


Työn uudelleen muotoilu
• Työn muotoilu – mitä se voisi olla? 
• Työn muotoilun yhteydet työhyvinvointiin ja työn 

tuottavuuteen 
• Työn muotoilun ulottuvuudet: työaika, työtilat ja työtavat
• Työn muotoilua yksin ja yhdessä 
• Työn muotoilun mahdollisuudet omissa ja työyhteisön 

työprosesseissa



Työn muotoilu ( ~tuunaus) – mitä se on?

• Tims, Bakker ja Derks (2012) määrittelivät työn muotoilun työntekijän 
omaehtoiseksi työn vaatimusten ja työn voimavarojen muotoiluksi 
pyrkimyksenä henkilökohtaisten työhön liittyvien tavoitteiden 
saavuttaminen ja optimoiminen
– työn rakenteellisten voimavarojen lisääminen, työn sosiaalisten voimavarojen 

lisääminen, työn haasteiden lisääminen ja työn haitallisten vaatimusten 
vähentäminen

• Wrzesniewski, LoBuglio, Dutton ja Berg (2013) toteavat työn muotoilun 
käsittävän muutosten luomisen tai alulle saattamisen työssä, 
vastakohtana pelkästään muutoksiin reagoimiselle tai niiden 
toteamiselle 
– työtehtävien ajallisten ja fyysisten rajojen muokkaus; mitä, miten, milloin ja 

kuinka paljon
– vuorovaikutussuhteiden muotoilu; miten tiiviisti ja kenen kanssa
– kognitiivinen muotoilu, näkökulman vaihtaminen suhteessa työhön; mikä 

merkityksellistä ja miksi
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Työn muotoilu Vanbellen (2017) mukaan

• Työn muotoilu on työntekijälähtöistä työn muokkaamista työtoiminnan 
optimoimiseksi 

• Optimoinnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä hyvinvointia, myönteisiä työtä 
koskevia asenteita ja toimintaa työssä

• Työn muotoilu käsittää kaikki sellaiset työntekijän omatoimisesti tekemät 
muutokset työssä, joilla hän voi lisätä työnsä myönteisiä elementtejä

• Työn muotoilu voi parhaimmillaan olla paitsi itselle tärkeiden työn 
voimavarojen lisäämistä, mutta myös toisten ihmisten voimavarojen 
lisäämistä eli hyvän tekemistä toisille: auttamista, kannustusta ja arvostusta



Työn muotoilun yhteydet työhyvinvointiin ja työn 
tuottavuuteen 

• Työn muotoilu on yhteydessä työn merkityksellisyyden kokemuksiin, työhyvinvointiin 
(työtyytyväisyys, työn ilo, tarmokkuus, keskittyminen, ammatillinen sitoutuminen = 
työn imu), hyvään työsuoritukseen ja siten myös yrityksen hyvään tulokseen ja 
tuottavuuteen

• Työn hallinnan tunne ja mielekkyys lisääntyvät
• Omat taidot, vahvuudet, arvot ja prioriteetit paremmin käyttöön
• Uusien työtapojen kokeileminen virkistää
• Työstressi ja työpaikan vaihtoaikeet vähenivät (Rudolph ym. 2017)
• Työajan, työtilojen ja työtapojen muotoilun keinoin voidaan vaikuttaa työhyvinvointiin 

ja työn tehokkuuteen muun muassa tauottamalla työaikaa oman vireystilan mukaan 
tai valitsemalla työtila, joka on vireyttä ja energisyyttä lisäävä. Kun työntekijä voi 
muotoilla työtään aikatauluttamalla ja tauoista päättämällä, kokemus 
autonomisuudesta vahvistuu ja mahdollisuudet työn imun kehittymiseen kasvavat 
(Tims, Bakker, Derks, & Van Rhenen, 2013).



