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Tämän kehittämishankkeen pääkohteena on Lindström Invest, joka on yksityinen kiinteis-

tönsijoitusyhtiö. Kehittämishankkeen päätavoitteena on luoda visio Lindström Investin pal-

veluiden kehityksestä. Alatavoitteena on hyödyntää saatu tieto ja visio nykyisten palvelui-

den kehittämisessä.  

 

Keskityn opinnäytteessä erityisesti kolmeen aiheeseen ja niiden vaikutuksiin Lindström In-

vestin palveluihin eli työn ja työn tekemisen murrokseen, hyvinvointiin sekä Kalastaman 

kaupunginosan kehittymiseen.  Opinnäytetyön alussa esittelen kehittämishankkeen sisältö 

sekä sen kohteen. Sen jälkeen käsittelen jokaista edellä mainittua teemaa omassa lu-

vussa. Kuudennessa luvussa avaan haastattelututkimuksen tuloksia ja sen jälkeen esitän 

vision palveluista. Viimeisessä luvussa pohdin opinnäytetyön merkitystä sekä jatko.  

 

Tässä opinnäytteessä etsin ja keräsin edellä kuvattuihin aiheisiin liittyvää sisältöä, jonka 

jälkeen analysoin sen merkitystä suhteessa tutkimusongelmaan ja -tavoitteisiin. Tutkimuk-

sen menetelmiin sisältyi teemahaastattelu kerätyn aineiston syventämiseksi. Teemahaas-

tattelussa hyödynnettiin skenaariotyöskentelyä. Kehittämishanke seuraa konstruktiivista 

työotteen seitsemän vaihetta.  

 

Opinnäytetyön tarkoitus on hyödyntää Lindström Investiä. Sen lisäksi tämä työ hyödyntää 

sekä työnantajia että toimitiloja tarjoavia yrityksiä. Työnantajat saavat tämän opinnäytteen 

avulla ymmärryksen tulevaisuuden kehitysnäkymistä sekä ideoita ja apua työntekijöistä 

huolehtimiseen. Toimitiloja tarjoavat yritykset saavat oivalluksia työn tekemisen murroksen 

vaikutuksista toimisto- ja yrityspuistomaailmaan sekä ajatuksia muutoksen tukemiseen.  
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1 Johdanto  

 
1.1 Taustatekijät ja tavoitteet 

 

Tämän työn yksi pääkäsitteistä on visio. Wilkinsonin mukaan (2017, 27) visio on tulevai-

suuden kuvaus, jossa heijastuu yhteisiä arvoja ja joka motivoi muutokseen. 

 

Visiota voidaan etsiä ja tavoitella ennakoinnin avulla. Ennakointityön avulla johtajat kysy-

vät parempia kysymyksiä tulevaisuudesta, tekevät tarkempia strategisia päätöksiä sekä 

tukevat voimakkaammin vaihtoehtoisten toimintasuunnitelmien tutkimista, kehittämistä ja 

tuottamista. Strateginen ennakointi suuntaa johtajan fokuksen menneen tuntemisesta 

vaihtoehtoisten tulevaisuuksien tuntemiseen. Ennakoinnin avulla voidaan välttää juuttu-

mista voivotteluun, kun suunnitelmat eivät toteutuneetkaan ja siirtää katseet tulevaan ky-

symällä muun muassa ”mitä jos?”. (Wilkinson 2017, 4 & 7.) 

 

Tämän kehittämishankkeen pääkohteena on Lindström Invest, joka on yksityinen kiinteis-

tönsijoitusyhtiö. Yritys hallinnoi kolmea täyden palvelun yrityspuistoa Kalastaman alueella 

sekä kahta toimistotaloa. Yrityksestä puhutaan nimellä Invest ja käytän nimitystä jatkossa 

tässä opinnäytteessä. Tämän työn tarkoitus on tukea Investin strategista kehitystä ja kas-

vua.  

 

Investille on tärkeää hahmottaa, miten työ ja työpaikka muuttuvat. Keskeiset käsitteet 

tässä opinnäytteessä ovatkin työn ja työn tekemisen murros, hyvinvointi, työpaikka, työn-

tekijän kokemus ja yrityspuisto. Tässä opinnäytteessä sanalla työpaikka tarkoitetaan fyy-

sistä tilaa ja rakennusta eikä työnantajaa tai yritystä. Yrityspuistolla tarkoitetaan raken-

nusta, jossa eri yrityksillä on toimistotiloja ja jossa on paljon paikan päällä toteutettuja pal-

veluja. Toimistotalolla tarkoitetaan rakennusta, jossa eri yrityksillä on toimistiloja, mutta 

niissä on vähemmän paikan päällä olevia palveluja kuin yrityspuistossa.  

 

Työni toisena lähtökohtana on, että Investin täytyy kehittyä asiakasyritysten työntekijöiden 

hyvinvointia voimakkaasti tukevaksi sekä ympäri vuorokautta älykkäitä palveluja tarjoa-

vaksi palveluorganisaatioksi. Jatkossa asiakkaamme tulevat kaipaamaan työpaikalla pal-

veluja ympäri vuorokauden ja viikon jokaisena päivänä. Tulevaisuudessa työajat joustavat 

entistä enemmän työntekijän oman elämänrytmin mukaan ja globaaleissa yrityksissä tarvi-

taankin työntekijöitä paikalla eri aikoina. Töitä voi tehdä kannettavan tietokoneen ja älylait-

teiden avulla missä vaan, jolloin työpaikalle tullaan muista syistä ja on tärkeää, että siellä 
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on viihtyisää. Henkilökohtainen hyvinvointi ja samalla myös ympäristön hyvinvoinnin mer-

kitykset korostuvat. 

 

Kehittämishankkeen päätavoitteena on luoda visio Investin palveluiden kehityksestä, 

jonka avulla Invest säilyttää asemansa korkean luokan palveluntuottajana ja jatkaa kasvu-

aan ja kehitystään. Alatavoitteena on hyödyntää saatua tietoa ja kehitettyä visiota Investin 

nykyisten palveluiden kehittämisessä.  

 

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja rajaukset 

 

Tutkimuskysymykseni on: Mihin suuntaan Lindström Investin tulee palveluorganisaationa 

kehittyä? Olen muodostanut myös seuraavat kolme alakysymystä:  

• Miten Kalasataman kehitys vaikuttaa Investiin ja miten Invest voisi puolestaan tu-
kea Kalastaman kehitystä? 

• Minkälaisia palveluita Investin asiakkaat odottavat tulevaisuudessa? 
• Saavuttaisimmeko kilpailuedun panostamalla hyvinvointia tukeviin palveluihin? 

 

Keskityn opinnäytteessä erityisesti kolmeen aiheeseen ja niiden vaikutuksiin Lindström In-

vestin palveluihin eli työn tekemisen murrokseen, hyvinvointiin sekä Kalastaman kaupun-

ginosan kehittymiseen. Tämän tiedon avulla tuotan vision Lindström Investin palveluista 

tulevaisuudessa.  

 

Tämän työn ulkopuolelle on jätetty politiikka ja talous, vaikka molemmat vaikuttavat Inves-

tin tulevaisuuteen. Molemmat aiheet vaikuttavat olennaisesti Investin asiakkaiden liiketoi-

mintaan ja sitä kautta myös Investin liiketoimintaan. Asiakasyritysten liiketoiminnallisista 

muutoksista huolimatta lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää, että Investin kiinteistöissä 

liikkuu ihmisiä, joille tarjotaan palveluita. Investin asiakasyritysten lukumäärä tai yritysten 

liikevaihto ja työntekijämäärä ovat sinänsä merkityksettömiä työn lopputuloksen kannalta. 

 

Investin yrityspuistojen sijoittuminen Helsingin erittäin nopeasti kehittyvään Kalasataman 

kaupunginosaan näkyy tässä opinnäytteessä. Helsingin kaupungin visio tehdä Helsingistä 

maailman toimivin kaupunki (Helsingin kaupunki 2019a) sekä Fiksu Kalastama -hanke 

vaikuttavat paljon toimintaympäristöön. Fiksu Kalastama -hankkeessa kehitetään avoimia 

ja älykkäitä kaupunkipalveluita. Hankkeen tavoitteena on luoda resurssitiivis kaupungin-

osa, joka tarjoaa asukkaille tunnin lisää aikaa päivässä. (Fiksu Kalastama 2019a.) Työssä 

tutkin miten Fiksu Kalasatama -hanke sekä Helsingin kaupungin suunnitelma kaupungin-
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osan kehittämisestä tukevat Investin toimintaa, ja miten Invest voisi puolestaan tukea Ka-

lasataman kehitystä. Näitä asioita tutkin perehtymällä asiaa koskevaan aineistoon. Selvi-

tyksen perusteella ehdotan konkreettisia toimenpiteitä yhteistyön toteuttamiseksi.  
 

Tutkimalla työn ja työn tekemisen murrosta pyrin vastaamaan kysymykseen: Minkälaisia 

palveluita Investin asiakkaat odottavat tulevaisuudessa? Otan huomioon digitalisaation ja 

tekoälyn vaikutukset kehitykseen, mutta en keskity pelkästään teknologian tuomiin muu-

toksiin. Työn tekemisen murrokseen perehdyn tutkimalla saatavilla olevaa tietoa ja aineis-

toja sekä haastattelemalla asiakkaita. Aineisto on kerätty laajalla skaalalla globaaleista, 

eurooppalaisista, suomalaisista ja paikallisista lähteistä. Asiakkaiden haastatteluiden ta-

voitteena on selvittää, miten asiakkaamme näkevät työelämän kehityksen ja mitä palve-

luita tarvitaan tulevaisuudessa työteon tueksi.  

 

Trendi on havaittavan ilmiön määrällinen tai laadullinen muutos, jonka voidaan arvioida 

kehittyvän tiettyyn suuntaan tietyn ajanjakson aikana. Megatrendi on taas monien trendien 

yhtenäinen ja uudenlainen voima, joka vaikuttaa olennaisesti ympäristöön, talouteen tai 

sosiaalisiin olosuhteisiin jopa vuosikymmenien ajan. (Wilkinson 2017, 17.) Hyvinvointi on 

selkeästi yksi aikamme megatrendejä ja Investin työntekijöiden toiminnassa hyvinvointi on 

toimintaa ohjaava arvo, vaikka se ei ole määritelty yrityksen arvoksi. Perehdyn tässä opin-

näytteessä hyvinvoinnin megatrendiin keskittyen sen merkitykseen työelämässä. Tässä 

opinnäytteessä jäsennän työntekijän hyvinvoinnin ulottuvuudet sekä niihin liittyvät palvelut 

nelikentän avulla. Syventymällä hyvinvoinnin merkityksen kehittymiseen työelämässä py-

rin vastaamaan kysymykseen, saavuttaisimmeko kilpailuedun panostamalla hyvinvointia 

tukeviin palveluihin?  

 

 

1.3 Menetelmät ja rakenne 

 

Tässä kvalitatiivisessa opinnäytteessä etsin ja keräsin edellä kuvattuihin aiheisiin liittyvää 

sisältöä, jonka jälkeen analysoin sen merkitystä suhteessa tutkimusongelmaan ja -tavoit-

teisiin.  Sisällön analyysilla luodaan ja jäsennetään systemaattinen ja kattava kuvaus si-

sällöstä (Metodix 2019a). 

 

Tutkimuksen menetelmiin sisältyi myös teemahaastattelu kerätyn aineiston syventä-

miseksi. Haastattelututkimuksen edut ovat moninaisia. Haastattelua voidaan käyttää tutki-
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musmenetelmänä, kun halutaan syventää saatavia tietoja, sijoittaa tietoa laajempaan kon-

tekstiin tai saada tietoa vähän kartoitetusta tai tuntemattomammasta aiheesta. (Hirsijärvi & 

Hurme 2015, 34.)  

 

Hirsijärven & Hurmeen mukaan (2015, 47-48) teemahaastattelu on puolistrukturoitu haas-

tattelu, joka kohdennetaan tiettyihin teemoihin, joista keskustellaan. Teemahaastattelussa 

oletetaan, että kaikilla haastatettavilla on kokemuksia, ajatuksia ja uskomuksia, joita voi-

daan tutkia tällä menetelmällä.  

 

Menetelmänä haastatteluun liittyy aina heikkouksia. Virheitä voi esiintyä esimerkiksi sellai-

sissa tilanteissa, joissa haastateltava on taipuvainen antamaan sosiaalisesti hyväksyttäviä 

vastauksia. Myös haastattelijan kokemattomuus haastattelijana ja materiaalin analysoi-

jana voi johtaa puutteellisen tiedon tuottamiseen. (Hirsijävi & Hurme 2015, 35.) 

