Tuunaamalla
uutta intoa
töihin
Materiaaleja työn kehittämiseen

Johdanto
Milloin viimeksi olet pysähtynyt oman työsi äärelle? Työn tuunaamisen suunnittelu on
mahdollisuus siihen. Käytä pieni hetki ja tutustu tähän materiaaliin. FinFamin työn
tuunaamisen kokonaisuus sisältää konkreettisia vinkkejä oman työn kehittämiseen,
omien innostuksen lähteiden löytämiseen ja työn kehittämiseen.
Innostavia hetkiä työn tuunaamisen parissa!

Mitä työn tuunaaminen on?
Työn tuunauksen voidaan ajatella olevan nykyisen työn uudelleen järjestämistä uudella
tavalla ennalta sovittujen palkkausperusteiden mukaan. Työn tuunaamisella muokataan
omaa työtehtävää, jotta työ muuttuu itselle miellekkäämmäksi. Työn tuunamisen
tarkoitus on lisätä työn innostavia tekijöitä.
Työtehtäviä voidaan tehdä monella tapaa, kuitenkin niin, että alkuperäinen, esimiehen
kanssa työsopimuksessa sovittu perustehtävä säilyy ennalta sovittuna.
Työn tuunaamisen voidaankin ajatella olevan työn uudelleen järjestämistä ja
innostavien työmenetelmien tukemista. Työn tuunaaminen ei ole kuitenkaan
työtehtävistä kieltäytymistä, ikävien työtehtävien unohtamista tai haastavista
työtehtävistä kieltäytymistä. Se on työn sisällön kehittämistä ja uudistamista.

Työn tuunaaminen on meidän jokaisen asia
Työn tuunaaminen on sekä työntekijän, työyhteisön, että johdon asia. On tärkeää luoda
rakenteet, että työtä voi kehittää ja omia työtapoja voidaan tarkentaa. On
tärkeää luoda puitteet uuden oppimiselle ja innostuksen tukemiselle työssä. Tämä puolestaan edellyttää avoimen ja luottamusta herättävän työkulttuurin tukemista.

Taitto ja teksti: Jaana Humalto
Kuvat: Minttu Lehtovaara ja Taru Tuulia Tittonen

”Jos sinun pitäisi
kuvailla työtehtäviäsi
yksityiskohtaisesti
prosesseina, miten
sen tekisit?”

Jos voisit tehdä nykyisen työsi
uudella tavalla, mitä työvaiheita muuttaisit?
Mitä työvaiheita tarkentaisit?
Mitä työvaiheita jättäisit pois ja mitä
tekijöitä lisäisit nykyisessä työssäsi?
Mitä työn osa-alueita voisit
kehittää?
Tähän ajatukseen kiteytyy oman työn tuunaaminen. Työn tuunaamista voi toteuttaa
työn prosesseja kehittämällä, työn vuorovaikutusta tarkastelemalla, omaa
oppimisprosessia kehittämällä ja ennakkoluulottomasti uudistamalla omaa työtehtävää
työsopimuksen puitteissa.
Työntekijä on velvollinen toteuttamaan työsopimuksessa mainittua perustehtävää,
mutta toteutustapoja voi tarkentaa yksin ja yhdessä johdon kanssa. Suuremmissa työn
sisällön muokkauksissa tulee kuitenkin aina ensin konsultoida esimiestä ja sopia
yhteiset raamit työn muokkauksen mahdollisuuksille.
Työn tuunaamisella ei ole tarkoitus kirjoittaa omaa tehtävänkuvaa uusiksi.
Työsopimuksessa sovittu tehtävänkuva sitoo työntekijää ja työnantajaa. Silti omaa
työtapaa voi kehittää ja omassa työtehtävässä voi kehittyä. Esimerkiksi asiakaspalvelua
voi tehdä monella tapaa. Voit kehittää omia kollegataitojasi tai omia johtajan taitojasi.
Voit toteuttaa työsopimuksessa sovittua työtehtävää monella eri tavalla, koska haluttuun
lopputulokseen voi päästä monella tavalla.

Apukysymyksiä oman työn tuunaamisen kehittämiseen
Mikä merkitys työlläsi on? Mitä hyötyä omasta työstäsi on? Miksi teet nykyistä työtä?
Mihin tähtäät omassa työtehtävässäsi?
Minkä uuden taidon voisit oppia kollegoiltasi?
Mitä menetelmää voisit kokeilla omassa työssäsi, jota kollegasi toteuttaa parhaillaan?
Minkälaisella uudella tavalla voisit tehdä nykyistä työtäsi?
Etätyö on mahdollisuus tarkastella omaa työtä uudesta näkökulmasta. Työ on parasta
silloin, kun se muuttuu, kehittyy ja elää. FinFamin Unelmien työpaikka - ja järjestö
omaisten asialla henkilöstöstrategian mukaan FinFami on työpaikka, jossa tuetaan
uuden kehittämistä ja työssä oppimista.

