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Sirpa Kilpeläinen
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Kun haluat kuvan koko taustalle

• Sijoita kuva alimmalle tasolle = Järjestä / Vie taakse

VMP toimii asiantuntijana
valtakunnallisesti eri aloilla.

3000 asiakasyritystä

•
•

Toimistot 35 eri
paikkakunnalla

Yksityisen työnvälityksen
edelläkävijä vuodesta 1988

VMP Varamiespalvelu kuuluu VMP Group -konserniin.
Konserniin kuuluvat myös Romana Management,
Eezy Osk, Alina Hoivatiimi sekä Personnel Group.
Liikevaihto vuonna 2015 oli 126M €.

Tulevaisuuden työelämätaidot

Tulevaisuuden työt
•
•

Kaukokirurgi = kirurgi, joka voi robottikäsien avulla leikata muualla olevan potilaan.
Yksinkertaistamisasiantuntija = auttaa yrityksiä yksinkertaistamaan toimintaansa, kuten vaikkapa
lyhentämään radikaalisti työskentelyaikoja.

•

Terveydenhuoltonavigaattori = asiantuntija, joka auttaa valitsemaan parhaat mahdolliset
hoitolaitokset, selviytymään paperisodasta ja sairastumisen aiheuttamasta stressistä.

•

Robottineuvonantaja = yhä useammat kotitaloudet hankkivat avukseen robotin.
Robottineuvonantaja auttaa heitä valitsemaan tarpeisiinsa sopivan robotin ja auttaa mahdollisten
sopeutumisongelmien kanssa.

•

Mediamiksaaja = kuten DJ, mutta tehtävänä on miksata eri medioita yhteen ja luoda aivan
uudenlainen installaatio näiden avulla.

•

Henkinen valmentaja = tuo eri organisaatioissa esiin totutusta poikkeavia näkökulmia ja vastaa
henkilöstön luovasta innostamisesta erilaisin interventioin.

•

Syrjäytymisehkäisijä

•

Sosiaalisen kimmoisuuden opettaja = tämä taito korostuu entisestään joten sitä opettavia guruja
tarvitaan.

•

Julkkis = henkilö, joka ansaitsee elantonsa olemalla julkisuudessa esimerkiksi kirjoittamalla

•

Nostalgikko = sisustussuunnitelija, joka luo ikääntyneelle asiakkaalle hyviä muistoja

=

hoitaa ihmisiä, joiden psyyke ei ehdi käsitellä tietotulvaa.

suosittua blogia.

rakentamalla vaikkapa 50-luvun keittiön, tai 80-luvun olohuoneen.

Tulevaisuudessa uhatut ammatit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- puhelin – ja asiakaspalvelukeskustenmyyjät
- tallentajat
- valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät
- huolitsijat ja tullityöntekijät
- kirjanpidon – ja laskentatoimen asiantuntijat
- pakkaus-, pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat
- luokittelijat – ja laaduntarkkailijat pl. ruoka- ja juoma
- asianajosihteerit
- mallit
- palkanlaskijat
- muut teollisuustuotteiden kokoonpanijat
- konepuusepät
- maa- ja kalatalousteknikot
- toimistoavustajat
- kirjastotyöntekijät
- tilasto-, rahoitus- ja vakuutusalan toimistotyöntekijät
- yleiset myyntihenkilöt mm. kassat

Töiden ja tekijöiden kohtaaminen
•

työnhaku on verkossa mm. fb, instagram, LinkedIn, yritysten verkkosivut

•

työtä haetaan sähköisesti ja videohakemuksilla

•

työntekijät ja työpaikat kohtaavat eri verkostoissa

•

piilotyöpaikan voit kohdata vaikka opintojen sisältyvässä työharjoittelussa

• Ellen somekoordinaattori VMP Group ; tulin perinteiseen harjoitteluun,
tuuraamaan kesälomituksia. Jatkoin osa-aikaisena opiskelijana ja nyt
vakinaistaminen ja uusi virka firmassa omaa osaamistani kohtaamaan. en
voinut etukäteen tietää että oman työni tarve olisi VMP:llä, saatikka että
osastollamme hahmoteltiin uusia toimenkuvia yksilöiden kehittymisen
tarpeen mukaan, jolloin minulle jäi oma tontti ja työtehtävä
täydennettäväksi. taustalla saattaa olla siis käynnissä paljon mitä ei näe,
mutta omalla osaamisellaan voi sitten todistaa ja ansaita parhaan
palkinnon eli työpaikan. Ehkä 5-10 vuotta sitten ei some-osaamista
firmassa olisi varmaan edes arvostettu, joten uusia toimenkuvia syntyy
jatkuvasti.