 

Struktuuria teemahaastattelussa antoi neljä asiakkaille esitettyä skenaariota sekä muu-

tama avoin kysymys. Skenaariolla tarkoitetaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden käsikirjoituk-

sia, jotka toimivat työvälineenä tulevaisuuden ennakoinnissa. Skenaariot voivat parantaa 

kykyämme arvioida nykyisten päätösten vaikutuksia ja auttavat selkeyttämään kokonais-

näkemystä tulevaisuudesta. (Kamensky 2010, 169.) 

 

Pyrin opinnäytteessä tuottamaan tietoa ja näkemyksiä, jotka mahdollistavat vision luomi-

sen Investin palveluista sekä vastaavat edellisessä luvussa esitettyihin tutkimuskysymyk-

siin. Perehdyn aineistotutkimuksen avulla työn tekemisen murrokseen, hyvinvointiin ja Ka-

lasataman kaupunginalueen kehitykseen. Tämän lisäksi syvennän aiheista saatavaa tie-

toa haastattelemalla asiakkaita. Lopussa käsittelen miten nämä asiat vaikuttavat Lind-

ström Investin toimintaan ja otan kantaa toiminnan kehittämiseen.  

 

Kehittämishanke perustuu konstruktiiviseen tutkimusotteeseen. Konstruktiivisessa työot-

teessa keskitytään tosielämän ongelmaan, johon pyritään löytämään ratkaisu ja tuotta-

maan innovatiivisen konstruktion. Konstruktio perustuu teoreettiseen tietämykseen, empii-

risen tutkimuksen löydöksiin sekä reflektioon niiden välisestä suhteesta. (Metodix 2019b.) 

 

Konstruktiivisessa työotteessa on seitsemän vaihetta. Ensimmäinen vaihe on relevantin 

ongelman etsiminen, jonka jälkeen selvitetään tutkimustyömahdollisuudet ja hankitaan sy-

vällinen aiheen tuntemus. Tuntemuksen hankkimisen jälkeen innovoidaan ratkaisumalli ja 

kehitetään konstruktio, jonka jälkeen toteutetaan ja testataan ratkaisua. Lopuksi pohditaan 

ratkaisun soveltamisalaa sekä tunnistetaan ja analysoidaan teoreettinen kontribuutio. (Me-

todix 2019b.)  
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Kehittämishankkeeni seuraa konstruktiivisen työotteen seitsemän vaihetta. Poiketen vai-

heista, tuottamani konstruktio eli visio ei voida toteuttaa ja testata tämän opinnäytetyön 

puitteissa. Visiossa esitettyjen ajatusten testaaminen jää toteutettavaksi ja analysoitavaksi 

tulevaisuudessa. Tämän opinnäytetyön lopussa pohdin visiossa esitettyjen ratkaisujen po-

tentiaalista kontribuutiota tutkimuksen kohteelle sekä yleisesti alalle.  

 

Tämä opinnäytetyö koostuu johdannon jälkeen kuudesta luvusta sekä pohdinnasta. Joh-

dannossa käyn läpi opinnäytetyön tavoitteita, menetelmiä, vaiheita ja hyötyjä. Toisessa 

luvussa esittelen lyhyesti tämän kehittämishankkeen kohteen eli Lindström Investin.  Kol-

mannessa luvussa kerron Kalasatamasta toimintaympäristönä ja sen merkityksestä Inves-

tille. Käsittelen myös Kalasataman kehittymistä sekä keinoja, joilla Invest ja Kalasatama 

voisivat tukea toisiaan. Neljännessä luvussa avaan työn tekemisen murrokseen liittyviä 

näkökulmia ja niiden merkitys Investin toiminnassa. Viidennessä luvussa kirjoitan hyvin-

voinnin merkityksestä työelämässä ja hyvinvointia tukevista palveluista. Kuudennessa lu-

vussa käyn läpi toteutetun haastattelututkimuksen rakennetta, sisältöä ja tuloksia.   

 

Toiseksi viimeisessä eli seitsemännessä luvussa esitän visioni Lindström Investin palve-

luista aiemmin opinnäytetyössä käsiteltyyn ja tuotettuun tietoon perustuen. Lopuksi pohdin 

tämän työn merkitystä Lindström Investille, omalle ammatilliselle kasvulle sekä toimitila-

palvelualalle.  

 

 

1.4 Tutkimusvaiheet ja hyödyt 

 

Tutkimusprosessin alussa keräsin materiaalia liittyen aiheisiini, jonka jälkeen perehdyin 

niihin ja pohdin asioiden vaikutusta Investin toimintaan. Perehtyessäni aiheisiin huomasi, 

miten olennaisesti aiheet liittyvät toisiinsa ja löysin rajapintoja sekä synergiakohtia. Aihei-

siin syventymisen jälkeen haastattelin kolmea asiakasta. Haastatteluilla oli kaksi tarkoi-

tusta, joista yksi oli kuulla asiakkaiden omat ajatukset tulevaisuudesta sekä mielipiteet ai-

neistotutkimuksessani löydetyistä erilaisista tulevaisuuden skenaarioista. Toinen tarkoitus 

oli saada palautetta ja ideoita liittyen palvelujen kehittämiseen, joka vastaisi tulevaisuuden 

tarpeisiin.  

 

Aiheiden tutkimisen ja haastattelujen jälkeen kokosin ja analysoin saamani tietoa ja sen 

merkitystä suhteessa Investin nykyiseen ja tulevaisuuden toimintaan. Lopuksi loin vision 
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Investin palveluista tulevaisuudessa. Pyrin tekemään vision, joka on aidosti yrityksen tilan-

netta ajatellen realistinen.  

 

Työ- ja elinkeinoministeriön raportin mukaan (2018, 7) elämän laatu ja merkityksellisyys 

ovat yhä tärkeimpiä tekijöitä kuluttajan ostopäätösprosessissa. Näin ollen menestystä ta-

voittelevan yrityksen on tunnistettava kuluttajien tarpeet ja tunteet sekä arvojen muutokset 

ja keskityttävä palvelun tai tuotteen käytettävyyteen.  Arvonluominen tapahtuu, kun toimin-

nan tuloksena syntyy taloudellista ja funktionaalista etua yritykselle, merkityksellisyys li-

sääntyy asiakkaalle ja sosiaalinen sekä kulttuurinen arvo lisääntyy laajemmin.  

 

Tämän opinnäytteen pääasiallinen tarkoitus on hyödyntää nykyistä työnantajaa Lindström 

Investiä tukemalla strategista suunnittelu- ja kehittämistyötä ja luomalla arvoa sekä yrityk-

selle että asiakkaille. Investin visiossa on esitetty vahvat kasvutavoitteet, jotka onnistuvat 

osittain uusasiakashankinnalla mutta myös sitouttamalla ja pitämällä nykyiset asiakkaat 

tyytyväisinä. Tämän lisäksi asiakkaiden tyytyväisyyteen liittyy myös korkeita tavoitteita.  

 

Oman työnantajan hyödyn lisäksi tämä työ hyödyntää sekä muita työnantajia että toimiti-

loja tarjoavia yrityksiä. Työnantajat saavat tämän opinnäytteen avulla ymmärryksen tule-

vaisuuden kehitysnäkymistä sekä ideoita ja apua työntekijöistä huolehtimiseen. Toimitiloja 

tarjoavat yritykset taas saavat oivalluksia työn tekemisen murroksen vaikutuksista toi-

misto- ja yrityspuistomaailmaan sekä ajatuksia muutoksen tukemiseen.  
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2 Lindström Invest 

 
Lindström Invest on yksityinen kiinteistösijoitus ja -kehitysyhtiö. Yritys toteuttaa asiakkail-

leen viihtyisiä, tarkoituksenmukaisia ja yksilöllisiä työympäristöjä.  Lindström Investin kiin-

teistöt ovat Rantatie Business Park, Kalastaman Kummeli, Lindström Talo, Tekosilkkiku-

tomo sekä Yrittäjätalo. Yrityksen missio on Toimitila yrityksille – Työympäristö ihmisille. 

(Lindström Invest 2018a.) 

 

Lindström Invest perustettiin vuonna 2002 kun se jakautui Lindström Oy:sta ja sen kiin-

teistöomaisuus siirrettiin Lindström Investin hallintaan. Näin Lindström Investin ensimmäi-

nen yrityspuisto Lindström Talo siirtyi sen hallintaan. Vuosien varrella kiinteistöomaisuu-

den koko on kasvanut tasaisesti ostettujen ja myytyjen toimisto- ja liiketilojen avulla.  

 

Kiinteistösijoitusyhtiö on yhtiö, joka ostaa kiinteistöjä ja vuokraa kiinteistön tiloja asiak-

kaille. Tässä tapauksessa asiakkaat ovat yrityksiä, jotka vuokraavat tiloja toimistokäyt-

töön. Kiinteistösijoitus yhtiö myös kehittää ja ylläpitää kiinteistöä. Alaan liittyy olennaisesti 

toimitilapalvelujohtamien (facility maangement) ja yrityksen kiinteistönhallinta (corporate 

real estate management). Sankari (2019, 33-34) kertoo väitöskirjassaan määritelmistä 

edellä mainituille käsitteille. Molempien tavoitteena on palvella tiloissa toimivan organisaa-

tion toimintaa ja tuottaa sille arvoa. Tämä tehdään tukemalla yrityksen toimintaa fyysisillä 

puitteilla ja palveluilla. Toimitilapalvelujen johtaminen on lyhytjänteisempää ja keskittyy toi-

mitiloihin ja palveluihin. Kiinteistönhallinta keskittyy pitkäjänteisemmin kiinteistöportfolion 

hallintaan ja kehitykseen.  

 

 

2.1 Investin liiketoiminta 

 

Investin arvot ovat kestävä kasvu, pitkäaikainen asiakassuhde, vastuullisuus sekä jatkuva 

kehittyminen ja ennakkoluulottomuus. Kestävällä kasvulla viitataan yrityksen taloudelli-

seen tilanteeseen, joka kasvatetaan hyvässä yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökump-

paneiden kanssa. Pitkäaikaisella asiakassuhteella kuvataan Investin tapaa panostaa ja 

tukea asiakkaitaan sekä joustaa asiakkaiden tarpeiden mukaan.  Vastuullisuudella viita-

taan yhteiskunnalliseen ja ympäristövastuuseen. Invest on perheyhtiö ja tiedostaa yrityk-

sen valintojen merkityksen tuleville sukupolville. Jatkuvalla kehittymisellä ja ennakkoluulot-

tomuudella tarkoitetaan yrityksen tapaa kuunnella asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita 
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ja reagoida erilaisiin signaaleihin. Invest mittaa ja seuraa jatkuvasti omaa kehitystään. 

(Lindström Invest 2018b.)   

 

Investin visio vuodelle 2022 liittyy vahvasti talouteen sekä tyytyväisyyteen. Invest tavoitte-

lee suurta taloudellisen arvon kasvua sekä 98 % vuokrausastetta kiinteistöissä. Nykyi-

sessä visiossa kuvataan myös huippuosaajien palveluorganisaatiota, jossa sekä asiakkai-

den että palvelukumppaneiden tyytyväisyys on vähintään kuusi tai yli asteikolla 1-7. (Lind-

ström Invest 2018b.) 

 

Lindström Investin asiakaskunta on erittäin monimuotoinen. Ensisijaisesti asiakkaalla tar-

koitetaan yritystä, joka vuokraa Investiltä toimitilaa sekä sen henkilökuntaa. Toukokuussa 

2019 yritysasiakkuuksia oli noin 120 kappaletta ja ne vaihtelivat yhden hengen yrityksistä 

satoja ihmisiä työllistäviin kansainvälisiin yrityksiin. Asiakkailla voidaan tarkoittaa myös tar-

koittaa ihmisiä, jotka työskentelevät edellä mainituissa yrityksissä tai käyttävät vain jotain 

Investin kiinteistöissä olevia palveluita kuten neuvottelutiloja tai ravintolapalveluita.  

 

Lindström Invest määrittelee itsensä palveluorganisaatioksi, jossa asiakaskokemus ja 

asiakastyytyväisyys ovat kaiken toiminnan ytimessä. Asiakaskokemus on asiakkaan  

subjektiivinen kokemus ja siihen vaikuttaa asiakkaan odotusarvo. Asiakaskokemukseen  

vaikuttaa koko organisaatio, vaikka se kiteytyy palveluntuottajan ja asiakkaan välisissä  

kohtaamisissa. (Fischer & Vainio 2014.) 

 

Lindström Investin asiakaslupaus on OnnistuuPiste. Tämä näkyy kantavana 

voimana kaikissa palvelujen toteutuksissa. Toiminnan ajatuksena on, että kaikkiin  

asiakaan toiveisiin ja tarpeisiin vastataan. Lindström Investin Internetsivuilla (Lindström 

Invest palvelut) kerrotaan, että yrityspuistojen palvelut on kehitetty yhteistyössä  

asiakkaiden kanssa niin, että ne tukevat ja palvelevat asiakasyritysten toimintaa.  

Tarkoituksena on, että asiakas voi keskittyä olennaiseen eli oman yrityksen toimintaan.  

