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HUOMINEN ON TÄÄLLÄ TÄNÄÄN

ROOLIPELIMÄINEN KOULUTUS
TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄSTÄ
Paras keino valmistautua tulevaan
on käyttää huomisen oppimiskeinoja



WORK 
AFTER
TOMORROW
Millaisessa maailmassa tämän hetkiset 
opiskelijat tulevat tekemään töitä? Miten 
tähän voi valmistautua? Tuoni Studiot 
tarjoaa roolipelimuotoisen, osallistavan ja 
viihdyttävän pikakurssin tulevaisuuden 
työelämästä 2. asteen opiskelijoille. 

OOpiskelijanne saavat ainutlaatuisen  tilaisuuden 
tutustua heitä odottavaan työelämään 
tapaamalla kaksi konsulttia, jotka ovat juuri 
palanneet tulevaisuudesta. Tutustuttuaan 
tuleviin työelämän vaatimuksiin, oppilaat 
immersoituvat roolipohjaiseen elämykseen, 
joka tempaisee heidät mukaan ratkaisemaan 
tultulevaisuuden yhteiskunnallisia haasteita. Se, 
miten tulevat haasteet ratkaistaan ja millaiseksi 
tulevaisuus lopulta muodostuu, on heistä 
itsestään kiinni.

Noin 1,5 tuntia kestävässä elämyksellisessä 
koulutuksessa opiskelijat ohjataan tulevaan 
työelämään kevyen,  yhteistyöstä ammentavan 
ongelmanratkaisumallin kautta, unohtamatta  
työssä jaksamisen ja viestin kiinnostavuuden 
kannalta välttämätöntä viihtyvyysnäkökulmaa. 

Work After Tomorrow ei vaadi kokemusta 
peleistä tai vastaavista ohjelmista, vaan kaikki 
toiminta on ammattimaisesti ohjattua ja 
huumorin vahvalla värikynällä sävytettyä. 
Viihde on erinomainen keino saada viesti perille 
kenelle tahansa.

KKoulutuksen aikana perehdytään siihen, 
minkälaisia tulevaisuuden työyhteisöt voivat 
olla ja miten erilaisia ratkaisumalleja voidaan 
hakea yhdistämällä työryhmän laaja-alaista 
osaamista yksilöiden erityisosaamisten kautta, 
ja toisaalta tukea yksilöiden laaja-alaisen 
osaamisen merkitystä kehittämällä taitoja eri 
aloilaloilta ohjelman aikana. Hyödyllisyyden 
maksimoimiseksi, koulutus on suunniteltu 
tukemaan lukioiden opetuksen tulevia 
painopisteitä sekä herättämään opiskelijoiden 
kiinnostus omaa työelämäänsä kohtaan.

Toteuttajana toimii Elämystoimisto Tuoni 
Studiot Oy, joka tunnetaan parhaiten Suomen 
viihdyttävimmistä Murhamysteereistään. Tuoni 
Studiot on järjestänyt vuodesta 2008 lähtien yli 
2.000 viihdyttävää elämystapahtumaa yritys- 
ja yksityisryhmille - oppilaitoksia unohtamatta.

Tulevaisuuden työelämä
on täällä - oletko valmis?
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Koulutuksen tavoitteet

Work After Tomorrow -koulutuksen keskeisenä tavoitteena on saada 
opiskelijat ymmärtämään koulutuksen pelillisen mekaniikan kautta 
tulevaisuuden työelämän vaatimuksia sekä taitovaatimuksia. 

-Miika Saari, toimitusjohtaja, Tuoni Studiot“
Work After Tomorrow -koulutuksen keskeisenä tavoitteena on saada 
opiskelijat ymmärtämään koulutuksen pelillisen mekaniikan kautta 
tulevaisuuden työelämän vaatimuksia sekä taitovaatimuksia. 

AmmatinkuvienAmmatinkuvien häviämisen kiihtyminen johtaa 
perinteisten ja tuttujen ammatti-identiteettien 
murtumiseen ja toisaalta uusien syntymiseen. 
Kun ammatti-identiteetti ei enää perustu 
selkeästi rajattuun ja koulutuksella hankittuun 
tietoon tai osaamiseen, työidentiteetti rakentuu 
monesta palasta. Työntekijän tekemä arvo 
koostuukoostuu esimerkiksi kyvystä yhdistellä eri 
kokonaisuuksia, empatiataidoista, kyvystä 
hakea tietoa tai inspiroida muita. 
Kouluttautumisen avulla on mahdollista 
reagoida uusiin osaamistarpeisiin ja tuottaa 
laaja-alaisempia osaajia, mikä laajentaa 
ammatinkuvia. Maailman laajuiset megatrendit 
haashaastavat toimimaan. (Demos Helsinki: Työ 
2040)