Poimintoja tutkimustuloksista

• Työtavoilla hallitaan digitaalisen viestinnän aiheuttamaa 
kuormittumista

• Toimintalähtöisessä työympäristön suunnittelussa etsitään 
ratkaisuja avotoimistojen haasteisiin

• Biofiilinen suunnittelu (luontoelementtien hyödyntäminen) 
edistää hyvinvointia

• Eri aistit huomioiva tilasuunnittelu mahdollistaa työntekijöiden 
potentiaalin saavuttamisen

• Kävelykokoukset tukevat hyvinvointia ja edistävät 
palautumista



Seuraavassa kuvassa työhyvinvoinnin moniulotteinen ja 
monitasoinen kokonaisuus, jonka yhteydessä voidaan pohtia, miten 

työn muotoilun keinoin edistetään työhyvinvointia
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Työn muotoilun ulottuvuudet: työaika, työtilat ja 
työtavat



Miten työaikaa muotoillaan?

Ajanhallinta, keskeytykset (hyödylliset/ei hyödylliset), 
priorisointi, työn turhakkeet 

Mitä ajatuksia tästä?

Yhteinen aika
Miten käyttää yhteistä aikaa viisaasti?

Mikä tuo energiaa, mikä vie energiaa?
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OPERATIIVINEN,  
AKTIIVINEN  

TYÖAIKA

REFLEKTIIVINEN
TYÖAIKA

SOSIAALINEN
AIKA

Sosiaalisella ajalla tutustutaan toisiin, lujitetaan
merkityksellisiä suhteita, opitaan ymmärtämään
toisia, saadaan positiivisia kokemuksia
yhdessäolosta. Rakennetaan luottamusta.

Reflektiivinen työ
on  oman työn,  
kokemuksien,  
menetelmien,  
välineiden,  
yhteistyön,  
vuorovaikutuksen
yms. arvioimista ja  
kehittämistä.

Aktiivisella työajalla
toteutetaan työn
perustehtävää,  
”suoritetaan” arjen työtä.
Yhdessä ajattelua –
kehittämistä.

Millainen
aika korostuu?
Mitä lisättävä?
Miten?

© Humap Consultation Oy

tehoa, uutta potkua

Aineksia,  kokemuksia

Kolmenlaista aikaa tarvitaan
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OPERATIIVINEN,  
AKTIIVINEN  

TYÖAIKA
REFLEKTIIVINEN  

TYÖAIKA

SOSIAALINEN  
AIKA

MITEN NÄMÄ AJANKÄYTÖN MUODOT NÄKYVÄT  
OMASSA TYÖSSÄSI?

© Humap Consultation Oy
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Aktiivinen aika on aikaa työlle : suunnittelulle ja suunnitelmien  
toteuttamiselle. Suurin osa kokousajoista käytetään yleensä  
työtehtävien tekemiseen & toteuttamiseen.

Reflektiivinen aika on tarkoitettu arvioimaan sitä, kuinka  
työyhteisö on onnistunut, mikä onnistui, mikä oli vaikeaa, mitä  
pitäisi jatkossa tehdä toisin onnistuaksemme tiiminä paremmin.  
Reflektiivinen aika tähtää tulosten parantamiseen ja usein sillä  on 
myös positiivinen vaikutus työyhteisön ilmapiiriin.

Sosiaalinen aika on tarkoitettu työyhteisön jäsenten  
tapaamiseen ilman agendaa; tutustumiseen ihmiseen:  kahvitauot, 
lounaat, illanvietot, urheilu, kulttuuririennot tai mikä  tahansa muu 
yhteinen aika. Sosiaalisen ajan avulla työyhteisön  jäsenet oppivat 
tuntemaan toisensa paremmin ja se kehittää  tiimin yhteishenkeä. 
Sosiaaliset tapahtumat auttavat lisäämään  energiaa, kasvattavat 
yhteenkuuluvuutta ja vahvaa pohjaa  yhteistyölle, mutta 
kehittääksemme työyhteisön tuloksia,  tarvitaan investointia 
reflektiiviseen, arvioivaan aikaan…

Reflektiivisen työn tekemisen kautta
varsinainen  työ kehittyy.
Reflektiivisen työn määrä ja tila on
esimiehen  vastuulla.

TASAPUOLISUUS

OPPIMINEN  
KEHITTYMINEN

KUULUMINEN RYHMÄÄN

MILLAISIAVAIKUTUKSIA?

© Humap Consultation Oy
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TUO ENERGIAA VIE ENERGIAA
ENERGIA - TYÖKALU
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Mitä ajatuksia edellisestä?