 

 

2.2 Investin palvelutarjonta ja henkilöstö 

 

Investin tarkoitus on tuottaa asiakkailleen työympäristöjä kuten tämän luvun alussa kerrot-

tiin. Työympäristöön sisältyy toimistotilan lisäksi huomattava määrä työympäristöä tukevia 

palveluja. Investin palvelutarjonta on laaja ja sen lähtökohtana on, että asiakkaalle tarjo-

taan haluamansa palvelu. Palveluiden ulkoistaminen sekä pitkäaikaiset ja luotettavat pal-
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velukumppanit mahdollistavat laajan palvelutarjonnan. Laadukkaan ja ehjän asiakaskoke-

muksen takaamiseksi Invest pyrkii luomaan vaikutelman, että käytettävät palvelut ovat 

kaikki Investin tarjoamia. Investillä on tarkat standardit ja määritelmät palvelujen toteutta-

miselle ja laadulle. Lisäksi palveluhenkilöstöä koulutetaan, tuetaan ja valvotaan ahkerasti.  

 

Investin palveluista vastaavat kaksi palvelupäällikköä, joiden rooli on johtaa sekä kehittää 

palveluita ja palvelutarjontaa samalla valvoen ja tukien palvelukumppaneiden toimintaa. 

Palvelupäälliköt ovat myös asiakkaiden ensisijainen yhteyshenkilö Investillä.  

 

Invest on määritellyt sen ydinpalveluiden olevan aulapalvelut, ravintolapalvelut, neuvotte-

lutilapalvelut, siivouspalvelut, turvallisuuspalvelut sekä remontti- ja huoltopalvelut. Lisäpal-

veluihin kuuluu lähes kaikki maan ja taivaan välillä. Vakiintuneita kumppaneita löytyy 

muuttopalveluihin, tilan käyttö- ja sisustussuunnittelupalveluihin, remonttipalveluihin, auto-

huoltoon ja -pesuun, hyvinvointipalveluihin, tapahtumatekniikkaan ja -järjestämiseen sekä 

pyörähuoltoon. Näiden lisäksi osana OnnistuuPiste -asiakaslupausta Invest etsii tapaus-

kohtaisesti asiakkaan pyynnöstä muita kumppaneita erilaisiin tarpeisiin. Lista Investin pal-

veluista löytyy liitteestä 1.    

 

Lindström Talossa, Kalasataman Kummelissa ja Rantatie Business Parkissa on tarjolla 

jatkuvasti seuraavat paikan päällä olevat palvelut: ravintolapalvelut, aulapalvelut, neuvot-

telutilapalvelut, siivouspalvelut, turvallisuuspalvelut, huoltopalvelut, hyvinvointipalvelut, au-

topesulapalvelut, autonvuokrauspalvelut.  

 

 

2.3 Investin asiakastyytyväisyys 

 

Lindström Investin johto, hallitus ja omistajat seuraavat yrityksen asiakastyytyväisyyttä tar-

kasti. Asiakastyytyväisyyttä mitataan kerran vuodessa toteutettavassa Kiinteistötieto Oy:n 

toteuttamassa tutkimuksessa sekä kohdennetusti eri palvelujen käyttäjille eri ajankohtina.  

 

Lindström Invest osallistui vuoden 2018 lopussa Kiinteistötieto Oy:n (KTI) toteuttamaan 

asiakastyytyväisyysvertailuun eri toimitilapalvelujen tuottavien yritysten asiakkaille. KTI on 

asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa informaatio- ja tutkimuspalveluja kiinteistöalan toimi-

joille (KTI 2019). Tutkimus suoritettiin puhelinhaastatteluna ja siihen vastasi 74 eri Lind-

ström Investin asiakasta. Tutkimuksen mukaan asteikolla 1-5 asiakkaiden kokonaistyyty-

väisyys Investiin vuokranantajana oli 4,15 ja Investin tuottamiin palveluihin 3,96.  
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Lindström Invest sijoittui eri toimitilapalveluja tarjoavien yritysten välisessä vertailussa as-

teikon yläpäähän monissa eri teemoissa. Vertailussa Lindström Investin ja 18 muun toimi-

tilapalveluja tarjoavien yritysten välillä Invest sijoittui ensimmäiseksi sekä tyytyväisyydessä 

vuokranantajaan että palveluihin. Kokonaistyytyväisyydessä Lindström Invest sijoittui ver-

tailuaineiston toiseksi.  

 

Invest seuraa erityisen aktiivisesti ravintolapalveluiden käyttäjien tyytyväisyyttä. Oikeanlai-

nen ravinto tukee työntekijän tehokkuutta ja positiivista vireyttä päivän aikana. Tämän li-

säksi osa asiakasyrityksistä pitää ruokailua muissa kuin paikan päällä olevissa ravinto-

loissa tehottomana ajankäytön suhteen ja näin ollen arvostavat laadukkaita ravintolapal-

veluita.  

 

Toteuttaakseen Investin vision 2022 varallisuuden kasvusta, 98 -prosentin vuokrausas-

teen tavoite on toteutettava. Tämä onnistuu vain ahkeralla uusasiakashankinnalla sekä 

erinomaisella asiakastyytyväisyydellä ja -pysyvyydellä. Invest haluaa rakentaa pitkäaikai-

sia asiakassuhteita sekä tukea asiakasyrityksiä. Tämä edellyttää vahvaa asiakastunte-

musta, joka johtaa puolestaan asiakastyytyväisyyteen ja -pysyvyyteen.  

 

Asiakastuntemuksen tulee koostua sekä nykytilasta että ennakoivasti myös tulevista ja 

muuttuvista tarpeista. Investin on oltava valmis palvelemaan eri työn tekemisen murros-

vaiheissa olevia asiakasyrityksiä jo ennen kuin asiakasyritykset tiedostavat tilanteen. Kun 

asiakasyritysten saama tuki on oikeanlaista, asiakkaan liiketoiminta voi kasvaa, joka puo-

lestaan tukee Investin liiketoiminnan kasvua. 

 

 

2.4 Investin sidosryhmäsuhteet arvon luomisessa 

 

Visiossa esitetyn taloudellisen arvon lisäksi tärkeä aspekti on sidosryhmäsuhteiden kautta 

luotu arvo. Edellisissä alaluvuissa mainitut yhteistyökumppanit ja asiakkaat ovat Investin 

toiminnan tärkeimpiä sidosryhmiä.  Arvonluonti ei perustu ainoastaan euroihin vaan myös 

vahvuuksien yhdistelmään ja tarpeiden täyttämiseen.  

 

Päivi Myllykankaan mukaan (2009, 26- 29) mukaan sidosryhmäsuhteissa arvo perustuu 

vuorovaikutukseen. Liiketoiminta on ihmisten aikaansaamaa. Arvoa kehitetään yhdessä ja 

sen konkretisointi vaatii aktiivisuutta. Yrityksen ja asiakkaan välinen suhde on perinteisesti 

käsitelty erillisenä muista yrityksen sidosryhmäsuhteista, mutta palvelujen näkökulmasta 
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asiakassuhde on keskeinen. Yrityksen arvonluomisen näkökulmasta yhden sidosryhmän 

asettaminen ensisijaiseksi ei ole kannattavaa.  

 

Maailman muuttuessa informaatiopainotteisemmaksi yrityksen menestyminen ja arvo ovat 

yhä riippuvaisempia aineettomasta omaisuudesta. Aineetonta omaisuutta ei voi riittävästi 

kuvata vain taloudellisilla mittareilla eikä se ole luonteensa vuoksi ainoastaan yhden yri-

tyksen omaisuutta. Sidosryhmäsuhteet ovat yksi esimerkki aineettomasta omaisuudesta. 

Nämä suhteet tuottavat resursseja, jotka ovat välttämättömiä liiketoiminnan arvon luomi-

sen näkökulmasta. (Myllykangas 2009, 57-58.) 

 

Invest luo monin tavoin arvoa asiakkailleen tukemalla heidän toimintansa. Invest tarjoaa 

asiakkailleen työtiloja, jossa työskennellään ja tavataan asiakkaita sekä palveluita, jotka 

mahdollistavat asiakkaiden keskittymistä olennaiseen ja lisäävät viihtyisyyttä. Vastaavasti 

asiakkaat tuottavat Investille rahallisen hyödyn lisäksi muuta arvoa. Positiivista imagoa 

omaavat asiakasyritykset vaikuttavat osaltaan myös Investin imagoon. Asiakasyritysten 

työntekijöiden kohtaamiset Investin kiinteistöissä vaikuttavat kiinteistöjen yleiseen kulttuu-

riin. Positiivinen viestintä Investistä potentiaalisille asiakkaille voi vaikuttaa myös huomat-

tavasti Investin toimintaan.  

 

Yhteistyökumppaneille Invest luo arvoa toimimalla palvelujen tilaajana sekä saattamalla 

kumppaneita ja asiakkaita yhteen. Invest myös viestii positiivisesti omista yhteistyökump-

paneistaan. Yhteistyökumppanit puolestaan luovat Investille arvoa mahdollistamalla laajan 

palveluverkoston. Myös pitkäaikaiset kumppanuussuhteet mahdollistavat räätälöityjen pal-

velujen tuottamisen ja korkean laadun ylläpitämisen.  

 

Kalasataman kaupunginosa on myös tekijä, jolla on vaikutus Investin arvoon ja johon In-

vestillä on vaikutus. Kaupunginalueen maine, houkuttelevuus, saavutettavuus ja palvelu-

tarjonta vaikuttavat olennaisesti Investin kiinteistöjen arvoon asiakkaiden silmissä. Investin 

panostaminen taloudellisesti Kalasatamassa oleviin kiinteistöihin vaikuttaa kaupunginosan 

kehitykseen. Työtilojen ja palvelujen tarjoaminen kaupunginosassa oleville lisää kaupun-

ginosan houkuttelevuutta ja saatavuutta.  
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3 Kalasatama  

 
Investin yrityspuistot sijoittuvat pääasiassa Kalasataman alueelle. Kalasatama on yksi 

Helsingin suurimmista rakennettavista uusista alueista. Alue valmistuu vaiheittain ja koko 

Kalasataman alueen arvioitu valmistumisaika on 2030-luvun loppupuolella.  Alueelle ra-

kennetaan asuntoja 25 000 henkilölle ja työpaikkoja 10 000. Suunnitelmien mukaan Kala-

sataman metroaseman ympäristöstä tehdään merkittävä työpaikkojen ja palveluiden kes-

kittymä. (Tervetuloa Kalasatamaan! 2018, 2.)  

 

Kaupalliset palvelut tulevat keskittymään kauppakeskus Rediin, mutta joitakin palveluita 

löytyy myös alueella olevien rakennusten kivijalkojen liiketiloista. Redistä kaavaillaan 

myös joukkoliikennekeskusta, jossa ihmiset voivat vaihtaa sujuvasti liikennemuodosta toi-

seen. 2020-luvun puoliväliin mennessä otetaan käyttöön myös raitiovaunuliikenne Kalasa-

tamassa. Kalasataman kehitystä tukee olemassa Fiksu Kalasatama -hanke. Hankkeen ta-

voitteena on säästää asukkaille tunti omaa aikaa päivässä, luomalla älykäs ja resurssitiivis 

kaupunginosa. Hankkeen tavoitteena on myös synnyttää uusia palveluita ja innovaatioita 

sekä mahdollistaa uutta liiketoimintaa. (Tervetuloa Kalasatamaan! 2018, 10, 13-15.) 

 

Seuraavalla sivulla olevaan Fiksu Kalasatama karttaan on merkitty mustalla neljä Investin 

kiinteistöä ja liitteessä 2 näkyy Fiksu Kalastama -hankkeen kartta kokonaisuudessaan. 

Kuvasta näkee, miten Investin yrityspuistot ja toimistotalot sijoittuvat lähellä hankkeen eri-

laisia painopisteitä ja -alueita. Lindström Talo sijaitsee aivan Teurastamon vieressä ja Ka-

lasataman Kummeli Suvilahden vieressä. Rantatie Business Parkin takaa löytyy Teuras-

tamo ja muutaman sadan metrin päässä kauppakeskus Redi. Yrittäjätalon pääovesta on 

vain 50 metriä kauppakeskus Rediin.  
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Kuvio 1. Fiksu Kalasatama kartalla (Forum Virium Helsinki 2019a, muokattu). 

 

Investin kiinteistöjen sijoittuminen Kalasatamassa olevien tärkeiden palvelukeskittymien 

läheisyyteen tuo erittäin paljon lisäarvoa Investille. Ympäröivän alueen laaja ravintola- ja 

palvelutarjonta on selkeä kilpailuetu suhteessa sellaisiin alueisiin, joissa palveluita on vä-

hän. Myös joukkoliikenteen kehittyminen ja Redin joukkoliikennekeskittymä tuo valtavasti 

lisäarvoa Investin kiinteistöille. Lyhyet ja helpot työmatkat ovat monille työntekijöille erittäin 

tärkeitä aspekteja työpaikan valinnassa.   

