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Työpäivämuotoilun työpajan 
tavoite:
Tutustuttaa osallistujat muotoiluajatteluun (design thinking), muotoiluprosessiin sekä 
muotoilijan mindsetiin.

● Tunnistaa ennakkotehtävän ja keskustelujen pohjalta yksi muotoiluhaaste
● Ideoida ratkaisuja ongelmaan
● Ideoida kokeiluja 
● Laatia testaussuunnitelma kokeilun toteuttamiseksi

Työkalut

● Ennakkotehtävät (unidiagrammi, journey map)
● Testaussuunnitelma



Konkreettinen työkalu tulevaisuuden 
työelämätaitojen harjoitteluun 
käytännössä. 

Design thinking

EMPHATIZE DEFINE IDEATE PROTOTYPE TEST IMPLEMENT



Design thinking on 
ensisĳaisesti 

uusi tapa ajatella.



Empatia

Tulevaisuuden työelämätaidot

Muotoilĳan
taidot

Radikaali 
yhteistyö

Tuumasta toimeen 
-asenneLuovuus

Näkökulman 
vaihtaminen

Sisu



Muotoiluajattelun vahvuudet

Kokonais-
valtaisuus

Radikaali 
yhteistyö

Luovuus, 
kokeilemalla
oppiminen

Ihmislähtöinen,
luova lähestyminen

viheliäiseen ongelmaan

Ei 
“one size 
fits all” 

-ratkaisuja



8-11 
väsyneen työntekijän 

tuottavuuden aleneminen 
vuodessa työpäivinä

4x 
todennäköisemmin 
negatiivisia tunteita

15,6 
miljoonan euron 

vuosikustannukset

Unettomuus koskettaa joka kolmatta



Design thinking sopii pirullisten 
ongelmien ratkaisuun



UNITERVEYDEN 
EDISTÄMINEN 

MUOTOILUN KEINOIN



Tutkimusvaihe

Sinä ja unesi olette nyt keskiössä.



Nyt saat asettaa itsesi ja unesi etusijalle.

Tutki elämääsi kokonaisvaltaisesti. Mitkä kaikki asiat vaikuttavat uneen?

Älä arvostele tai arvioi - pyri tutkimaan tilannettasi avoimen uteliaasti.

Muista, että vielä ei olla etsimässä ratkaisuja!

Empatia



Tutkimusvaiheen työkalut



Määritys

Mikä on uniongelmien juurisyy?
(Elefanttikin syödään pala kerrallaan.)



Asioista puhuminen auttaa näkemään asioita uudesta näkökulmasta 
- joskus ulkopuolinen näkee tilanteemme kirkkaammin kuin me itse.

Kaikki asiat eivät ole omissa käsissämme, mutta moni asia on. 
Keskitytään asioihin, joihin voimme vaikuttaa.

Valitaan yksi asia kerrallaan, johon voimme vaikuttaa. Se riittää.

Näkökulman vaihtaminen



Harjoitus: haastattelu
Haastattele pariasi ymmärtääksesi uniongelman 
juurisyyn.

Pääset haasteen ytimeen kysymällä kysymyksiä ja 
kuuntelemalla tarkasti. Ole utelias!

Jos uniongelmiin ei löydy yhtä syytä, pyrkikää 
valitsemaan yksi uniterveyteen merkittävästi 
vaikuttava asia. Sen on oltava sellainen, johon voitte 
itse vaikuttaa. (Huom! Myös työaikoihin yms. voi tässä 
projektissa vaikuttaa!)

Määritelkää lopuksi muotoiluhaaste innostavan 
haasteen muotoon. Esim. “miten eri keinoin voisin 
rauhoittua iltaisin?” “Miten eri keinoin voisin tutkia 
työaikojen vaikutusta uneeni?”



Esimerkkikysymyksiä haastattelĳalle

● Kuinka virkeä/levännyt olet töissä keskimäärin?
● Miten uni vaikuttaa mielestäsi työhösi? 
● Tapahtuuko työpaikalla sellaisia asioita, jotka vaikuttavat 

nukahtamiseen tai uneen? Kerro esimerkkejä.
● Vaikuttaako työmäärä, työyhteisön ilmapiiri tai työajat uneesi 

negatiivisesti? Mikä/mitkä asiat? Anna esimerkkejä.
● Tukeeko tai haittaako työyhteisön toiminta uniterveyttä? Millä tavoin? 

Kerro esimerkkejä.
● Onko sinulla mahdollisuus palautua töistä vapaa-ajalla? Onko sinulla 

keinoja purkaa kuormittavia tekijöitä (fyysistä tai henkistä rasitusta). 
Kerro esimerkkejä.

