


Parempaa uniterveyttä 
muotoilun keinoin

Aku Varamäki



Olemme Workday Designers, 
työelämän muotoilutoimisto. 

Missiomme on auttaa ymmärtämään työn 
murrosta ja tehdä ihmisistä
oman työnsä muotoilĳoita.



KUVA

Osaajapula synnyttää 
osaajan markkinat.

Emme ole 
robotteja.

Olkaamme siis 
ihmisiä.



Nyt hyödynnämme muotoiluajattelua 
uniterveyden edistämisessä.



MUOTOILUHAASTE



8-11 
väsyneen työntekijän 

tuottavuuden aleneminen 
vuodessa työpäivinä

4x 
todennäköisemmin 
negatiivisia tunteita

15,6 
miljoonan euron 

vuosikustannukset

Unettomuus koskettaa joka kolmatta



MITÄ MUOTOILUAJATTELU VOI 
TUODA UNITERVEYDEN 

EDISTÄMISEEN?



On olemassa kahdenlaisia 
ongelmia:

insinööri-
ongelmia



...ja muotoiluongelmia



“Työelämän suurimpana haasteena Suomessa 
ovat tällä hetkellä jäykät rakenteet ja toisaalta 

teollisen ajan linjatuotantoon perustuva 
työkulttuuri niilläkin aloilla, joissa työ on jo 

purskeista, monimuotoista ja kaikkea muuta 
kuin suoraviivaista.”

Sitra







Muotoiluajattelun vahvuudet

Kokonais-
valtaisuus

Radikaali 
yhteistyö

Luovuus, 
kokeilemalla
oppiminen

Ihmislähtöinen,
luova lähestyminen

viheliäiseen ongelmaan

Työntekijän 
toimijuuden 

vahvistaminen







MITEN?



Konkreettinen työkalu tulevaisuuden 
työelämätaitojen harjoitteluun 
käytännössä. 

Design thinking

EMPHATIZE DEFINE IDEATE PROTOTYPE TEST IMPLEMENT



Empatia

Tulevaisuuden työelämätaidot

Muotoilĳan
taidot

Radikaali 
yhteistyö

Tuumasta toimeen 
-asenne

Luovuus

Näkökulman 
vaihtaminen

Sisu



Työntekĳät ja esihenkilöt muotoilĳoina

TYÖPÄIVÄMUOTOILU
Työntekijät 
“tuunaavat” omaa 
työtään.

JOHTAMISMUOTOILU
Esihenkilöt tukevat 
työntekijöitä, 
“johtamisen 
palveluiden” 
kehittäminen.



Design thinking on 
ensisĳaisesti 

esimiehen ja työntekĳän 
uusi tapa ajatella.



PROSESSI



Projektin eteneminen
Coaching 1
22.8.2019

Coaching 2
23.9.2019

Coaching 3
6.11.2019

Työntekijä-
ryhmät 
6.-7.11.2019

Coaching 4
15.1.2020

Coaching 5
11.3.2020

Johdanto 
muotoiluaja
tteluun

Empatia/tut
kimus-
vaihe

Tutkimusvai
heen 
työkaluja

Juurisyyn 
löytäminen

Työntekijän 
kokonaisvalt
ainen 
ymmärtämin
en

Työkaluja

Esimiesten 
valmennus 

1
(8.-9.10., 
28.10.)

Ideoinnin ja 
luovuuden 
merkitys 
ratkaisujen 
löytämiseksi

Prototyyppien 
merkitys

Työkaluja 
ideointiin ja 
testauksessa 
tukemiseen

Ennakkotehtäv
ä: tutkimus (ml 
teknologian 
avulla kerätty 
data)

Ongelman 
juurisyyn 
määritys

Prototyyppien 
ideointi

Testaus-
suunnitelmien 
tekeminen

Esimiesten 
valmennus

2

(25.-27.11.)

Esimiehen 
tuki 
kokeiluissa

Radikaali 
yhteistyö

Esimiesten 
valmennus 

3 
(27.1., 

4.-5.2.)

Arviointi ja 
kokemusten 
jakaminen

Suositukset

Jatko



Empatia

Unohda se mitä luulet tietäväsi.