 

 

3.1 Kalasataman kehittyminen 

 

Helsingin kaupungin omistama Forum Virium Helsinki -yhtiö on älykkään kaupungin inno-

vaatioyksikkö, joka on toiminut vuodesta 2010.  Sen toiminta pohjautuu Helsingin strategi-

siin tavoitteisiin ja se on myös Fiksu Kalasatama -hankkeen takana. Yhtiö toteuttaa uusia 

luovia palvelukonsepteja ja -kokeiluja digitalisuuden ja datan avulla yhdessä kaupunkiyh-

teisön kanssa. Näiden kokeilujen ja konseptien avulla haetaan ratkaisuja kaupungin ja yh-

teiskunnan suuriin haasteisiin eri innovaatioympäristöjä hyödyntäen. Yhtiö kertoo, että 

kumppanina kaikissa kokeiluissa on koko kaupunkiyhteisö eli kansalaiset, yritykset ja julki-

set toimijat. Yhtiö mainitsee strategiassaan innovaatioympäristöiksi Avoimen Datan, Avoi-

met rajapinnat, My Datan, Liikkumisen palveluna (MaaS), kaupungin käyttöliittymänä sekä 

esineiden Internetin (IoT). Innovaatioympäristöt tukevat ja teemoittavat kokeiluja ja uusia 

konsepteja. (Forum Virium Helsinki 2019b.) 

 

BOHEMIA-ennakointiraportissa sekä Fiksun Kalasataman projekteissa otetaan kantaa ja 

panostetaan yllä mainittuun liikkumiseen palveluna (MaaS). Ennakointiraportista löytyy 
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Smart Sustainable Mobility-skenaario eli vapaasti käännettynä fiksuja ja vastuullisia liiken-

neratkaisuja (European Comission 2019). BOHEMIAn skenaariossa liikkuvuudesta 

(2018,6) visioidaan, että vuonna 2040 suurimmalle osalle ihmisistä liikkuvuutta tukevien 

palvelujen saatavuus on tärkeämpää kuin auton omistaminen. Monimuotoinen julkinen lii-

kenne sekä erilaiset vastuulliset liikennepalvelut ovat avainasemassa kaupungin tai kau-

punginosan kilpailukyvyssä ja houkuttelevuudessa. Automatisoinnin ansiosta liikennepal-

velujen luotettavuus, tehokkuus ja turvallisuus ovat kohonneet huomattavasti. Raportissa 

myös visioidaan, että joka toinen kulkuneuvo on sähköinen ja että kaupungit tukevat vas-

tuullisia kulkuneuvoja esimerkiksi kohdennettujen kaistojen, pysäköintipaikkojen ja muiden 

keinojen avulla.  

 

Myös Helsingin kaupunki jatkaa panostamista autoilun vähentämiseen. Katariina Baarma-

nin esittelemässä materiaalissa Valtuustoseminaarissa 31.1.2019 esitellään vaihtoehtoja 

kävelykeskustan toteuttamiseksi ja autoilun siirtämiseksi maan alle. Yhdessä Baarmanin 

esittelemässä ratkaisussa autoilu sukeltaisi maan alle Kalasatamassa Hermannin ranta-

tiellä hyvin lähellä Investin Rantatie Business Parkia. Toteutus olisi 2020 luvun aikana. 

(Baarman, 2019.) 

 

Fiksu Kalasatama -hankkeen tiekartassa vuosille 2018-2020 näkyy monta autoiluun ja liik-

kumiseen liittyvää projektia, mutta myös paljon muutakin. Liikkumiseen liittyen löytyy eri-

laisia julkisen liikenteen ratkaisuja, pysäköintipilotteja, autonomisia kulkuvälineitä sekä 

ajoneuvojen yhteiskäyttökokeiluja. Vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen löy-

tyy energiaa ja jätehuoltoa koskevia projekteja kuten aurinkoenergian edistämistä ja jä-

tedatan keräilyä ja visualisointia. Yhteisöllisyyteen ja kaupunkilaisten tukemiseen liittyen 

projekteissa on älykkäitä oppimisympäristöjä, jakamistalouskeskittymiä, hyvinvointipilot-

teja ja ruokakokeiluja. (Fiksu Kalasatama 2019a.) 

 
Investin näkökulmasta on erittäin positiivista, että Kalasatamaan panostetaan vahvasti 

kaupungin toimesta. Kalasataman kehittyminen alueena ja palvelutarjonnan kasvaminen 

tekee Investin kiinteistöistä entistä houkuttelevimpia ja arvokkaimpia kohteita asiakasyri-

tysten silmissä.  

 
 

3.2 Synergiaetuja Kalasatamalle ja Investille  

 

Investin yrityspuistot toimivat työpaikkoina tuhansille ihmisille joka päivä. Invest on myös 

merkittävä kiinteistöjen omistaja Kalasataman alueella ja pyrkii myös omalla toiminnallaan 

nostamaan Kalasataman arvoa. Tämä tarkoittaa, että Investin merkitys Kalasatamassa on 
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suuri. Kalasataman houkuttelevuus ja imago alueena, jossa on hyvät palvelut ja joka on 

hyvien kulkuyhteyksien päässä, on taas erittäin tärkeä näkökulma Investin asiakasyrityk-

sille. Näin ollen myös Kalasataman merkitys on Investille suuri.  

 

Sekä Fiksu Kalasatama -hankkeen että Lindström Investin arvoista löytyy myös yhtäläi-

syyksiä eli kestävä kasvu, joka viittaa sekä vastuulliseen toimintaan että haluun kasvaa. 

Tämä luo erinomaisen arvopohjan hyvälle yhteistyölle.  

 

Tapaamisessa Fiksu Kalasatama -hankkeen edustajien kanssa etsittiin potentiaalisia yh-

teistyömuotoja. Moni liittyi liikkuvuuteen, opasteisiin, pysäköintiin sekä vastuullisuuteen. 

Tapaamisessa ei sovittu vielä konkreettista toimenpiteistä, mutta yhteistyömuotoja ja sy-

nergiaetuja tutkitaan vielä.  

 

Seuraavissa alaluvuissa esittelen minun ajatuksiani potentiaalisista yhteistyömahdolli-

suuksista. Näiden yhteistyömahdollisuuksien avulla Invest ja Kalasatama voivat tukea 

toistensa kehitystä ja arvon lisäämistä.  

 

  

3.2.1 Pysäköinti ja autoilu 

 

Yksi Investin asiakkaita jatkuvasti puhutteleva aihe on työmatkat ja pysäköinti. Pysäköin-

nin tarjonta ei kohtaa kysyntää. Fiksu Kalastama -hankkeessa suunnitteilla olevia projek-

teja ovat ratkaisut pysäköintipaikkojen ja kulkuneuvojen jakamiseen sekä pysäköintijärjes-

telmien pilotointi (Fiksu Kalasatama 2019b).  

 

Invest on jo pitkään tuottanut asiakkaidensa liikkuvuuteen liittyviä palveluita. Palveluiden 

tarkoitus on sekä helpottaa asiakkaiden siirtymistä paikasta toiseen että kannustaa saapu-

maan työpaikalle muulla tavoin kuin autolla. Kesäisin asiakkaiden käytössä ovat Investin 

omistamat polkupyörät. Ympärivuoden asiakkaiden on mahdollista vuokrata Investin klubi-

autoja erittäin kilpailukykyiseen hintaan. Klubiautot ovat hybridejä ja niitä voi vuokrata pa-

rista tunnista vaikkapa koko viikkoon. Yhteiskäyttö klubiauto on ollut Investin asiakkaiden 

käytössä jo yli kymmenen vuotta. Toiminta voisikin laajentua niin, että Investin autot ja 

pyörät olisivat Kalasataman asukkaidenkin käytössä. Myös pysäköintipaikkoja voisi vuok-

rata alueen asukkaille iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin Investin omat pysäköintihallit ovat 

lähes tyhjiä.  
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Vaihtoehtoisesti Invest voisi luopua omista Klubiautoistaan ja tukea jotain muuta jo ole-

massa olevaa autoilupalvelua. Autottomalle on olemassa jo nyt monenlaisia autopalveluita 

kuten autonvuokraus, autojen yhteiskäyttöpalveluun liittyminen sekä erilaisia kimppakyyti-

palveluita (HSL Autoilu 2019). Samaa kehitystä voisi tapahtua myös Klubipyörien suhteen. 

Helsingin kaupunkipyöräpalvelulla on jo viisi pyöräasemaa Kalasataman alueella, joista 

kaksi sijaitsee Investin kiinteistöjen vieressä (HSL Kaupunkipyörät 2019). 

 

 

3.2.2 Tyhjien tilojen hyödyntäminen 

 

Fiksu Kalastama -hankkeen verkkosivuilta löytyy Tilat avoimiksi julkaisu. Julkaisu on tuo-

tettu tukemaan Helsingin kaupunkistrategiaa ja löytämään ratkaisuja tilojen hukkakäyt-

töön. Julkaisun mukaan noin 14 prosenttia pääkaupunkiseudun toimistoista seisoo tyhjil-

lään alkuvuodesta 2017. Ratkaisuja pyrittiin löytämään Kalasatamassa Joustotilat -hank-

keessa. Hankkeessa yhdistyi digitaalisuus, jakamistalouden ideologia, sekä tilojen tarjo-

ajat ja käyttäjät. (Tilat avoimiksi 2018, 1-10.) 

 

Kalasatamassa Joustotilat -hanke kesti kaksi vuotta ja sen aikana erilaisia tiloja käytettiin 

reippaasti. Hankkeen tavoitteena oli luoda kaikenlaisten tilojen hallintaan ja varaamiseen 

avoin palveluekosysteemi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi rakennettiin Flextila -pal-

velu, joka keskusteli sekä maksuvälittäjä Paytrailin kanssa, että eri älylukkovalmistajien 

kanssa. Palvelun avulla erilaiset asuntoyhtiöt ja toimistotalot pystyivät ilmoittamaan vapaat 

tilansa, ottamaan niistä maksun sekä välttämään avainhallintahaasteita puhelimeen lähe-

tettävien avauskoodien avulla. Tiloja käytettiin pääasiassa erilasille harrastustoiminnoille, 

mutta myös erilaisiin kokoontumisiin. Pysäköintipaikat olivat myös välitettävänä palve-

lussa. (Tilat avoimiksi 2018, 14-19.) 

 

Tilat avoimiksi -julkaisun mukaan (2018, 20-21) kymmenen vuoden kuluttua tilojen jakami-

nen ja vuokraaminen digipalvelujen avulla on arkipäivää. Tämä mahdollistuu nimenomaan 

Flextila tyyppisten palvelujen avulla, joissa kaupunkilainen pääsee heti tarkastelemaan, 

varaamaan, maksamaan ja saamaan sisäänpääsyn tarvitsemaansa tilaan. Tilat tulisikin 

ajatella palveluna, joka täyttää kansalaisten tarpeet. Hanke saa jatkoa vuonna 2019.  

 

Edellä kuvattu Joustotila -toiminta toisi sekä Investille että Kalasatamalle etuja. Investin 

kokous- ja toimistotilat ovat ahkerassa käytössä arkisin päiväaikaan, mutta iltasiin ja vii-

konloppuisin ne ovat lähes tyhjiä. Kokoustiloja olisikin hyvä tarjota lähiympäristön asuk-

kaille erilaisille kerho- ja yhdistystoiminnoille. Myös tyhjänä olevat isot toimistotilat, jotka 
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odottavat uutta asiakasta voitaisiin tarjota esimerkiksi erilaisille liikuntaryhmille, jotka tarvit-

sevat isompia tyhjiä tiloja. Myös Investin ravintoloiden ja kahviloiden sekä yleisten tilojen 

käyttöastetta voisi nostaa vuokraamalla pöytäpaikkoja freelancer tyyppisille toimijoille.  

 

 

3.2.3 Energian tuotanto ja kulutus 

 

Kestävän kasvun ollessa sekä Kalasatamalle että Investille tärkeä arvo, on luontevaa, että 

energiantuotanto on yksi olennainen seikka. Invest ostaa tällä hetkellä Nordic Green 

Energy:lta kaiken sähkönsä, joka tuotetaan täysin uusiutuvilla energianlähteillä. Invest 

käyttää myös ainoastaan uusiutuvaa kaukolämpöä kiinteistöjen lämmitykseen ja jäähdy-

tykseen.  