Töiden ja tekijöiden kohtaaminen
•

työelämä pirstaloituu ja tulevaisuudessa työtä tehdään yhä enemmän
projekteina

•

sinulla tulee olemaan 15-20 eri työsuhdetta / jopa ammattia työelämäsi
aikana

•

perinteisen palkkatyön tekeminen vähenee, vuokratyö, osuuskunnan
kautta tehtävä työ, laskutuspalvelun kautta, yrittäjänä, fleelancer,
konsulttityö

•

vuokratyön kasvu

Töiden ja tekijöiden kohtaaminen
•

LinkedIn

• LinkedIn hyvin perinteinen ja merkittävä tällä hetkellä. LinkedInistä

•
•

puhutaan paljon ja siitä puhutaan usein jopa CV:n korvaajana, vähintään
jatkona. LinkedIn on hyvä, koska voit koota sinne osaamisesti. Jos olet
taiteilija tai valokuvaaja, pystyt tekemään Instagram-portfolion ja sitten
linkittämään sen LinkedIniisi. Jos taas olet pitkän linjan insinööri, voit
tuoda omia julkaisujasi ja osaamistasi esimerkiksi Powerpoint-esityksin
LinkedIn profiiliisi.
LinkedIn on työnhaun äiti 😊

Itse uskon, että verkostoituminen on paras tapa löytää uusi työ
tulevaisuudessa. Työhakemukset jäävät pois, ne korvataan esim.

LinkedIn profiililla, videohakemuksilla, verkostoitumisella

Töiden ja tekijöiden kohtaaminen
•
•

Treamerin taustaa

Yrityksissä on usein tekemätöntä työtä ja akuuttia tarvetta tilapäiselle keikkatyövoimalle.
Nuoret taas etsivät urapolkunsa ensimmäisiä askelmia, kokemusta ja
mahdollisuutta. Toisaalta moni pienyritys kokee työvoimapulaa, ja pienemmät yritykset
jäävät tunnetumpien brändien varjoon.

Tätä kohtaanto-ongelmaa helpottamaan syntyi Treamer.
Kaikki sai alkunsa Matias Mäkitalon ideasta, miten työ ja tekijä voitaisiin yhdistää
paikkadatan avulla. Vuonna 2015 perustetun yrityksen perustajajäseniä ovat Maija
Itkonen, Peter Sazonov, Matias Mäkitalo sekä Miikka Mäkitalo. Haluamme tuoda
joukkoistamisen ja mobiilirekrytoinnin hyödyt myös pienten- ja keskisuurten yritysten
henkilöstötarpeiden piiriin.

Treamerin keskeinen ajatus on yhteisöllisyys sekä elämään helpotusta
ja iloa tuovien työkokemusten mahdollistaminen.

•

tässä korostuu nopea toiminta, rohkeus, valmius lähteä hommaan kuin hommaan. Esim.
ikkunanpesu, paketointi, siivoaminen. Ei ehkä perinteisiä unelma-ammatteja, mutta
nimenomaan sitä ansaitsemista ja oman elämän rahoittamista, oli se sitten
eläkesäästämistä, lomamatkaa varten säästämistä taikka ravintolailtaan säästämistä.

Töiden ja tekijöiden kohtaaminen

• Kaikki haluaa rekrytoida hyvät tyypit, huipputyypit
• Asenne, aktiivisuus, rohkeus, kekseliäisyys, rohkeus
• Nopeat syövät hitaat ja motivoituneet ovat kärjessä 😊

Tulevaisuuden työt

Tulevaisuuden työt

Tulevaisuuden työpaikat

Robotiikka VMP; Manu, Ritu, Pepe ja Tepa digikaverit

Digikaverit VMP
•

Manu aloitti työskentelyn palkkapalveluittemme prosessikoordinaattorina. Manu
työskentelee asiantuntijoidemme apuna ja tukena tehden tärkeitä, mutta aikaa
vieviä ja turhauttaviakin työvaiheita mahdollistaen sen, että työaikaa vapautuu
muihin tehtäviin. Vapautuneen työajan pyrimme käyttämään asiakkaidemme
entistä parempaan palvelemiseen.

•

Tuloksekkainta on yhdistää ohjelmistorobotin ja ihmisen parhaat puolet, ja antaa
kunkin tehdä sitä missä on parhaimmillaan. Jos tekee omaa työtä kuin

robotti, voi olla varma että robotti tekee sen tehokkaammin.
Ihmiseltä odotetaan jatkossa entistä parempaa kykyä olla luova ja
innovatiivinen – rutiinit on syytäkin antaa digikollegan
hoidettavaksi.

•
•

Suomalaisen yhteiskunnan on syytä herätä tähänkin muutoksen mukaan, ja
varmistaa että uusille tavoille tehdä työtä on riittävät edellytykset.
VMP Group haluaa olla aktiivisesti mukana tässä kehityksessä ja tutkimme
jatkuvasti mahdollisuuksia robotiikan hyödyntämisessä sekä oman toimintamme
tehostamisessa että ennen kaikkea asiakaskokemuksen parantamisessa. Robottien
tuleminen osaksi toimivaa työmarkkinaa on vain ajan kysymys, ja se aika on
lähempänä kuin suurin osa meistä arvaakaan.