Työn tuunaamisen pohjatyöhön kannattaa panostaa: mitä tehtäviä omaan työhöni
kuuluu? Kuvaile työsi prosessit yksi kerrallaan. Mistä osa-alueista innostut eniten
omassa työtehtävässäsi?
Päätä, että opettelet yhden uuden toimintamallin työkavereiltasi? Miten he toteuttavat
työtä? Miten kollega esimerkiksi kirjaa ylös tehtävät työtehtävät? Miten hän seuraa oman
työnsä toteutumista? Miten hän ideoi uutta?
Työn tuunaaminen on kuin kuvan värittämistä. Työn voisi ajatella olevan kuin
värityskirja. Voit värittää sen monella eri tavalla, jolloin yksikään kuva ei ole samanlainen
toisensa kanssa riippuen värittäjästä.
1. Miten voisit tuunata yksittäisiä työsi prosesseja? Esimerkiksi: Miten voisit pitää
palaverit uudella tavalla?
2. Miten voisit esitellä talousdokumentit uudella tavalla?
3. Miten voisit viestiä työssäsi uudella tavalla? Laittaisitko esimerkiksi
videotervehdyksellä työsi ajankohtaisia sisältöjä kohderyhmälle?
4. Mitä voisit jättää nykyisen työsi prosesseista pois kuitenkin niin, että toteutat
perustehtävää?
5. Kenen uuden kollegan tai yhteistyökumppanin kanssa voisit tehdä töitä
perustehtäväsi puitteissa? Mitä voisit oppia kollegoiltasi? Mitä voisit oppia kollegoilta?
6. Koska olet viimeksi jutellut esimiehesi kanssa työsi sisällöstä?
7. Koska olet kysynyt kollegoiltasi tai esimieheltäsi palautetta? Koska olet itse antanut
positiivista palautetta kollegalle?
8. Mistä innostut omassa työtehtävässäsi?
9. Miten voisit tehdä nykyisestä työtehtävästäsi mielekästä? Voisitko tehdä työtä uudella
tavalla tai asenteella?
10. Mitä osaamista sinulla on?
11. Mitä osaamista haluaisit kehittää nykyisen työsi puitteissa? Oletko puhunut
esimiehesi kanssa, miten voisit lisätä omia kiinnostuksen kohteita omassa työssäsi?
12. Miten voisit piristää oman työsi arkea?
13. Mitä erilaista voisit tehdä työsi arjessa?
14. Mitä erilaista voisit tehdä yhteistyön saralla?
15. Miten voit tuunata työtehtäväsi vuorovaikutusta?

”Olin kiinnostunut viestinnästä. Varmistin
esimieheltäni, että sain opetella InDesignin
käytön. Aloin tehdä talousraporteista
visuaalisesti hienompia.”
”Olen taitava valokuvaamaan ja innostun
siitä. Kysyin kollegoiltani ja varmistin
esimieheltäni, voisinko hyödyntää taitoani
nykyisessä työtehtävässäni.”

Työn tuunaamisen prosessi FinFamissa
1. Määrittele omat työtehtäväsi. Pilko ne työvaiheiksi. Mitä voit jättää pois? Mitä voit
tehdä uudella tavalla? Kirkasta oman työsi tavoitteet. Pyydä palautetta. Keskustele.
2. Miten voisit tuunata yksittäisiä työsi prosesseja? Esimerkiksi: Miten voisit pitää
palaverit uudella tavalla?
3. Mistä innostut omassa työtehtävässäsi? Mitä osaamista sinulla on? Mitä osaamista
haluat kehittää?
4. Oletko puhunut esimiehesi kanssa, miten voisit lisätä omia kiinnostuksen kohteita
omassa työssäsi?
5. Miten työ tulee entistä merkityksellisemmäksi sinulle?
6. Kenen kanssa voisit lisätä yhteistyötä, jotta innostus työssä kasvaisi? Mitä
yhteistyömahdollisuuksia on kollegoiden kanssa? Mitä uusia yhteistyömahdollisuuksia
tehtävänkuvassa on?
7. Hyödynnä olemassa olevat työn tuunauksen vinkkilistat. Tutki innostuneesti
olemassa olevia työn tuunauksen materiaaleja ja peilaa niitä omaan tehtävänkuvaasi.
Pysähdy oman työsi äärelle.

Linkkejä lisätietojen lähteille
Työn tuunaaminen:
Työterveylaitos		
https://www.ttl.fi/tyopiste/nain-tuunaat-tyotasi-ja-loydat-sii
				hen-uutta-innostusta/
Työterveyslaitos		
https://www.ttl.fi/tyopiste/torju-etatyoapatia-tuunaa-tyotasi-pa
				remmaksi/
Työterveyslaitos		
https://www.ttl.fi/tyopiste/nailla-keinoilla-jokainen-voi-paran
				taa-tyoyhteisonsa-vuorovaikutusta/

Työn imu:
Työterveyslaitos: 		

https://www.ttl.fi/tyon-tuunaajan-inspiraatiokirja/

Työterveyslaitos: 		

https://www.ttl.fi/tyontekija/tyon-imu/tyon-tuunaaminen/

Työn imu testi		

https://www.ttl.fi/tyon-imu-testi/

Työn imu -opas		

https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2018/09/TTL_tyonimu.pdf

Työterveyslaitos: 		

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114842/Innostuksen_spiraali.pdf?sequence=1

