaikutus –> hyvinvointi –> työn tuottavuus 
 –> kassavirta
 - kassavirtasimulaation hyödyntäminen
 - HR-ammattilaisen hyödyt hyvinvoinnin kehittämisestä
17.00  Loppukeskustelu
17.30  Tilaisuus päättyy
Deadline 13.11.: www.laatukeskus.fi/kauppa/kaupan-juuri/jaostilaisuudet 

28.11.2019 Asiakasymmärrys 
hallitustyöskentelyssä
Customer Advocates on Board -tutkimus
Osaamisen kehittämisfoorumi OKF:n teemailtapäivä 28.11.2018 Tieteiden 
talolla, sali 404, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki.

 Hallitusten jäsenet ja puheenjohtajat vain harvoin tunnistavat asiakaskäyt-
täytymisen muutokset etukäteen ja osaavat kääntää ne kilpailueduiksi.

Tilaisuuden vetäjä Tarja Ilvonen, Johtaja Board Competencies, Senior 
Headhunter InHunt Group, on 2015–19 tutkinut, kuinka suomalaisten  
yritysten hallitukset hyödyntävät asiakasymmärrystä strategiatyössään. 

Tilaisuuden osanottajien kesken arvotaan Tarja Ilvosen toimittama kirja 
”Nyt olisi nuijalle töitä – asiakasymmärrystä hallitustyöhön”.
14.30  Omakustanteinen kahvi Tiedekahvilassa
15.00  Tervehdyssanat, pj. Jukka O. Mattila, OKF
15.10  Tarja Ilvonen:
	 •	Customer	Advocates	on	Board	-tutkimus
	 •	Tulokset	vuosilta	2015,	2017	ja	2019
	 •	Asiakaskäyttäytymisen	ennakoinnin	kääntäminen	kilpailueduksi
17.00  Loppukeskustelu
17.30  Tilaisuus päättyy
Deadline 27.11.: www.laatukeskus.fi/kauppa/kaupan-juuri/jaostilaisuudet 

12.9.2019 Mikä erottaa menestyvän yrityksen 
menehtyvästä
Menestystekijät huippuorganisaatioiden takana
Osaamisen kehittämisfoorumi OKF:n teemailtapäivä 12.9.2019 Tieteiden 
talolla, sali 309, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki.

Yritysten kilpailuedut syntyvät ihmisistä, vuorovaikutustaidoista, tilan- 
netajusta sekä aktiivisuudesta. Jos tämän lisäksi yritys omistaa markkinoiden 
johtavan palvelukonseptin tai tuotteen, voidaan puhua toimialan tähtiop-
pilaasta.

Markkinointi-instituutin toimitusjohtaja Toni Berkowits on toiminut 
suomalaisissa ja kansainvälisissä palveluyhtiöissä johtajana, kehittäjänä ja 
konsulttina, tehtäväalueinaan B2B-myynti, markkinointi ja liiketoiminnan 
kehittäminen.
14.30  Omakustanteinen kahvi Tiedekahvilassa
15.00  Tervehdyssanat, pj. Jukka O. Mattila, OKF
15.10  Mikä erottaa menestyvän yrityksen menehtyvästä
 toimitusjohtaja Toni Berkowits, Markkinointi-instituutti:
 - Yksilön ominaisuudet, jotka ennakoivat koko uran mittaista 
 menestystä
 - Yhden ihmisen mahdollisuus vaikuttaa koko organisaation 
 kulttuuriin
 Miten HR-ammattilaisena kohoat henkilöstöjohtamisen 
 kärkijoukkoihin
 tarjoomapäällikkö Irmeli Kalliosalmi, Markkinointi-instituutti
17.00  Loppukeskustelu
17.30  Tilaisuus päättyy
Deadline 11.9.: www.laatukeskus.fi/kauppa/kaupan-juuri/jaostilaisuudet 

24.9.2019 Millainen kumppanuus on 
tulevaisuuden liiketoiminnan kehittämisen 
kilpailuvaltti? 
Laurea-ammattikorkeakoulu / FuturesLab CoFi ja EAKR-rahoitteinen Tutka-
hanke järjestävät yhteistyössä OKF:n kanssa tilaisuuden klo 12.00–14.00 
Tampereen messukeskuksen (Ilmailunkatu 20, Tampere) seminaaritila 
Blenheimissa.

Yritykset tekevät yhteistyötä lisätäkseen vaikutusvaltaa omalla alallaan ja 
alueellaan, mutta myös globaalisti. Omaa kyvykkyyttä täydennetään tarvit-
taessa verkoston osaamisella.

Tutka-toimintamallissa yritysten kanssa verkottuvat toiset yritykset, mutta 
myös aluekehittäjät, erilaiset järjestöt ja oppilaitokset opiskelijoineen. 

Seminaarissa kuullaan yrityslähtöisiä puheenvuoroja uudistumisesta ja 
etsitään yhdessä ratkaisuja  voitokkaiden kumppanuuksien kehittämiseksi. 
Tarkempi ohjelma ja puhujat vahvistetaan myöhemmin.
Osallistuminen on Alihankintamessujen osallistujille maksuton. 
Deadline 23.9.: www.laatukeskus.fi/kauppa/kaupan-juuri/jaostilaisuudet 

OKF:n tapahtumat ovat kaikille avoimia ja maksut-
tomia, mutta edellyttävät ennakkoilmoittautumista. 