Väestön ikääntyminen, ilmastonmuutos, 
kaupungistuminen, mittavat muuttoliikkeet ja 
eriarvoistuminen vaikuttavat väistämättä 
kaikkiin yhteiskuntiin ja jokaiseen kansalaiseen. 
Tällaisia viheliäisiä ongelmia ratkomaan 
tarvitaan osaajia, jotka ymmärtävät yksilön, 
yhteiskunnan ja ympäröivän maailman 
riippuvuussuriippuvuussuhteita (generalismi). Generalistit 
hahmottavat kokonaisuuksia ja tunnistavat 
ilmiöitä, analysoivat syy–seuraussuhteita ja 
kykenevät muodostamaan ratkaisumalleja. 
Vahvin voimavara on jatkossa ihmisten 
toiminnan ja motiivien ymmärtäminen – toisten 
huomioiminen ja erilaisuuden ymmärtäminen 
ovovat tarpeen jokaisella työpaikalla. (World 
Economic Forum: Future of Jobs)

Lähtökohdat

Ryhmiinjako sekä omiin
osaamisalueisiin
tutustuminen
(resurssit) 

Tulevaisuuteen liittyvien
kuvitteellisten haasteiden

kohtaaminen
ryhmittäin

Resurssien  jakaminen
haasteiden vaatimalla
tavalla ryhmien

välillä

Ratkaisun luominen
sekä sen esittäminen
muille vapaalla tyylillä

Koulutuksen eteneminen

 Tulevaisuuden 
työryhmien dynamiikan
ja monimuotoisuus

I Yksilön osaamisen 
laaja-alaisuuden merkitys  
työmarkkinoilla (generalismi)

II Tulevaisuuden työelämän
keskeisimmät taidot

 (Oppimiskyky, 
muutokseen 
sopeutuminen, 
ihmissuhteet,
riskinriskinottokyky
sekä luovuus) 

III
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Tervetuloa tulevaisuuden
työelämään kanssamme!

Terveisin,

Teemu Reini
Tuoni Studiot Oy
info@tuoni.fi, p. 044 333 7235

Olen kiinnostunut - mitä seuraavaksi?
Koulutuksen varaaminen        Voit varata koulutuksen oppilaitoksellesi joko sähköpostitse  
                      osoitteesta info@tuoni.fi tai puhelimitse numerosta 044 333 7235. 

Varausehdot               Tilauksen yhteydessä laskutetaan varausmaksu 50% palvelun  
                      hinnasta, jolla koulutus varataan halutulle ajankohdalle. Mikäli varaus 
                      perutaan vähintään 30 vrk ennen koulutuksen alkua, varausmaksu 
                                            palautetaan tilaajalle.  

Maksuehdot               7 vrk netto, viivästyskorko 8% (huomautusaika 8 vrk).

Lisätiedot                 Kysymykset tarjouksen tai palvelun suhteen suoraan sähköpostitse tai 
                      puhelimitse yhteyshenkilölle.

Haluatko lisätietoja?
Ota meihin yhteyttä ja sovitaan virtuaali-
tapaaminen välittömään lähitulevaisuuteen.

Koulutuksen toteutus ja 
sisältö
KKoulutus on suunnattu opiskelijaryhmille 
(10-40 hlö/ryhmä) ja voidaan toteuttaa 
oppilaitoksenne tiloissa erikseen sovittavana 
ajankohtana lähiopetuksena. Koulutus pitää 
sisällään kaksi kouluttajaa/esiintyjää Tuoni 
Studioilta sekä kaikki koulutukseen tarvittavat 
materiaalit ennalta sovitulle henkilömäärälle. 
KoultuKoultuksen kokonaiskesto on n. 1,5 tuntia per 
ryhmä ja koulutuksia on mahdollista toteuttaa 
useampia saman päivän aikana. Toivomme, 
että käytettävästä tilasta löytyisi videotykki + 
valkokangas. Äänentoisto voidaan tarpeen 
mukaan tuoda paikan päälle meidän 
toimestamme.

Toimitamme lisäksi koulutuksen jälkeen 
oppilaitokselle sähköisen opetusmateriaalin, 
joissa käsitellään tarkemmin megatrendejä 
sekä tulevaisuuden työntekijältä vaadittavia 
ominaisuuksia. Materiaali jää oppilaitoksen 
käyttöön  ja sitä voi hyödyntää vapaasti.

HINNASTO
                                     Koulutuksien lkm                Hinta 
             
                                     1             795€ + alv 24%

                                     2-4           750€ + alv 24%

                                     5-10          695€ + alv 24%

                                     11-20          650€ + alv 24%

Hinnat per koulutus (esim. kolme
koulutusta yht. 2250€ + alv 24%).
Hintaan lisätään päiväkohtaisesti

matkakulut 150€ + alv 24%
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