Tehtävä: Työntekĳän journey map
Työntekijää pyydetään täyttämään 
journey mappia viikon ajan oman arjen 
havainnoinnissa.

Havaintoja käydään läpi keskustellen 
jakson päätteeksi. 

Esihenkilö tavoitteena on päästä kiinni 
kokemuksiin ja tarpeisiin, jotka 
saattaisivat muuten jäädä huomaamatta. 



Tehtävä: prisma

Työntekijä havainnoi omaa elämäänsä 
kokonaisvaltaisesti ja pyrkii 
tunnistamaan uneen vaikuttavia 
myönteisiä ja negatiivisia tekijöitä. 

Keskustelu esihenkilön kanssa ongelman 
juurisyystä ja ratkaisujen ideointi 
ongelmaan yhdessä.



Näkökulman 
vaihtaminen



Entä jos hyvä uni olisi 
meille prioriteetti?



Luovuus



Miten asia ratkaistaisiin päiväkodissa? 

Entä jos unohdamme 
työyhteisön “säännöt”?

Miten kissa Karvinen tekisi?



Radikaali 
yhteistyö





Tuumasta 
toimeen 
-asenne

Design thinking + desing doing.
Ajattelu ja tekeminen kulkevat käsi kädessä.





Sisu

Walk the talk.



MITÄ 
TAVOITTELEMME?



Radikaalisti 
parempaa 

uniterveyttä 
muotoilun 

keinoin.



Parantunut työntekĳäkokemus

Asiakaskokemus Työntekĳäkokemus
Asiakaslähtöinen 
palvelukehitys

Henkilöstölähtöinen 
kehittäminen 



LUKU- JA 
KUUNTELUVINKKEJÄ



Future proof -kirja
Aku Varamäen kirja käsittelee työn murrosta ja sitä, miten 
tulevaisuuden voi ottaa omiin käsiin muotoilijan taidoilla. Kirja avaa 
asiantuntijahaastatteluiden ja konkreettisten esimerkkien kautta 
sitä, millaisia muutoksia lähivuosien työelämässä on odotettavissa. 
Uhkien sijaan se kuvaa erityisesti niitä lukuisia mahdollisuuksia, 
joita meille avautuu. 

Future proof -podcast
Joidenkin arvioiden mukaan 85% vuoden 2030 työpaikoista ei ole vielä 
syntynytkään. Mutta mitä tämä tarkoittaa ihan tavallisen työtä tekevän 
suomalaisen kannalta? Future Proof on podcast tulevaisuuden työstä. Sarjassa 
Paula Helle ja Aku Varamäki tutkivat miten työ muuttuu, mitä uutta työtä syntyy 
ja miten itse kukin voisi valmistautua tulevaisuuden työelämään.

Puhetta työn
tulevaisuudesta







Screenshot-dian otsikko

Tekstiä tähän, 
voi laittaa 
jonkun oman 
kommentin 



Työntekĳäkokemuksen kehittämien 

Fyysinen ympäristö
Henkilöstön todellisten tarpeiden 
tutkiminen

Työpäivämuotoilu - Uusien 
toimintatapojen kehittäminen 
yhteiskehittelemällä

Digitaalinen ympäristo
 
Henkilöstön todellisten tarpeiden 
tutkiminen

Prosessikehitys palvelumuotoilun 
keinoin

Sosiaalinen ympäristö
Henkilöstön todellisten tarpeiden tutkiminen

Johtamismuotoilu - Johtamisen kehittäminen 
muutoksessa

Osaamismuotoilu - Oppivan kulttuurin ja 
osaamisten kehittäminen

Uramuotoilu - Tuki uusien uramahdollisuuksien 
löytämiselle



Keinoja muodollisen koulutuksen rinnalle:
● Työssä oppiminen
● Muiden opettaminen
● Kirjat ja äänikirjat
● Podcastit, videot, tutoriaalit
● Verkkokurssit
● Vertaisoppiminen
● Mentorointi
● Työpari
● Tapahtumat
● Kirjoittaminen
● ...mahdollisuuksia on rajattomasti!

Oppimisen keinot löytyvät luovasti
ideoimalla ja kokeilemalla