• VIRTUAALINEN TILA – FYYSINEN TILA
• Toiminnallinen ulottuvuus; Työprosessien ja toimintojen sujuvuus? Miten virtuaalinen 

tila tukee työn tekemisen sujumista? Entäpä fyysinen tila?
• Psykologinen ulottuvuus: Yksityisyys, hallinnan tunne, työn imu ja elvyttävyys; Miten 

nämä toteutuvat fyysisissä tiloissa? Virtuaalisissa tiloissa?
• Sosiaalinen ulottuvuus: Vuorovaikutus, yhteistyö virtuaalisesti? Fyysisesti? Häiriöitä 

– keskeytyksiä - rajoittunut yksityisyys - puuttuva tuki
• Virtuaalinen: pätkivät, toimimattomat yhteydet - rajoitettu yhteys ja pääsy –

puuttuva tekninen tuki
• Fyysinen: sopimaton työtila - häiriöt (äänet, muut ihmiset) – ergonomia - rajoittunut 

työskentelytila - sukkulointi: ensisijainen työpaikka - toissijaiset työpaikat -
kolmannet paikat - liikkuvat tilat - koti
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Tilakokemuksen 6T-malli 
(Kojo & Nenonen 2015)



Näiden kuuden ulottuvuuden avulla päästään käsiksi tilojen käyttäjien tiloihin 
liittämiin näkymättömiin ja vaikeasti tai ei lainkaan 
mitattavissa oleviin kokemuksiin, näkemyksiin ja tuntemuksiin.

TUNNELMA
Miten tila koskettaa näkö-, kuulo-, haju-, maku- ja kosketusaisteja? Miten 
käyttäjä kokee nämä aistiärsykkeet?

TAAJUUS, TEMPO
Miten tilan käyttö rytmittyy aikaan? Miten usein ja miten pitkään kerrallaan 
tilaa käytetään? Miten tämä rytmi koetaan?

TUTTUUS
Miten tila ohjaa käyttäjän käyttäytymistä? Koetaanko tilan käyttö alusta asti 
henkisesti, sosiaalisesti ja fyysisesti esteettömäksi, vai onko tilassa sen 
käyttöön liittyviä näkyviä tai näkymättömiä rajoituksia? Tuleeko tilan käytöstä 
käyttäjälleen rutiini vai onko käyttäjän yhä uudelleen ponnisteltava 
saadakseen tilan toimimaan halutulla tavalla?



TOIMINNALLISUUS 
Miten tila toimii? Voiko käyttäjä itse muokata tilaa vai muokkaako 
tila käyttäjän toimintaa? 

TÄRKEYS
Miten tila tukee käyttäjälle tärkeitä asioita työssä ja elämässä 
yleensä? Kokeeko käyttäjä tämän olennaiseksi?

TARINA
Minkälaista tarinaa tila kertoo käyttäjälleen? Mitä tarinaa tukevia 
elementtejä tilassa on?



Pohdittavaksi omien työtilojen suhteen

TUNNELMA: Miltä tuntuu, mitä aistit? Viihtyisyys? Selkeys? Sekavuus?

TEMPO: Mikä on tilan rytmi? Tekemisen meininki? Rauhallisuus? Muuttuva? Staattinen?

TOIMINTA: Mikä tilassa toimii? Sopivuus työtehtävieni kanssa? Erilaiset toiminnat  

mahdollisia?

TUTTUUS: Mikä tuntuu helpolta? Vaivattomuus? Turvallisuus? Muunneltavuus?

TARINA: Millaista tarinaa se kertoo? Brändi? Tarinan yhtenäisyys? Näkyvyys? Ristiriitaisuus? Olen osa tarinaa?

TÄRKEYS: Mikä tekee tilasta sinulle tärkeän? Koen omakseni? Tulen tilaan mielelläni? Pidän huolta tilasta?

MITEN ASIAKAS TAI YHTEISTYÖKUMPPANIT KOKEVAT?