● Jos saisit muuttaa yhden tai useamman asian työssäsi, mikä auttaisi 
sinua nukkumaan paremmin, mikä se olisi? 

● Miten esimiehesi tai työnantajasi voisivat tukea uniterveyttäsi?

Muista, olemme vasta tunnistamassa ongelmaa, emme ratkaisua!



Ideointi

Yksi “oikea” ratkaisu vai 
loputtomasti vaihtoehtoja?



Pyri vapautumaan hetkeksi arkielämän rajoitteista, normeista ja 
epävarmuudesta.

Keksi itsellesi monta vaihtoehtoista tapaa ratkoa ongelmaa. Anna 
mielellesi hetkeksi lupa leikitellä erilaisilla mahdollisuuksilla!

Luovuus





LUOVUUSLÄMMITTELY



Harjoitus: ideointi

Ideoi parin kanssa ratkaisuehdotuksia 
tunnistettuun 
muotoiluhaasteeseen/ongelmaan. 

Keksi niin monta ratkaisua kuin vain 
kykenet!

Kirjoittakaa ylös KAIKKI ideat, jotka 
tulevat mieleen. Mitä villimpi ajatus, sen 
parempi!



Mitä vapaaherra(tar) tai miljonääri 
tekisi?

Miten asia ratkaistaisiin koulussa?

Mitä tekisit, jos sinun ei tarvitsisi välittää 
työajoista tai muista säännöistä?



Prototyypit

Miten ideaa voi kokeilla käytännössä?



Miten voit edistää uniterveyttäsi jo tänään tai huomenna? Keksi 
konkreettisia tapoja edistää uniterveyttäsi!

Kokeilu voi olla maltillinen tai radikaali. Joskus maltillinen muutos 
johtaa kestävän ratkaisun löytymiseen. Toisaalta, tässä projektissa on 
lupa olla radikaali!

Sinun ei tarvitse vielä miettiä mahdollisia jatkosteppejä. Kyseessä on 
vasta kokeilu, eli teko on kestoltaan tai vaikutuksiltaan rajattu. 

Tuumasta toimeen -asenne



Harjoitus: prototyyppien 
ideointi

Valitse ideointivaiheen ratkaisuista yksi, 
joka vetoaa sinuun. 

Ideoi parisi kanssa kokeilu, jolla valittua 
ideaa voisi oikeasti testata käytännössä. 

Voit kehittää tässä vaiheessa vielä 
monta vaihtoehtoista kokeilua!



Tukikysymyksiä ideointiin
Haastattelut

● Kuka voisi hälventää pelkoja?
● Kuka on guru tällä alueella?
● Kuka on kulkenut saman polun?
● Kuka on maailman paras tässä asiassa? 

Entä oman alueen etevin?
● Keneltä voisit oppia?

Kokeilut

● Mitä tekisit jos et tuntisi häpeää?
● Mitä tekisit, jos sinun ei tarvitsisi välittää 

työajoista tai muista normeista?
● Mitä olet aina halunnut kokeilla, mutta 

et ole uskaltanut/ehtinyt/saanut 
aikaiseksi?

● Mitä mummo tekisi?
● Millä eri keinoin voit hankkia tietoa, jota 

tarvitset? Kyselyllä? Havainnoimalla?
● Miten voisit havainnollistaa tai kokeilla 

ideaasi? 
● Missä eri ympäristöissä voit kokeilla 

ideaasi käytännössä? 
● Miten asiaa kokeiltaisiin avaruudessa? 

Entä päiväkodissa? Sairaalassa?



Testaus

Älä rakastu ideaan, vaan 
toimivaan ratkaisuun.



Muista, että ympärilläsi on paljon ihmisiä, jotka voivat ja haluavat 
auttaa sinua uniterveytesi edistämisessä.

Kerro kokeilustasi muille - teet samalla itsestäsi tilivelvollisen.

Radikaali yhteistyö





Implementointi

Vain toteutetuilla ideoilla on merkitystä.



Pitkään jatkunut uniongelma ei poistu sormia napauttamalla, mutta 
sinnikkäästi eri keinoja kokeilemalla omaan tilanteeseen löytyy 
helpotusta.

Älä lannistu vastoinkäymisistä vaan muotoile tiesi eteenpäin.

Muista, että sinä olet oman unesi paras asiantuntija ja unimuotoilija!

Sisu



Muotoiluprosessi

EMPHATIZE DEFINE IDEATE PROTOTYPE TEST IMPLEMENT



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





Yhteystiedot

Aku Varamäki
aku@workdaydesigners.com
0400 342234
@akuvaramaki
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