  

Helsingin kaupunki tavoittelee tulevansa hiilineutraaliksi kaupungiksi ja sen myötä Kalasa-

taman tavoitteena on olla hiilivapaa kaupunginosa. Tämän mahdollistaa Kalasatamaan ra-

kennettu älykässähköverkko, joka auttaa kuluttajia seuraamaan reaaliaikaisesti omaa säh-

könkulutustaan sekä varastoimaan sähköä kysyntäpiikkien tasaamiseksi. Kalasatamaan 

on myös rakennettu maailman ensimmäinen suljettu keskijännitteinen rengasverkko, äly-

käs digitaalinen sähköasema sekä sähköautojen pikalatausasema.  Edellä mainittujen li-

säksi Suvilahden aurinkovoimalan aurinkoinvertterit muuttavat tasasähkön verkkoon so-

veltuvaksi vaihtosähköksi. (Helsingin kaupunki 2019c.) 

 

Mikäli infrastruktuuri sen mahdollistaa, Invest voisi hyvin tehdä yhteistyötä muun Kalasata-

man kanssa energiantuotannon ja käyttämisen suhteen. Rantatie Business Parkin Loikka-

rakennuksen katolle tulee aurinkopaneeleita ja voisi olla luontevaa selvittää niiden lisää-

mistä myös muidenkin Investin rakennusten katoille.  

 

 

3.2.4 Hyvinvointipalvelut 

 

Kalasataman alueella toimii monenlaisia hyvinvointia tukevia palveluita. Ympäristöstä löy-

tyy Yoga-studio, tanssistudio, sosiaali- ja terveysasema, kuntokeskuksia, hierontapalve-

luita, fysioterapiapalveluita, kauneushoitoloita, vapaa-ajan palveluita sekä tietysti myös lu-

kuisia terveellistä ravintoa tarjoavia yrityksiä.  
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Olisi luonteva tehdä yhteistyötä edellä mainittujen palveluntuottajien kanssa. Palveluntuot-

tajat voisivat ajoittain tuottaa paleluita Investin yrityspuistoissa ja toimistotaloissa ja Inves-

tin asiakkaille voisi olla erilaisia etuuksia ja alennuksia, jos he käyvät palveluntuottajien 

omissa tiloissa.  
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4 Työn tekemisen murros 

 
Euroopan Unionin tilaamassa BOHEMIA -strategisessa ennakointiraportissa tunnistetaan 

yhdeksäntoista potentiaalista tulevaisuuden skenaariota. Yksi ennakointiraportissa oleva 

tulevaisuuden skenaario on Reframing Work eli vapaasti käännettynä työnteon uudelleen 

kehystäminen. (European Comission 2019.)  

 

BOHEMIAn Reframing Work - skenaariossa (2018, 6) vuonna 2040 työnteko nykymuo-

dossaan on kadonnut lähes kokonaan. Tekoäly on korvannut monia työtehtäviä ja uuden-

laisia työtehtäviä ja -muotoja on ilmestynyt, jotka myös muuttuvat nopealla syklillä. Ihmis-

ten tehtävänä on hoitaa sellaisia töitä, jotka vaativat sekä luovuutta että empatiaa. Sosiaa-

lisen median sekä teknologian avulla ihmiset löytävät ja tekevät erilaisia vaihtelevia töitä 

silloin kun heille parhaiten sopii. Elämä soljuu mukavasti vaihdellen perheen, opiskelun, 

työnteon ja huvittelun välillä.  Perustulon myötä työnteosta on tullut suurimmalle osalle ih-

misistä lisätienesti sekä keino toteuttaa itseään ja tuoda merkitystä elämälleen. Työ antaa 

ihmisille tarkoituksen kokoontua yhteisen asian ääreen sekä kokeilla uusia innovatiivisia 

asioita. Erilaisten digitaalisten alustojen avulla ihmiset ympäri maailmaa voivat yhteis-

työssä työstää ja ratkaista globaaleja haasteita kuten ilmaston lämpenemistä, terrorismia, 

pakolaisuutta sekä epätasa-arvoa. Kokoontumista ja tietotaitoa ei ole rajattu yhteen fyysi-

seen sijaintiin, vaan ne ovat helposti jaettavissa ja siirrettävissä globaalissa ympäristössä.  

 

Global Trends to 2030 julkaisussa Goldberg (2018, 12) kuvaa kirjoituksessaan tulevaisuu-

den työntekoa ja yritysmaailmaa samansuuntaisesti kuin BOHEMIAn Reframing Work -

skenaariossa. Hän kuitenkin samalla painottaa, että nykyisen maailman ja ilmiöiden va-

lossa ihmisten yhteen tuleminen yhteisten asioiden ääreen näyttää epävarmalta ja vaatii 

maailmanlaajuisesti sekä valtioilta että yrityksiltä sitoutumista.  

 

Jousilahden ym. (2016, 20) julkaisussa käsitellään kolme vaihtoehtoista skenaariota työ-

elämästä vuonna 2040. Yhdessä skenaariossa työ on vakaata ja työsuhteet ovat tasaisia. 

Skenaariossa työllisyysaste on korkea mutta palkat matalat. Toisessa skenaariossa teh-

dään vähemmän töitä, työ on jaksottaista ja erilaisia työsuhteita on paljon. Yrittäjyys yleis-

tyy ja globaali kansalaisuus sekä solidaarisuus on vahvistunut. Viimeisessä skenaariossa 

ihmisillä on monia työsuhteita, mutta työn määrä on vakaa. Valtioiden rajojen merkitys on 

vähentynyt entisestä kasvaneen globaalin kaupanteon myötä. Talous on polarisoitunut.  
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Edellä kuvattujen kaltaisten tulevaisuuksien toteutuminen aiheuttaisi suuria muutoksia In-

vestille, sillä nykyisen kaltaiset yritykset eli tämän hetken asiakkaat vähenisivät huomatta-

vasti. Skenaariot vaatisivat Investiltä uudenlaista suunnitelmaa ja toteutustapaa tilojen 

vuokraamiseen. Tilojen tulisi palvella eri kokoisia ja kestoisia yhteen kokoontumisia yhtei-

sen asian ääreen. Tämä tarkoittaisi, että kiinteistöissä pitäisi olla enemmän yhteistä tilaa 

ja tilojen tulisi olla helpommin muokattavia. Myös vuokrasopimuksia tulisi muuttaa jousta-

vimmiksi.  

 

BOHEMIAN Towards a New Knowledge System (2018, 5) -skenaario tukee Reframing 

work- skenaariota. Tässä skenaariossa vuonna 2040 eletään tietoyhteiskunnassa, jossa 

sekä reaaliaikaista että historiallista dataa on tarjolla rajattomasti. Tekoälyn avulla kuka 

tahansa pystyy ymmärtämään ja hyödyntämään datasta saatavaa tietoa. Erilaisilla yhteis-

kunnallisilla toimenpiteillä vaikutetaan datan alkuperän läpinäkyvyyteen, joka puolestaan 

lisää tiedon uskottavuutta. Yhteistyötä tehdään ala- ja toimiala rajojen yli haasteiden ratko-

miseksi ja innovaatioiden kehittämiseksi.  

 

Klyngen (2018,15) kirjoittaa Global Trends to 2030 julkaisussa teknologian ja digitalisaa-

tion merkityksestä yhteiskunnassa. Hän kertoo TechPlomacy-termistä, jolla viitataan yh-

teiskunnan ja politiikan uudenlaiseen otteeseen teknologisiin asioihin. Hänen mukaansa 

TechPlomacy tunnistaa teknologian ja digitalisaation merkityksen yksilöille ja yhteiskun-

nalle sekä isojen globaalien teknologiayritysten merkityksen ympäristön ja yhteiskunnan 

kehityksessä.  

 

Data ja tekniikka tulevat asettamaan Investille uudenlaisia haasteita. Tällä hetkellä jokai-

sella asiakasyrityksellä on oma verkkonsa ja laitteensa. Tulevaisuudessa voi olla tarpeen 

luopua tämän kaltaisesta järjestelmästä. Tilalle tulisi luotettava ja erittäin tehokas WI-FI, 

johon kaikki kiinteistössä vuokralla olevat pääsisivät. Asiakkaille jäisi itselleen suurempi 

vastuu oman laitteen suojauksesta sekä mahdollisen salassa pidettävän tiedon suojaami-

sesta.  

 

Global Trends to 2030 julkaisussa Barosso (2018, 7) kertoo, että kansainvälinen politiikka 

on tullut jäädäkseen yhtenä suurena huolenaiheena yrityksille.  Aiheet kuten protektio-

nismi ja kansainväliset sanktiot voivat vaikuttaa suuresti ja ennalta-arvaamattomasti yrityk-

siin ja talouteen.  
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Samassa julkaisussa Gaub (2018, 11) kuitenkin toteaa, että joitain asioita tiedämme jo nyt 

lähes varmasti vuodesta 2030. Tiedämme, että maailma muuttuu entistä kompleksisem-

maksi, mutta Internetin avulla samalla entistä yhdistetymmäksi. Tavarat, ihmiset ja koko-

naiset kaupungit ovat kytköksissä Internettiin ja sen mukana ajatukset ja tavarat matkusta-

vat entistä pidempiä matkoja. Tiedämme myös, että Afrikassa ja Lähi-idässä väestön-

kasvu jatkuu ja ylipäätään ihmiskunta lajina vanhenee ja keskittyy entistä enemmän kau-

punkeihin. Vuoteen 2030 mennessä Kiina on saavuttanut selkeän statuksen maailman 

kolmantena taloudellisena mahtimaana samalla kun Yhdysvaltojen merkitys jatkaa lasku-

aan.  

 

On tärkeää tiedostaa aiemmin tässä luvussa esitetyt teemat. Mitä paremmin Invest ym-

märtää asiakasyritysten huolenaiheita ja tulevaisuuden kehitysnäkymiä, sitä paremmin 

pystytään joustamaan ja kehittymään asiakkaiden tarpeiden mukaan. Investin kehityksen 

kannalta yksi olennaisimpia ja ajankohtaisimpia teemoja lienee itse työn tekemiseen liitty-

vät muutokset kuten ei paikkasidonnaisuus ja joustavat työajat. Näitä ja muita konkreetti-

sia työn tekemisen murroksen ilmentymiä käsittelen seuraavissa luvuissa.  

 

 

4.1 Toimistotilan käytön kehittyminen 

 

Jo vuonna 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa raportissa otettiin kantaa, että 

etätyön edistämiseksi tulee tehdä pontevasti töitä Suomessa. Etätyö on työtä, joka on riip-

pumatonta työpaikasta tai työajasta. Etätyön yleistymisen tukemiseksi on tehty ministeriön 

toimesta oppaita, ohjeita ja suosituksia.  Etätyöstä hyötyy sekä työnantaja että työntekijä. 

Etätyö voi tukea työhön sitoutumista, motivaatiota sekä viihtyvyyttä. Etätyö voi edistää 

myös työssä jaksamista ja sitä kautta vähentää sairauspoissaoloja ja jaksamista pidem-

pään ennen eläkkeelle siirtymistä. (Heinonen & Saarimaa 2009, 10, 30-31.) 

 

Etätyöntekoa mahdollistaa työn siirtyminen hoidettavaksi tietotekniikan avulla. Vuonna 

2008 tehdyn Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan 78 % Suomen työssäkäyvistä käytti 

tietokonetta osana työntekoa ja joka kolmas työssäkäyvä teki etätöitä. Eniten etätöitä teki 

asiantuntijatehtävissä olevat henkilöt. Heistä noin 45 % kertoi tekevänsä etätöitä. (Sirkiä 

2009.) 

 

Työn tekeminen muualla kuin työnantajan tiloissa on vanha ajatus, joka on ensimmäisen 

kerran ilmaistu jo 1970-luvun alussa. Tutkimusten valossa työn pirstaloituminen ja etätyön 

lisääntyminen tapahtuu kuitenkin paljon ajateltua hitaammin. (Sankari 2019, 35.) 
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Perinteinen yhteys tekemisen, paikan ja kellonajan välillä on kuitenkin viime vuosina hei-

kentynyt. Tätä kehitystä on tukenut teknologian kehittyminen sekä työn tekemisen mah-

dollistuminen sijainnista riippumatta. Tämä on johtanut siihen, että teoriassa kaikki paikat 

ovat potentiaalisia paikkoja työn tekemiselle. Nykyajan asiantuntijat ja tietotyöläiset tarvit-

sevat luovuutta, ongelmanratkaisua, sosiaalisuutta, ajattelua yli toimialarajojen ja yhteis-

työtaitoja. (Sankari 2019, 36.) 

 

Etätyön tuoma tilojen vajaakäyttö on ollut jo pitkään haaste monille yrityksille ja tämä on 

näkynyt Investillä. Moni yritys pyrki lisäämään kustannustehokkuutta avotilojen ja pienem-

pien toimistojen avulla. Tämä näkyikin avotilabuumina, joka on nyt jo kuitenkin laantu-

massa. Työnteon kannalta avotilaratkaisu on ollut epämieluinen. Ensimmäiset yritykset 

ovatkin alkaneet lähestyä omia tilojaan työntekoa mahdollistavina työkaluina. Tiloja raken-

netaan nyt aktiviteettiperusteisiksi, joissa työntekijät ja tiimit voivat päivän tai viikon työn 

sisällöstä riippuen hakeutua sitä tukevaan työtilaan.  