Työn tekemisen tavat
• Voiko työtapoja muotoilla? 
• Onko työtapojen muotoilulla yhteyttä työhyvinvoinnin kokemuksiin tai 

tuottavuuteen?
• NewWoW Crafting –hankkeen kehittämisprosessien kautta päädyttiin työn 

tekemisen tapojen muotoilussa seuraaviin teemoihin:
– vuorovaikutus ja kommunikaatiokanavat erilaisissa toimintaympäristöissä
– kognitiivinen ergonomia
– työpaikan yhteiset sopimukset työn muotoilusta
– yhteisöllisyys ja läsnäolo 
– sekä palautumisen kysymykset 



Esimerkki 1 työtapojen tarkasteluun
• Kognitiivinen ergonomia – mistä on kyse? 
• Kognitiivinen ergonomia tarkoittaa työn, työvälineiden, työympäristöjen ja työtapojen 

yhteensovittamista ja vuorovaikutusta ihmisen tiedonkäsittelykykyjen ja -rajoitusten kanssa. 
• Kognitiivisista ergonomiaa parantamalla voit tehostaa ja sujuvoittaa työsi tekemistä, tehdä 

siitä turvallisempaa ja edistää hyvinvointia työssä.
 Keskittyminen (oma työtahti, toimiva työtila, yksi tehtävä kerrallaan, työrauha itselle ja muille 

jne.) 
 Muistaminen (tiedon jäsentäminen, visuaalisuus ratkaisuina työmuistin kuormituksen 

vähentämiseen jne.)  
 Teknostressi (tietotulvan hallinta, viesti- ja ilmoitusäänien säätäminen, järjestelmien käytön 

ohjeistus ja tuki jne.) 
 Työn organisointi (työnsuunnittelu, yhteiset sopimukset jne.)  
 Palautumisen vaikeus (tauot, mikrotauot, mindfullness –työkalut jne.)



Esimerkki 2
Voit pohtia yksin tai yhdessä työyhteisösi kanssa seuraavia työtekemisen 
tapoihin liittyviä asioita:

• teknologian hyödyntäminen, vireystilan huomioiminen, vuorovaikutuksen 
määrä, keskittyminen

Voit hyödyntää janatyöskentelyä (joko fyysisessä tilassa tai virtuaalisesti), 
jossa sijoitat itsesi janalle sen mukaan, mikä on sinulle ominainen ja 
ihanteellinen tapa työskennellä. Ehkäpä esille nousee kiinnostavia havaintoja 
yksilöiden välisistä eroista työn tekemisen tavoissa? 

Keskustelu voi jatkua erilaisten työtapojen antamista mahdollisuuksista 
vahvistaa vuorovaikutusta, läsnäoloa ja yhteisöllisyyden kokemuksia. 



Esimerkki 3 Kartta työntekemisen paikoista NewWoW Crafting

- Mitä valitsen ja miksi valitsen?
eri tiloja työpäivän aikana koti toimisto siirtymät

työhyvinvointia ja työntekoa edistäviä 
asioita (tuo energiaa)

kuormittavia ja työntekoa hidastavia asioita 
(vie energiaa)

Mitkä työtehtävät sopii tähän tilaan? 

Miten palautuminen huomioidaan?



Muita työkaluja työtapojen kehittämiseen
• Työtapa-check: Yhteinen tapaaminen, jossa käydään läpi jokaisen henkilökohtaisia 

mieltymyksiä työskentely- ja viestintätapoihin. Miten mieluiten kommunikoin? Milloin 
olen parhaiten tavoitettavissa? Mistä tietää, jos jotakuta ei saa häiritä? Milloin tekee 
mieluiten tiettyjä sovittuja tehtäviä?

• Teemaviikot: mikä ikinä onkaan se asia, jota halutaan muuttaa (lisätä tai vähentää), 
aloitetaan teemaviikolla, esim. pöydän siivoamisen viikko, palaveriton viikko, 
taukojen pitämisen viikko, positiivinen asenne

• Päivän alku ja loppu: jos päivät on sähläystä ja säntäilyä, niin panostetaan siihen 
hetkeen, kun aloitetaan työt ja lopetetaan työt (reflektointi: mitä teen tänään / mitä 
tein tänään?, mikä oli hyvää, mikä huonoa?)

• iSPY-päivä: kerran keväässä ja syksyssä pidetään päivä, joka käytetään kokonaan 
kilpailijoiden tai asiakkaiden tutkimiseen, analysointiin ja inspiraation etsimiseen

Lähde: Työkirja-ideapakka, Pekka Pohjakallio & Saku Tuominen



Työn muotoilua yksin ja yhdessä

• Työn muotoilu vaatii vastuullisuutta ja itsensä johtamisen taitoa, mikä voi 
ilman selkeitä sopimuksia riittävien työsuoritusten rajoista osaltaan tuoda 
myös kuormittumista (Toivanen ym., 2016). 

