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TYÖNTUTKIJAN VALMENNUSOHJELMA
Työhön tuottavuutta, tehokkuutta ja työhyvinvointia

Työntutkijan valmennusohjelmassa opitaan tutkimaan, mittaamaan, parantamaan ja kehittämään työpaikalla  
esiintyviä työprosesseja. Valmennusohjelman sisältöjä soveltamalla yritys hyötyy nopeampina palveluaikoina, 
henkilöstön työtapojen ja työmenetelmien kehittymisenä.

Miksi työntutkimus kannattaa? 

Tutkimuksissa on todettu, että jopa neljäsosa työajasta voi kulua suunnittelemattomiin häiriöihin, ”turhaan 
sähläämiseen”. Työntutkijan valmennus antaa keinoja jäsentämään ja selkeyttämään prosesseja yrityksesi lähtöta-
son huomioiden. Kun on faktatietoa nykytilanteesta, parantuu ymmärrys prosesseista, jolloin niitä voi kehittää. 

Soveltuu eri toimialoille, pienille ja suurille yrityksille

Työntutkimuksen menetelmiä voidaan soveltaa mille tahansa toimialalle: valmennusohjelman sisällöt soveltuvat 
mm. teollisuusaloille, palveluyrittäjyyteen, logistiikka-alalle, toimistotyöhön, kaupan alalle ja terveydenhuoltoon. 
Työntutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää investointien kannattavuuden arvioinnissa ja tuottavuuden paran-
tamisessa. Erityisiä hyötyjä ohjelmasta on yrityksille, joilla on tavoitteita kilpailukyvyn parantamiseen. 

Käytännönläheisesti omalle työpaikalle soveltaen 

Valmennukseen kuuluu lähipäiviä ja harjoitustehtäviä. Valmennuksen aikana tehdään käytännönläheinen, omaan 
yritykseen sopiva harjoitustyö, jossa sovelletaan lähipäivien oppeja omalle työpaikalle. Lopputuotoksena on suun-
nitelma, joka voidaan toteuttaa työpaikalla tai jatkaa sen pohjalta kehitystyötä yhdessä esimiehen ja työyhteisön 
kanssa.

Työntutkimuksesta kokonaisvaltaiseen kehittämiseen

Valmennusohjelman kokonaisuus muodostuu viidestä kahden päivän osioista, joissa pääteemoina ovat

1. Mitä työntutkimus on?
- kokonaiskuva ja hyödyt yrityksen kehittämiselle, menetelmien kehityksellä sujuvaan työntekemiseen

2. Tutkiminen, mittaaminen ja ajankäyttö
- menetelmät ja teoreettiset lähtökohdat, käytännön- harjoitukset laskemiseen

3. Tarkastelussa työympäristö ja prosessit
- työn kuormitustekijät, riskien arviointi ja työturvallisuus

4. Hyödyt organisaation hyvinvointiin
- olosuhteet, ergonomia ja hyvinvoiva työntekijä osana tuottavuutta

5. Miten opittua sovelletaan käytännössä?
- työarvon määrittäminen ja laskennalliset ajanmääritykset, harjoitustehtävien purku ja analyysit, loppukoe



TTS Työtehoseura
www.tts.fi | (09) 2904 1200

Tutki, mittaa,  
paranna ja kehitä

Valmennusohjelman hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen, joka antaa oikeuden tehdä työnmittauksia 
työmarkkinajärjestöjen laatiminen pelisääntöjen mukaan.

Kokeneet kouluttajat ja monipuolista asiantuntemusta

Valmennusohjelmassa kouluttajina ovat  

• Minna Mattila-Aalto, TTS Työtehoseura; työn ja tuotteiden kehittämiseen sekä johtamiseen erikois-
tunut tutkija ja työterveyden ammattilainen. Käytännön kokemusta monialaisesta työn kehittämi- 
sestä 1990-luvun alusta lähtien. LinkedIn

• Elina Parviainen, HumanProcess Consulting Oy; työntutkija, prosessikonsultti ja ergonomia-asian-
tuntija, jolla monipuolinen kokemus työntutkimuksen, menetelmäkehityksen sekä teollisuusergono-
mian hyödyntämisestä osana operatiivisen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä niin kv-yrityksissä
kuin pk-sektorillakin.  Linkedin

• Kirsi Pitkänen, TTS Työtehoseura; työntutkija, yritysneuvoja ja sertifioitu vuorovaikutusvalmentaja,
jolla on yrityslähtöistä otetta johtamiseen, tuottavuuteen, turvallisuuteen ja työhyvinvointiin ja joka
on osallistunut satojen yritysten kehittämiseen ympäri Suomea.

• Tarja Väänänen, Tmi Tarja Väänänen; työntutkija, tuottavuus- ja työyhteisövalmentaja, Lean-
SixSigma Greenbelt, jolla vahva kokemus työntutkimuksesta osana operatiivisen toiminnan kehit-
tämistä niin pk-sektorilla kuin kansainvälisissä yrityksissä. Linkedin

Toteutuspaikka 
TTS Työtehoseuran Rajamäen toimipiste Nurmijärvellä. 
Osoite: Työtehoseura, Kiljavantie 6, 05200 Rajamäki. 

Lähipäivien ajankohdat ovat:

• 8.-9.5.2019
• 21.-22.5.2019
• 11.-12.6.2019
• 27.-28.8.2019
• 24.-25.9.2019
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Valmennuksen sisältö ja hinta

Valmennusohjelma sisältää 10 valmennuspäivää, koulutusmateriaalit sähköisesti, työpaikalle sovellettavan harjoitus-
tehtävän ohjauksen sekä loppukokeen. Kokonaisuuden hinta on 3990 euroa (+alv 24%), sis. aamu- ja iltapäiväkahvit. 
Lounas omakustanteinen. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja ilmoittaudu mukaan

Kerromme mielellämme lisää Työntutkijan valmennusohjelmasta. Ilmoittautumiset sähköisesti 10.4.2019 
mennessä. Klikkaa ilmoittautumislomakkeelle tai ota yhteyttä johtamiskoulutukset@tts.fi

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Ilmoittautumisesta lisätietoja

Anu Ahtela, koulutusasiantuntija
TTS Työtehoseura
anu.ahtela@tts.fi
puh. 044 7143 719

Valmennusohjelman sisällöstä lisätietoja 

Minna Mattila-Aalto 
TTS Työtehoseura
minna.mattila-aalto@tts.fi
puh. 050 3431 896

Tarja Väänänen 
Tmi Tarja Väänänen
tarja@tarjavaananen.fi
puh. 045 886 0800

Elina Parviainen
HumanProcess Consulting Oy
elina.a.parviainen@humanprocessoy.com
puh. 040 5455871

https://www.tts.fi/kouluttaudu/koulutustarjontamme/johtaminen_ja_yrittajyys/tyontutkimuksen_valmennus