 

2000-luvun aikana on kehittynyt uudenlaisia ratkaisuja palvelemaan työntekijöiden muut-

tuvia tarpeita. Globalisaatio, yrittäjyys ja tietopainotteiden työ on mahdollistanut työn teke-

misen muualla kuin toimistolla. Työtilojen tavoitteena on lisätä tuottavuutta, joustavuutta, 

luovuttaa ja vuorovaikutusta sekä minimoida samalla kustannuksia. Tämän lisäksi tilat 

viestivät yrityksen brändejä ja arvoja, joka lisää yhteisöllisyyttä.  Tilojen suunnittelu ja hal-

linta keskittyy enemmän työnteon arvoihin kuten sosiaalisuus ja arvot kuin fyysisiin aspek-

teihin kuten työpöydät ja seinäkkeet. (Sankari 2019, 34-35.) 

 

The Future of Work julkaisussa kerrotaan, että tulevaisuudessa työ nähdään enemmän eri 

aktiviteettien kautta kuin paikan kautta. Ennustetaan, että vuoteen 2020 mennessä kol-

masosa työntekijöistä työskentelee muualla kuin toimistossa ja käyttää työnantajan järjes-

telmiä kuudessa eri IT-laitteessa. Työskentelytiloina voivat olla työntekijän koti, väliaikaiset 

satelliittitoimistot tai asiakkaan/kumppanin tilat. Tämä johtaa siihen, että toimistot uudel-

leen organisoidaan juostavimmiksi ja aktiviteettiperusteiseksi (activity-based working). 

(Cosgrove 2017a, 8-10.) 
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Julkaisussa kehotetaan ottamaan seuraavat askeleet oman työpaikan päivittämiseksi:  

 

1. Päivitä fyysiset tilat ilmentämään yrityksen työskentelykulttuuria ja brändiä  
2. Panosta työntekijöiden terveyteen esimerkiksi ergonomia- ja valaistusratkaisuilla.  
3. Panosta työntekijöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.  
4. Keskity tuottavuuteen ja laatuun ei läsnäoloon.  
5. Panosta työntekijöiden osaamisen kehittämiseen.  
6. Huomioi eri sukupolvien ja kulttuurien tuomat erilaisuudet. (Cosgrove 2017a, 8-

10.) 
 

Edellä mainitut askeleet näkyvät vaihtelevasti asiakkaiden tiloissa. Asiakkaan tukeminen 

askelien toteuttamisessa omissa toimistotiloissa on haastava. Invest tarjoaa maksullisena 

palveluna yhteistyökumppanin avulla tilan käyttö- ja sisustussuunnittelu, mutta jokainen 

asiakas tekee asian suhteen oman ratkaisun. Tilan käyttö- ja sisustussuunnittelun avulla 

olisi mahdollista tukea asiakkaiden tilojen kehittymistä yllä kerrotun suuntaan. Asiakkaiden 

omien tilojen lisäksi Invest voi panostaa kulttuurin ja brändin viestintään yhteisten tilojen 

kautta. Tällöin täytyy tehdä tietoinen päätös viestin sisällöstä ja mietittävä tarkkaan sen 

vaikutus eri asiakkuuksiin ja potentiaalisiin asiakkuuksiin.  

 

Valaistukseen Investin on helppo tarttua, sillä suurin osa valaistusratkaisusta kiinteistöissä 

ovat Investin toteuttamia. Myös ergonomiaan yleisissä tiloissa ja hyvinvoinnin tukemiseen 

on mahdollista panostaa. Invest voisi paremmin huomioida eri sukupolvien ja kulttuurien 

tuomat erilaisuudet esimerkiksi huomioimalla eri kulttuurien juhlapäivät tai panostamalla 

enemmän viestintään eri kielellä.  

 

The Journal of Real Estate:n artikkelissa New Organisations and new workplaces: Impli-

cations for workplace design and management Harris (2016, 9) kuvaa samoja työn teke-

misen muutoksia sekä sovelletaan muutoksien vaikutusta rakennusten suunnitteluun sekä 

hallinnointiin. Artikkelissa kuvataan jo tapahtuneita sekä tulevia muutoksia toimistoraken-

nuksen käyttötarkoituksiin ja toteutukseen. Harris kuvailee rakennuksia, joilla on monen-

laisia tarkoituksia sekä monenlaisia vuokralaisia ja käyttäjiä. Tämän myötä toimistoraken-

nusten luonne muuttuu ja niistä tulee eläväisiä osia lähialueen kulttuuria. Toimistoraken-

nuksissa voi olla monta eri yritystä ja palveluita sekä käyttäjille että lähialueen asukkaille. 

Monimuotoisia ja joustavia toimistotiloja tarjoavat yritykset pystyvät paremmin vastaa-

maan asiakasyritysten tarpeisiin. Yritysten tarve toimia ketterästi vuokraamalla lyhyiksi 

ajoiksi projektitiloja tai tarjoamalla työntekijöilleen vaihtelevia työskentelytiloja haastaa ti-

loja tarjoavia yrityksiä.  
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Artikkelissa kerrotaan, että yritykset ja työntekijät ovat nyt jo tottuneita korkealaatuisiin työ-

tiloihin, joissa tarjotaan hyviä palveluita, jotka tukevat työntekoa. Näiden lisäksi entistä 

suurempaan rooliin astuu rakennusten julkiset tai yhteiset alueet, joiden tarkoitus on vah-

vistaa yhteisöllisyyden ja kuulumisen tunnetta. Jatkossa odotetaan entistä elämykselli-

sempiä tiloja sekä palveluita, jotka tukevat työntekijöiden tarpeita sekä töissä että muussa 

elämässä. Tiloissa arvostetaan paikkoja, jossa voi pohdiskella sekä hengittää ulkoilmaa. 

Palveluiden osalta arvostetaan hyvää ruokaa, liikuntamahdollisuuksia sekä liikkumista tu-

kevia sisustus- ja kalustusratkaisuja. (Harris 2016,10.) 

 

Tällä hetkellä Investin kiinteistöt eivät ole eläväisiä osia lähialueen kulttuuria. Edellytykset 

tähän tosin ovat jo olemassa. Rakennuksilla on hyvä sijainti alueeseen nähden ja moni 

palvelu on katutasossa. Jäljelle jää tehokkaampi tiedottaminen lähiympäristössä oleville 

sekä palveluiden ja toiminnan kehittäminen houkuttelevaksi ja helposti lähestyttäväksi. 

Yleiset ja yhteiset tilat tulisi myös muokata enemmän yhteisöllisyyttä ja elämyksellisyyttä 

edistäviksi. Tällä hetkellä yhteiset tilat ovat esteettisesti miellyttäviä ja viihtyisiä, mutta pal-

velevat lähinnä ainoastaan tilan nykyistä tarkoitusta eli aulapalveluiden odotustilana tai ra-

vintolan ruokailutilana.  

 

 

4.2 Työpaikka palveluna 

 

Danivska (2018, 4-6) kertoo väitöskirjassaan From Walls to Experiences, kuinka työpai-

kan tulisi kehittyä palveluksi ja kuinka tarvitaan uusia ideoita työntekijöiden houkuttele-

miseksi työpaikoille. Tässä viitekehyksessä työnantaja on palveluntuottaja, työntekijä asia-

kas ja tilat ovat vain palveluja mahdollistavia fyysisiä puitteita.  

 

Seuraavassa kuviossa esitetään työpaikka palveluna-malli. Mallissa on työntekijäkeskei-

nen lähtökohta, jossa tarjonta on joustavaa. Fyysiset tilat ja palvelut muodostavat verkos-

ton, jonka työnantaja tarjoaa ja, jota työntekijä hyödyntää työn tekemisessä.  Asioita lä-

hestytään ensin työntekijän näkökulmasta eli alhaalta ylöspäin. Tämän lisäksi arvoa luo-

daan yhteistyössä.  
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Kuvio 2. Danivska 2018 Workplace-as-a-Service model (2018, 26). 

 

Danivska (2018, 22, 24-26) vasta työssään kysymyksiin miksi ja miten työpaikka on muut-

tumassa palveluksi? Eri tutkimusten mukaan hieman yli 50 % työpöydistä on käytössä 

työpäivän aikana työyhteisöissä, joissa etätyöskentely on sallittua. Työpaikka palveluna 

ajatusmaailmassa organisaatiot näkevät työpaikan työkaluna, joka voimaannuttaa työnte-

kijää ja mahdollistaa työntekijöiden työnteon. Esimerkiksi työntekijöiden tyytyväisyyttä, te-

hokkuutta ja kommunikaatiota tukeva toimisto voi lisätä työntekijöiden tuottavuutta jopa  

20 %.  

 

Seuraavassa kuviossa Danivska kiteyttää palvelukeskeisen työpaikan arvon ulottuvuudet. 

Palveluita voidaan jakaa kolmeen tasoon. Alimmalla tasolla on tuoteperusteinen arvo, jo-

hon kuuluu fyysiset tilat ja toimitilan tukipalvelut kuten siivous-, turvallisuus-, ruokailu- ja 

aulapalvelut.  

 

Seuraavalla tasolla on yhteisöllisyyteen perustuva arvo. Tähän sisältyy yrityspalveluita ku-

ten konsultointi- ja kehityspalvelut sekä yhteisöllisyyspalvelut kuten verkostoitumistapahtu-

mat ja koulutusmahdollisuudet. Viimeinen arvon ulottuvuus on kokemuksiin perustuva 

arvo, johon sisältyy edellä mainitut palvelut sekä henkilökohtaiset palvelut. Henkilökohtai-

set palvelut tukevat yksilön kokonaisvaltaista kokemusta ja liittyvät muun muassa hyvin-

vointi-, harrastus-, matkustus- ja yksilön omaa kehitystä tukeviin palveluihin. 
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 Kuvio 3. Service-oriented workplace value offerings (Danivska 2018, 23 suomennettu). 

 

Yksi selkeä palvelukokonaisuus tutkimuksessa oli tiedon löytämiseen, hyödyntämiseen ja 

jakamiseen liittyvät palvelut ja sitä kautta myös tiedon tuottamisen mahdollistaminen. 

Muut palvelukokonaisuudet perustuvat työntekijöiden muihin tarpeisiin ja eniten arvoste-

taan palveluita, jotka luovat yhteisöllisyyttä, palvelevat käyttäjiä ja joustavat tarpeen mu-

kaan. (Danivska 2018, 22, 24-26.) 

 

Yllä olevaan viitekehykseen peilaten Investin palveluiden tuottama arvo on vaihteleva. 

Alimman ulottuvuuden asiat ovat erittäin hyvin ja korkealaatuisia. Tilat ovat rakennettu 

erittäin laadukkaasti ja toimintaa tukevat palvelut toteutetaan todella tasokkaasti. Toisen 

ulottuvuuden eli yhteisöllisyyteen perustuva arvonluonti on vaihteleva.  Yhteisöllisyys näyt-

täytyy vain osalle asiakkaista. Tapahtumia järjestetään Investin toimesta, mutta niissä ei 

ole suunnitelmallisesti huomioitu yhteisöllisyyden rakentamisen aspektia.  

 

Kolmannen ulottuvuuden eli yksilön kokemukseen liittyvä ulottuvuus vaihtelee myös, sillä 

palveluita on tarjolla mutta niiden käyttöasteet vaihtelevat. Asiakkaita aidosti pyritään pal-

velemaan yksilöllisesti ja huomioimaan jokaisen yksilölliset tarpeet. Tämän lisäksi kiinteis-

töissämme on yksilöille tarjolla hyvinvointi-, harrastus- ja matkustuspalveluita maksullisina 

palveluina. Näiden palvelujen käyttöastetta voitaisiin pyrkiä lisäämään tarjoamalla ne yri-

tyksille paketteina, jotka ne voisivat tarjota omille työntekijöilleen.  
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Harrisin (2016,12) artikkeli tukee Danivskan näkemyksiä paradigman muutoksesta työ-

paikkojen suhteen. Talouden muuttuessa tuoteperusteisesta palveluperusteiseen, myös 

yritysten suhde kiinteistöihin on muuttunut. Kiinteistö/toimitilat ovat nyt yritykselle hyödyke 

ja resurssi. Työpaikan johtaminen on siirtynyt kiinteistön hallinnoinnista ihmisiin. Tämä ai-

heuttaa sen, että työpaikkaa tulee johtaa nimenomaan palveluna, joka tukee työntekijöitä. 

Työntekijät vaativat korkeatasoisia palveluita, mukavuuksia sekä kokemuksia. Yritysten 

tulee tuntea sisäisten asiakkaiden eli työntekijöiden tarpeita, jotta ne onnistuvat ylläpitä-

mään työntekijöiden tuottavuutta sekä tukemaan heidän hyvinvointia. Ymmärretään, että 

työntekijöiden hyvinvoinnin ja tuottavuuden välillä on suora yhteys.  