• Itsensä johtamisen rinnalla tarvitaankin vahvaa yhdessä ohjautumista. 
Työyhteisöissä on kyettävä sopimaan yhteisiä toimintatapoja myös työn 
muotoilun suhteen.

• Yhteinen työn muotoilu edistää tiimin työilmapiiriä, jolloin yksilön työhön 
sitoutuminen vahvistuu ja tiimisuoriutumisen paraneminen mahdollistuu 
Mäkikangas ym. (2016). 



Työn muotoilun mahdollisuudet omissa ja 
työyhteisön työprosesseissa



Etätyön haasteita
• Puutteet työvälineissä, ergonomiassa, kognitiivisessa 

ergonomiassa
• Puutteet teknologioiden hallinnassa ja niiden käytön yhteisissä 

pelisäännöissä
• Tavoitettavuus

• Milloin kukakin on tavoitettavissa?
• Miten henkilön tavoittaa parhaiten?

• Eristyneisyyden kokemus
• Aseman ylläpitäminen organisaatiossa
• Työstä irrottautuminen

• Milloin työpäivä päättyy?



Työprosesseja, työpäivää, työviikkoa voi tarkastella työajan jaottelun 
näkökulmasta: operatiivinen, sosiaalinen ja reflektiivinen työaika. 
Minkälainen työaika korostuu ja mitä tarvitaan lisää? Mikä tuo 
energiaa ja mikä vie energiaa? Ajan hallinta, keskeytykset? 
Palautuminen?
Miten suunnittelen työajan käyttöni? Työpäivä/asiakastapaamisten 
pituus? Tauotus?



• Työtilojen näkökulmasta voisi pohtia hyvinvointia edistäviä 
työtiloja? Fyysiset ja virtuaaliset tilat sekä niiden toiminnallinen, 
sosiaalinen ja psykologinen ulottuvuus? Tilojen terveys ja 
turvallisuus? Miten koet erilaiset tilat? Tilan tunnelma, tempo, 
toiminta, tarina, tuttuus, tärkeys? Miten eri tilat kuormittavat? Onko 
keskeytyksiä jossakin tilassa enemmän? Onko palautuminen 
helpompaa jossakin tietyssä tilassa? Minkälaiset työtilat toimivat 
eri tilanteissa ja eri työtehtävissä?  Energisyyden vaihtelu eri 
tiloissa? Työpäivän/työviikon kartta? 



• Työn tekemisen tavat? Vaikutus hyvinvointiin? Vuorovaikutus ja 
kommunikaatiokanavat erilaisissa toimintaympäristöissä? 
Kognitiivinen ergonomia? Työpaikan yhteiset sopimukset työn 
muotoilusta? Yhteisöllisyyden kokemukset ja läsnäolo?

• Itselle ominainen, ihanteellinen tapa työskennellä? Teknologian 
hyödyntäminen, vireystilan huomioiminen, vuorovaikutuksen 
määrä, keskittyminen?



Lopuksi

Työn muotoilu on arjen innovatiivisuutta, rutiinien ravistelua ja 
rohkeita kokeiluja ja se edellyttää koko työyhteisön osallistumista, 

yhteistä kehittelyä ja sopimuksia.
Tarvitaankin rohkeaa yhteiskehittämistä, jossa keskeistä on 

laadukkaan vuorovaikutuksen avulla toteutuva työn muotoilu ja 
tekojen vaikuttavuus.

Yksin voi päästä pitkälle, mutta yhdessä vielä pidemmälle!
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https://newwowcrafting-tyonmuotoilu.in.howspace.com Löydät tältä digialustalta tutkimuksia, työkaluja ja tarinoita koskien työaikaa, 
työtiloja, työtapoja ja työterveysyhteistyötä. Chatissä voit jakaa omat ajatuksesi, kokemuksesi ja vinkkisi kaikkien nähtäväksi.
Alustan kaikki materiaali on maksutonta ja avointa.

NewWoW Howspace-linkkiä saa jakaa vapaasti!

https://newwowcrafting-tyonmuotoilu.in.howspace.com/
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Kiitos!
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