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Osio 1: Workday Designers ja Aku (kesto 00:01-18:40)
1) Mitä Workday Designers tekee?
V: Workday Designers on työelämän muotoilutoimisto, joka suunnittelee parempaa työelämää ja 
työpäiviä. Tämä tarkoittaa konkreettisesti työntekijäkokemuksen kehittämistä yritysasiakkaille, erilaisten
tutkimusten tekemistä työelämään ja työntekijäkokemukseen liittyen, työskentelyä osaamisen ja 
esihenkilötyön parissa sekä puhekeikkoja ja koulutuksia työn tulevaisuudesta.

2) Mikä asia Akua on yllättänyt työelämässä?
V: Nuorempana Aku ajatteli työelämää staattisena palapelinä, josta pitää löytää oma paikka. 
Kokemuksen kautta Aku on oppinut, että asia ei ole niin ja jokainen voi itse tehdä omasta työelämästään
sellaista kuin haluaa. Ei tarvitse etsiä lokeron osasta, mihin itse mahtuu vaan voi muotoilla työelämänsä 
omannäköiseksi. 

3) Miten omien vahvuuksien mukaista työtä pääsee tekemään?
V: Iän ja kokemuksen myötä. Sitä mukaan kun saa kokemuksia, tajuaa mikä oikeastaan itseä kiinnostaa. 
Kokemusten kautta myös osaaminen karttuu ja ruvetaan pyytämään eri paikkoihin, jolloin kertyy taas 

lisää kokemusta. Se on itseään ruokkiva hyvä kierre. 

4) Mitä mieltä Aku on palkan merkityksestä työelämässä?
V: Palkkaa tarvitaan elämiseen ja siinä mielessä palkka on olennainen asia. Palkkaan liittyy paljon asioita 
ja se edustaa meille asioita kuten arvostusta ja kehitystä. Palkkaan latautuu erilaisia merkityksiä, mitä 
me olemme tottuneet sille antamaan esim. eri alojen arvostus liitetään usein palkan suuruuteen. 
Palkalla on väliä- mitä vähemmän tienaa sitä enemmän sillä on väliä. Mutta työelämässä on paljon 
muitakin asioita, jotka vaikuttavat palkkaa enemmän työssä viihtymiseen. 

                                                                                      
5) Mikä on tärkein työelämätaito, jonka Aku on työurallaan oppinut?

V: Yhteistyötaito. Sitä tarvitaan yrittäjyydessä. Ihmisten pitäisi enemmän tehdä töitä yhdessä eikä 
kilpailla. Yhteistyöstä oppii muilta ja se kantaa aina pisimmälle.
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                                                                                            JATKUU à

Osio 2: Työelämän ongelmat (kesto 18:40-39:54)
6) Mitkä ovat nykyisen työelämän isoimmat ongelmat Akun mukaan?

V: Mielenterveyden ongelmat ja polarisaation kehitys (eli työelämän eriytyminen).

7) Mitä ratkaisuja Aku tarjoaa ongelmiin?

V: Hyvä johtaminen (työ on organisoitu fiksusti) ja inhimilliset johtajat, jotka ovat kiinnostuneita 
työntekijöistä. Työhyvinvointi on koko työyhteisön asia, jossa johtajien rooli korostuu. Polarisaatiota 
voidaan ehkäistä työpaikoilla ottamalla kaikki mukaan kehitystyöhön ja näkemällä kaikki yksilöt 
arvokkaina. 

8) Minkä huomion Aku on tehnyt nykyajasta?

V: Nykyajassa ollaan hyvin vaativia itseään kohtaan ja elämme suorittamiskeskeistä aikaa. Tämä näkyy 
siinä, että ihmisillä on kalenterit täynnä kaikkea ja joutilaisuudelle ei ole aikaa.  

9) Mitä työelämän osaajapulalla tarkoitetaan?

V: Työelämä on isossa murroksessa: meiltä poistuu monia työtehtäviä teknologian kehityksen myötä ja 
maailma muuttuu ja syntyy paljon uusia työtehtäviä ja rooleja, joihin tarvitaan uudenlaista osaamista ja 
ihmisiä. Näitä osaamisia ja ihmisiä ei vielä ole, osittain näitä ei olla keksittykään vielä. Osittain kyse on 
siitä, että osaamista tai osaajaa ei löydy avoimiin työpaikkoihin ja osittain siitä, että organisaatioissa 
syntyy tarve uudenlaisiin työtehtäviin, joihin ei ole osaamista talon sisällä. 

10) Mitkä kolme asiaa tulevat muuttumaan työelämässä?

V: Rutiinitehtävät siirtyvät koneille, inhimilliset kyvykkyydet korostuvat ihmisten tekemässä työssä ja 
muutos jatkuu ja siihen me ihmiset saamme totutella. 

11) Miten nuori voi valmistautua työelämään ja muutoksiin? 

V: Nuoren kannattaa suunnata työelämään rauhallisin ja avoimin mielin ja olla aina valmiina oppimaan. 

12) Mitä Aku haluaa jaksosta muistettavan?
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V: Työelämässä on kivaa ja jokainen saa olla sellainen kun on. Työelämässä pärjää kun muistaa pitää 
mielen avoimena ja oppii jatkuvasti uutta. 
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