Tilaisuudet täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä.

OKF-tilaisuuksia tarjoavat jäsenistöilleen ja kumppaneilleen 
mm. Ferovalo Oy, Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry, 
Suomen Laatuyhdistys ry ja Tietojohtaminen ry.
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OKF esittelee suomalaisen työn ja johtamisen 
hyviä käytäntöjä
Osaamisen kehittämisfoorumi OKF kokoaa yhteen työelämän kehit-
tämisestä kiinnostuneita yksilöitä ja yhteisöjä. OKF on poliittisesti, 
uskonnollisesti ja taloudellisesti sitoutumaton, ainoana tavoittee-
naan jatkuvan parantamisen ideologia.

OKF:n tapahtumien työtavat ovat tähänastisten 14 vuoden aikana 
muotoutuneet yhä vuorovaikutteisemmiksi. Kunkin tilaisuuden aihe 
tuo paikalle kyseisen alan asiantuntijoita. Kokemusten jakaminen, 
vaihtelevat työskentelytavat ja keskustelut ovat tilaisuuksien parasta 
antia.

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, mutta edellyt-
tävät käytännön syistä ennakkoilmoittautumista. Jos arvelet jonkin 
aiheen kiinnostavan myös ystäviäsi, voit ottaa hänet tai heidät 
mukaasi.

Tapahtumat järjestetään yleensä iltapäivisin Helsingissä Tieteiden 
talolla, noin parin viikon välein syyskuusta helmikuulle. Jokaisen 
tilaisuuden rungon muodostaa tyypillisesti 1–2 asiantuntija-alustusta.
Taustayhteisöjensä intressipiirejä myötäillen OKF:n tilaisuuksissa ovat 
esillä mm.
•	 henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön hallinta (HR)
•	 työelämän laadunhallinnan näkökulmat
•	 työn tekemisen uudet mallit ja muodot
•	 johdon ja asiantuntijoiden kompetenssista huolehtiminen
•	 itsetuntemus ja itsensä johtaminen
•	 tiedon hallinta ja tietojohtaminen 

Itseohjautuva vertaisverkosto
OKF:n tilaisuuksien osanottajat muodostavat eräänlaisen löyhän 
opintopiirin ja vertaisverkoston. Verkostomaisuutta korostaa ryhmän 
itseohjautuvuus: kunkin kauden esitysten aiheet ja esiintyjät poimi-
taan edellisen vuoden osanottajien tarjoutumisten pohjalta.

Tapahtumien aiheita ei siis ohjata ulkopuolelta, vaan ne muotoutu-
vat ryhmän sisällä. Tilaisuudet antavat näkyvyyttä paitsi kulloisellekin 
käsittelyaiheelle, myös tilaisuuden esiintyjille. Mitään esityspalkkioita 
ei makseta.

Jokaisesta tapahtumasta kootaan palautettujen arviointilomakkei-
den yhteenveto. Se jaetaan myös esiintyjille.

Tule mukaan!
Tämän pdf:n edellisiltä sivuilta näet kuluvan kauden ohjelman. 
Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, mutta edellyttävät 
ilmoittautumista kunkin ohjelmakuvauksen lopun linkistä.

Linkki antaa ilmoittauduttaessa tiedon siinä tapauksessa, että 
tilaisuus on jo täynnä. Ennakkoilmoittautumisen kautta mahdollisista 
muutoksista ilmoittaminen käy keskitetysti ja nopeasti.

Jos sinulle on tullut este, ilmoita peruutuksesta OKF:n 
puheenjohtajalle: jukka.o.mattila@pp.inet.fi, niin voimme 
antaa paikkasi jollekulle toiselle. OKF:n ohjausryhmän jäsen Pekka O. Einistö 

pitämässä Toyotan maahantuojan tiloissa 
esitystä aiheesta ”LEAN – sujuvoittaminen 
ajattelutapana ja johtamisfilosofiana”

OKF:n tilaisuuksia markkinoivat 
jäsenilleen ja sidosryhmilleen muun 
muassa seuraavat:
Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry on Suomen suurin 
henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten yhdistys, verkostossaan 
lähes 3000 alan ammattilaista.
Suomen Laatuyhdistys ry vaalii organisaatioiden toiminnan 
ja johtamisen laadun kehittämistä jäseninään 400 jäsenorga-
nisaatioita ja tuhansia laadun ammattilaista.
Ferovalo Oy:n asiakkaina on kaikenkokoisia yrityksiä ja ver-
kostossa 700 jäsentä, jotka ovat kiinnostuneita vuokrajohtaja-
toimeksiannoista ja/tai hallituspaikoista.
Tietojohtaminen ry edistää tiedon hyödyntämistä päätök-
senteossa ja yhteiskunnan kaikessa toiminnassa, jäseninään 
noin 300 tietoalan ammattilaista.
Jos tiedät jonkin muun taustayhteisön, joka voisi jakaa OKF:n 
ohjelmistoa jäsenilleen, ota yhteyttä OKF:n puheenjohtajaan. 
Hänelle voi myös ehdottaa aiheita ja esittäjiä seuraavalle 
kaudelle.

http://www.henry.fi
http://www.laatukeskus.fi
http://www.ferovalo.com
http://www.tietojohtaminen.com