 

Yhteyden tukemiseksi työpaikan johtamisessa tulee huomioida, että tila on väline, jolla il-

maistaan yrityksen kulttuuria ja arvoja sekä paikka, joka tuo ihmiset yhteen yhteisen ta-

voitteen ääreen. Huomioimalla työntekijöiden monimuotoisuus palvelutarjonnassa ja luo-

malla kokemuksia houkutellaan työvoimaa.  Tilojen tulee tukea erilaisia aktiviteettejä kuten 

yhdessä työskentelyä, keskittymistä, luovuutta sekä luottamuksellisuutta. (Harris 2016, 

12-13.) 

 

Peilaten edellä selostettuihin suosituksiin Investin tulisi mahdollistaa asiakasyritysten toi-

miminen palveluntarjoajana työntekijöilleen. Palveluntarjoajana ja -kustantajana tulisi kui-

tenkin olla asiakasyritykset eli työnantajat. Investin rooli mahdollistajana tukee jo ole-

massa oleva palveluajatus asiakasyritysten arjen ja toiminnan helpottamisesta erinomai-

silla palveluilla.  

 

 
4.3 Työnantajakokemus ja -imago 

 

Työnantajakokemuksen tai -imagon hallinta on noussut keskeiseen rooliin kilpailussa 

osaavista työntekijöistä. Yritykset muotoilevat palveluita ja tuotteita samalla tavalla kuin ne 

muotoilevat myös organisaation kulttuuria ja imagoa. Yrityksen sisällä yhteenkuuluvuuden 

ja yhteisen päämäärän tunne voi johtaa erittäin korkeaan motivaatioon, lojaaliuuteen ja 

tuottavuuteen. Selkeä työnantajaimago myös edesauttaa työntekijöiden sitoutumista ja yl-

peyden tunnetta työnantajasta. (Mosley 2014, 1.) 

 

Länsimaissa syntyvyys on ollut ja on edelleen laskussa. Vuoteen 2050 mennessä Euroo-

passa tulee olemaan kaksi kertaa enemmän yli 65 vuotiaita kuin alle 15 vuotiaita. Tämä 

kehitys on johtanut työikäisten ihmisten määrän vähenemiseen ja kovaan kilpailuun asian-
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tuntevista työntekijöistä. Monet suuret kansainväliset yritykset ovat tarttuneet tähän haas-

teeseen tarjoamalla entistä joustavimpia ratkaisuja sekä erilaisia palveluita työntekijöil-

leen. (Cosgrove 2017a, 8-10.) 

 

Työpaikka ja työskentelytavat välittävät viestin yrityksen arvoista ja kulttuurista työnteki-

jöille, asiakkaille, vierailijoille ja potentiaalisille työntekijöille. Työntekijöille perinteinen toi-

misto sekä työnantajana että työpaikkana ei enää riitä eikä houkuttele. Työpaikan tulisi 

olla tila, jossa ihmiset kohtaavat, tuottavat ja jakavat uusia ideoita, ratkaisuja ja strategi-

oita. (Harris 2016,11.) 

 

Työntekijät antavat paljon arvoa työn ja muun elämän väliselle tasapainolle. Milleniaalit tu-

levat olemaan pian suurin ikäluokka työpaikoilla. Yritykset kuitenkin laajentavat rekrytoin-

tinäkökulmiaan asiantuntijapulan vuoksi. Tästä syystä ikääntyville sekä ulkomailta tuleville 

asiantuntijoille pyritään tarjoamaan entistä paremmat puitteet. Myös naistyöntekijöihin tul-

laan panostamaan enemmän tulevaisuudessa. Tutkimusten mukaan moni nainen kokee 

edelleen työelämän suurimmaksi haasteeksi perhe- ja työelämän yhdistämisen. (Cos-

grove 2017a, 8-10.)  

 

Investin tulee tarjota tiloja ja palveluita, jotka tekevät sen tiloissa olevista asiakasyrityk-

sistä houkuttelevia myös rekrytointimielessä. Investin tulee myös yrityksenä viestiä arvois-

taan ja pyrkiä sitä kautta tukemaan myös asiakasyritysten arvoja. Muun muassa sosiaali-

nen ja ympäristövastuu, yhteisöllisyys ja laatu ovat tärkeitä viestittäviä teemoja.  

 

Asiakkaat ovat alkaneet tiedustella tilojen esittelyjen yhteydessä mahdollisista yhteisistä 

tapahtumista ja verkostoitumismahdollisuuksista. Tämä koetaan tärkeänä valttina osaa-

van henkilöstön rekrytoinnissa. Asiakasyritykset tiedustelevat myös entistä useammin In-

vestin vastuullisuusratkaisuista.  

 

Investin kiinteistöjen tulee tukea asiakasyrityksen viestittämää kokemusta. Yrityspuistojen 

ja toimistotilojen tulisi tukea heterogeenistä käyttäjäkuntaa ja palvella monimuotoisia tar-

peita ikää, sukupuolta ja kulttuuritaustaa huomioiden. Asiakasyritystä tukemalla houkutte-

levaksi työnantajaksi tuetaan myös sen liiketoiminnan kasvua. Näin syntyy positiivinen 

kehä, jossa osaavalla työvoimalla saadaan aikaan liiketoiminnan kasvua ja liiketoiminnan 

kasvun avulla pystytään panostamaan työntekijöihin ja kokemukseen. Asiakasyritysten lii-

ketoiminnan kasvu taas luontaisesti palvelee myös Investin etuja.  
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Alla olevassa kuviossa näet alaluvussa kuvatun ilmiön kiteytettynä visuaaliseen muotoon.  

 

 

 
Kuvio 4. Työnantajaimagon ja työntekijäkokemuksen vaikutus liiketoiminnan kasvuun. 
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5 Hyvinvointi 

 
Kokonaisvaltainen hyvinvointi on Investin toiminnassa kirjoittamaton mutta kuitenkin vah-

vasti ilmapiirissä vallitseva arvo. Investin henkilökunnalle fyysinen ja psyykkinen hyvin-

vointi on suuressa arvossa. Henkilökunnan jäsenet lähtökohtaisesti liikkuvat paljon, syövät 

terveellisesti ja huolehtivat omasta hyvinvoinnistaan. Investin omassa toimistossa kaikilla 

on sähköpöydät ja erilaisia ergonomisia taukoliikuntavälineitä käytössä.  Hyvinvointiarvo 

näkyy myös toiminnassa asiakkaiden suuntaan. Esimerkiksi ravintolassa on tarjolla ter-

veellistä ruokaa, portaikoissa on puolapuita ja kansallisiin porraspäiviin osallistutaan.  

 

Edellä mainittujen lisäksi Investin yrityspuistoista löytyy erilaisia hyvinvointia edistäviä pal-

veluita. Kaikissa yrityspuistoissa on tarjolla kumppanin kautta hieronta- ja hyvinvointipal-

veluita ja yhdessä kiinteistössä on ruokavalmennusyritys, jonka tarjoukset ovat voimassa 

kaikille asiakkaille. Invest osallistuu myös monenlaisiin liikuntatapahtumiin yhdessä asiak-

kaiden kanssa ja osalle asiakkaista Invest tarjoaa mahdollisuuden osallistua keskiviikko-

aamuisin kuntonyrkkeilyyn. Invest tarjoaa myös Pilates ja Gyrokinesis tunteja pitävälle ta-

holle tilavuokraa ilmaiseksi, jotta hinnat olisivat asiakkaille mahdollisimman edullisia.   

 

Näen, että edellä kuvatuista aineksista olisi helppo lähteä rakentamaan Investille imagoa 

hyvinvointi edellä kulkevana toimistotilojen tarjoajana. Tässä luvussa esitän perusteluja 

miksi Investin kannattaisi panostaa hyvinvointipalveluihin asiakkaiden sitouttamiseksi ja 

potentiaalisten asiakkaiden houkuttelemiseksi.  

 

 

5.1 Hyvinvointi osana työntekijän kokemusta 

 

Hyvinvointipalveluiden lisääminen Investin palvelutarjonnassa vastaisi osittain edellisessä 

luvussa mainitun Danivskan Workplace-as-a-Service teoriaan, jossa työntekijät antavat 

eniten arvoa heidän kokonaisvaltaista kokemusta tukeviin palveluihin. Myös molemmissa 

Future of Work Instituutin raporteissa viitataan työntekijöiden hyvinvointia tukevien palve-

lujen tärkeyteen ja Harrisin artikkelissa kerrotaan kuinka työntekijät etsivät kokemuksia 

sekä tasapainoa työn ja muun elämän välillä.  

 

Helsingin kaupunki on nostanut hyvinvointisuunnitelmassaan vuosille 2019-2021 liikkumi-

sen lisäämisen yhdeksi kärkihankkeekseen. Tavoitteena on myös luoda hyvinvointi- ja ter-

veysverkosto, joka tukee kaupunkilaisten hyvinvointia (Helsingin kaupunki 2019b). Sosi-

aali- ja terveysministeriön strategiassa vuodelle 2030 yhdeksi painopisteeksi on nostettu 
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hyvinvointi työn murroksessa. Tällä viitataan toiminta- ja työkyvyn kasvuun, pidempiin työ-

uriin sekä uudistuvaan sosiaali- ja terveysalan osaamiseen työn murroksessa. (STM 

2019.)   

 

Hyvinvointi töissä näyttää teemana kasvavan tulevaisuudessa edelleen, sillä viimeisen 

vuoden aikana World Health Organization on aloittanut useita tutkimuksia ympäri maail-

maa liittyen hyvinvointiin työpaikalla. Tutkimukset liittyvät mm. aktiivisuuteen työpaikalla, 

ruokailuun, istumiseen ja seisomiseen sekä henkiseen hyvinvointiin. (World Health Or-

ganization 2019.)  

 

Jo vuonna 2015 Sitra kertoi trendiraportissaan, että hyvinvoinnin merkitys korostuu ja että 

työelämä ja hyvinvointi tulevat liittymään entistä enemmän toisiinsa. Artikkelissa mainitaan 

mm. mielekkään työn merkityksen nouseminen osana yksilön kokonaisvaltaista hyvinvoin-

tia. Yksilön hyvinvointi vaikuttaa myös lähellä olevien ja sitä kautta koko yhteisön hyvin-

vointiin. Tämän lisäksi ennakoitiin työpaikalla tapahtuvien hyvinvoinnin tukemisen toimen-

piteiden määrän kasvavan. Näitä toimenpiteitä ovat mm. seisomapöydät, kävelypalaverit, 

liikunnallisuuden tukeminen rahallisesti ja/tai työhyvinvointipäivien muodossa. Artikkelissa 

kerrotaan, että organisaatioiden ymmärrys työhyvinvoinnin merkityksestä yrityksen toimin-

taan on vahvistunut. Esimerkkinä käytettiin ohjelmistoyritys SAP:ia, joka laski, että nosta-

malla työtekijöiden pysyvyyttä yhdellä prosentilla se säästää 62 miljoonaa euroa. Artikke-

lin mukaan pelkästään Suomessa työntekijöiden hyvinvointiin panostetaan 1,8 miljardia 

euroa. (Vataja, 2015.) 

 

Työntekijöiden hyvinvoinnin merkityksen korostuminen asettaa Investille paineita tuottaa 

ja tarjota hyvinvointia tukevia palveluita ja samalla nostaa nykyisiä palveluita entistä näky-

vimmiksi. Ravintolan ja kahvilan terveellisiä vaihtoehtoja voisi nostaa enemmän esille. 

Myös liikuntamahdollisuudet Investin kiinteistöissä tulisi saattaa paremmin kaikkien tie-

toon. Yhteistyötä lähistöllä toimivien hyvinvointipalveluja tarjoavien tahojen kanssa voitai-

siin lisätä.  

 

Skiftin Megatrends-raportin mukaan vuonna 2019 työpaikan/työnantajan panostaminen 

työntekijän hyvinvointiin tulee olemaan yksi suurimmista hyvinvointiin liittyvistä trendeistä. 

Raportin mukaan panostus työntekijän hyvinvointiin tullaan näkemään entistä useammin 

oletusarvona eikä lisäetuna. Sekä työntekijät että työnantajat ymmärtävät yksilön koko-

naisvaltaisen hyvinvoinnin merkityksen työpanoksessa ja -suorituksessa. Myös ajatuksia 

kirkastavat ja keskittymistä auttavat mindfulness -tauot jatkavat kasvuaan. (Skift, 2019.) 
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Cosgrove (2017b, 2) kertoo raportissaan A Rested Worker is a Productive Worker kuinka 

panostaminen työntekijän hyvinvointiin on suora panostus myös työntekijän tuottavuuteen. 

Raportissa kerrotaan, että World Health Organization määrittelee työntekijän hyvinvoinnin 

tilana, jossa henkilö pystyy saavuttamaan oman potentiaalinsa, kestää päivittäiset stressin 

aiheet ja pystyy työskentelemään tuotteliaasti. Cosgrove jatkaa, että työntekijän hyvin-

vointi rakentuu motivaatiosta, tarkoituksenmukaisuuden tunteesta, oman työn nauttimi-

sesta, tuen tunteesta, hyvistä ihmissuhteista työpaikalla, taloudellisesta turvasta sekä fyy-

sisestä hyvinvoinnista.  

 

Hyvinvoinnin teeman nousu työpaikalla johtuu osittain kilpailusta rekrytoida sekä pitää 

kiinni hyvistä työntekijöistä ja asiantuntijoista. Tämän lisäksi ymmärretään entistä parem-

min, että yrityksen tärkein resurssi on osaava työvoima. Hyvinvoivat työntekijät tuottavat 

enemmän, ovat vähemmän sairaana ja levittävät hyvää oloa kollegoille. Lepo ja vapaa-

aika nousevat entistä tärkeämpään rooliin. Levännyt ja keskittynyt työntekijä pystyy teke-

mään enemmän lyhyessä ajassa kuin väsynyt ja ylikuormittunut työntekijä. Isot yritykset 

ovat alkaneet kieltää sähköpostin tarkistamisen työajan ulkopuolella ja kannustaa työnte-

kijöitä järjestämään itselleen offline -aikaa. (Cosgrove 2017b, 5-7.) 

 

Lepoa, taukoja ja rentoutumista tukevia tiloja ja palveluita on Investillä vähän vaikka mah-

dollisuuksia sellaiselle olisi. Yhteisiin tiloihin voisi luoda rentoutumis- ja rauhoittumistiloja, 

jotka tukisivat työntekijöiden mindfulness -hetkiä. Tulevaisuudessa Invest voisi myös har-

kita päiväunitiloja. Mikäli asiakasyritykset haluavat rajoittaa työntekijöiden työaikoja työpai-

kalla siihen voisi tarttua kulunvalvonnan keinoin.  

 

 
5.2 Työntekijän hyvinvoinnin tukeminen 

 

Alla olevaan kuvaan olen kiteyttänyt työntekijän hyvinvoinnin ulottuvuuksia aiemmin tässä 

opinnäytteessä esitettyjen tietojen perusteella. Työntekijän hyvinvointi voidaan karkeasti 

jakaa fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Nämä ulottuvuudet voivat myös vaikuttaa toi-

siinsa. Kuvioon olen tuonut myös näitä hyvinvoinnin ulottuvuuksia tukevia keinoja ja palve-

luita, joita työntekijän työnantaja voi tarjota.  
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Kuvio 5. Työntekijän hyvinvoinnin ulottuvuudet ja palvelut. 

 

 
 
Invest voisi tukea asiakasyrityksiä viestimällä työntekijän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 

merkityksestä yrityksen tuottavuudelle. Tämän lisäksi Invest voi tukea yrityksiä mahdollis-

tamalla kuviossa olevien palvelujen tarjoamisen työntekijöille. Luvussa 7.1. kirjoitan tar-

kemmin hyvinvointia tukevien palvelujen toteuttamisesta.  
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6 Asiakkaiden haastattelu 

 

Aiemmissa luvuissa käsiteltyjen teemojen syventämiseksi, sitouttamiseksi ja sovelta-

miseksi käytäntöön haastattelin asiakkaita. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. 

Teemahaastattelu menetelmänä esiteltiin luvussa 1.2.  

 

Teemahaastattelulla oli muutama eri tavoite. Yhtenä tavoitteena oli selvittää asiakkaiden 

tulevaisuuteen liittyviä uskomuksia. Toisena tavoitteena oli saada asiakkailta näkökulmia 

uusien palveluiden tarpeellisuudesta sekä nykyisten palveluiden kehittämisestä. Nämä nä-

kökulmat tukisivat sekä nykyistä että tulevaisuuden työelämää. Kolmantena tavoitteena oli 

kartoittaa asiakkaiden Kalasatamaan liittyvät kokemukset ja näkemykset. Asiakkaiden aja-

tukset heijastavat heidän yrityksensä muutosvalmiutta ja tulevaisuusorientoituneisuutta. 

Näiden avulla on mahdollista pyrkiä luomaan aikajänne eri asioiden tapahtumiselle.  

 

 

6.1 Haastattelun kysymykset ja kulku 

 

Haastatteluissa oli kolme vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa haastateltaville luettiin neljä 

skenaariota työn tekemisen murroksesta, joiden todennäköisyyttä he arvioivat asteikolla 

1-4. Skenaariot perustuivat tutkimuksessa löytämääni aineistoon. Asteikolla yksi merkitsi 

erittäin epätodennäköistä, kaksi epätodennäköistä, kolme todennäköistä ja 4 erittäin to-

dennäköistä. Numeroiden lisäksi haastateltavalla oli mahdollisuus valita En Osaa Sanoa – 

vaihtoehto. Numeroarvioinnin jälkeen hän sai perustella valintaansa sekä tarkentaa omia 

näkemyksiään liittyen skenaariossa esitettyihin asioihin.  

 

Seuraavassa vaiheessa haastateltava sai kertoa vapaamuotoisesti omia näkemyksiään ja 

ajatuksiaan liittyen työelämän tulevaisuuteen. Hänelle esitettiin seuraavat kysymykset: Mi-

ten arvioit työelämän muuttuvan seuraavan 10 vuoden aikana? Entä 20 vuoden aikana? 

Vastausten tukemiseksi kysymysten alle lueteltiin seuraavia aihealueita: työsuhteet, työti-

lat, työmatkat ja työnantaja/työntekijä roolit.  

 

Viimeisessä vaiheessa haastateltava sai pohtia minkälaisia palveluita hän tai hänen yrityk-

sensä tarvitsisi tulevaisuuden työelämän tukemiseksi. Ensin häneltä kysyttiin seuraava ky-

symys: Minkälaisia palveluita tarvitaan muuttuvan/ muuttuneen työelämän tueksi? Miten 

voitaisiin kehittää nykyisiä palveluita ja minkälaisia täysin uudenlaisia palveluita tarivtaan? 
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Vastauksen jälkeen haastateltavalle esiteltiin erilaisia potentiaalisia palveluita, joiden hou-

kuttelevuutta ja tarpeellisuutta hän sai arvioida.  

 

Lopuksi haastateltava sai arvioida vapaamuotoisesti Kalasataman kehitysnäkymät vastaa-

malla kysymykseen: Miten käy Kalasataman?  

 

Asiakkaille esitetty materiaali ja kysymykset löytyvät liitteestä 3.  

 

 

6.1.1 Skenaariotyöskentely 

 

Skenaarioiden esittämisellä haastateltaville asiakkaille oli monta tarkoitusta. Skenaarioi-

den avulla haastateltavat ottivat kantaa esitettyihin väitteisiin mutta myös paljastivat heihin 

ja heidän yrityskulttuuriin syvälle juurtuneita ajatuksia. Samalla kun haastateltava analysoi 

skenaarioiden todennäköisyyttä hän myös avasi muita näkökulmia, jotka liittyivät skenaari-

oon mutteivat olleet siinä esitettynä. Skenaarioiden käsittelyn tarkoituksena oli myös aut-

taa haastateltavaa virittäytymään seuraaviin haastatteluvaiheisiin.   

 

Skenaariot ovat tarinoita tulevaisuudesta, jotka auttavat tunnistamaan ja havainnollista-

maan eri strategisia vaihtoehtoja. Tässä tulevaisuuden tutkimuksen menetelmässä tunnis-

tetaan tutkittavan kohteen kannalta keskeiset ilmiöt ja miten ne mahdollisesti toteutuvat. 

Skenaariotyöskentely mahdollistaa sen, ettei jämähdetä nykyisyyteen eikä nähdä pidem-

mälle. (Jousilahti ym 2016, 13.) 

 

Skenaarioiden tulee olla kohtuullisen uskottavia ja voivat olla toivottavia, todennäköisiä tai 

mahdollisia. Skenaarioissa tulee esitellä asioita monipuolisesti eikä vain asioiden toivotta-

vien lopputulosten kannalta. Haasteiden ja ongelmien esiintuominen mahdollistaa niihin 

valmistautumista ja ehkäisemistä. (Jousilahti ym. 2016, 13.) 

 

Skenaariotyöskentelyn hyötyihin kuuluu mahdollisuus osallistaa ja sitouttaa ihmisiä tietty-

jen asioiden pohtimiseen. Skenaariotyöskentelyssä luodaan turvallinen ilmapiiri vaihtoeh-

toisten näkökulmien esittämiselle ja jopa väittelemiselle näkökulmien perustelemiseksi. 

Työskentelyn avulla myös paljastetaan ja koetellaan syvälle juurtuneita uskomuksia. Ske-

naariot mahdollistavat tuttujen asioiden näkemisen uudella tavalla ja näin edesauttavat 

myös uusien vaihtoehtojen löytämisen. Työskentelyyn osallistuneiden välille on mahdol-

lista löytää uusia yhteisiä näkemyksiä. (Wilkinson 2017, 21.) 
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6.2 Haastateltavat asiakkaat 

 

Kutsuin kymmenen asiakasta kahteen ryhmähaastatteluun. Asiakkaille lähetettiin ajatus-

ten virittämiseksi aiheeseen etukäteen herätteleviä kysymyksiä sekä ajatuksia työn tule-

vaisuudesta. Etukäteen lähetetyn dokumentin löytyy liitteestä 4.  

 

Kutsuttavat asiakkaat valittiin tavoitelleen mahdollisimman heterogeenistä ryhmää. Kutsu-

tut olivat sekä isoista kansainvälisistä yrityksistä että pienistä paikallisista yrityksistä. Kut-

suttujen toimialat vaihtelivat suuresti muun muassa hyväntekeväisyydestä kansainväli-

seen muotitaloon ja myyntiin. Asiakasyritykset voi karkeasti segmentoida tämän haastat-

telun kannalta huomioiden yrityksen sekä toimiston koon (henkilöstömäärä & neliömäärä) 

sekä toimialan (perinteinen – korkea teknologia). Tämän lisäksi haastatteluun kutsuttuja 

asiakkaita voi segmentoida iän sekä aseman/työtehtävän kautta.  

 

Kutsuun tarttui kolme asiakasta ja haastatteluja toteutettiin myös kolme kappaletta asiak-

kaiden aikataulusyistä johtuen. Tämän takia alkuperäinen suunnitelma ryhmähaastattelun 

toteuttamisesta muuttui teemahaastattelun toteuttamiseksi. Asiakas A edusti Investin nä-

kökulmasta keskikokoista korkean teknologian yritystä. Asiakas B edusti taas pieniko-

koista korkean teknologian yritystä. Asiakas C edusti suurikokoista perinteisempää yri-

tystä.   

 

 

6.3 Asiakkaiden vastaukset 

 

Tässä luvussa kuvaan asiakkaiden haastatteluissa antamia vastauksia ja näkemyksiä. 

Ensimmäisenä tarkastelen skenaario kerrallaan asiakkaiden kommentteja sekä skenaa-

rion merkitystä Investin toiminnalle. Sen jälkeen käsittelen asiakkaiden näkemyksiä ylei-

sesti työelämän tulevaisuudesta sekä Investin palvelujen kehittämisestä. Lopuksi kiteytän 

asiakkaiden näkemykset Kalasatamasta.  
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6.3.1 Asiakkaiden näkemykset skenaarioista 

  

Skenaario 1 
 
Ensimmäinen esitetty skenaario oli seuraavanlainen:  

Vuoteen 2020 mennessä keskimäärin kolmasosa yritysten työntekijöistä 

työskentelee muualla kuin toimistossa ja käyttää työnantajan järjestelmiä 

kuudessa eri IT-laitteessa. Työskentelytiloina voivat olla esimerkiksi työnteki-

jän koti, väliaikaiset satelliittitoimistot tai asiakkaan tai kumppanin tilat.  

 

Asiakkaiden arvio todennäköisyydestä oli keskiarvoltaan todennäköinen (3,33).  

 

Asiakas A arvioi skenaarion epätodennäköiseksi (2). Hän perusteli näkemyksiään sillä, 

että heidän yrityksessä muualla työskentelevien määrä kerrallaan on paljon pienempi kuin 

skenaariossa esitetty kolmasosa. Myös laitteiden määrä on huomattavasti vähäisempi, 

sillä työntekijöillä on noin kolme laitetta käytössä.  

 

Asiakas B arvioi skenaarion erittäin todennäköiseksi (4). Hän kertoi, että heidän yrityk-

sessä skenaario on jo todenmukainen. Heistä kolmasosa on jatkuvasti muualla kuin toi-

mistossa ja toimistoon tullaan hoitamaan yhdessä tehtäviä asioita. Tapaamiset ja keskitty-

mistä vaativat tehtävät hoidetaan muualla. Hän kertoi, että tämän päivän työ ei ole sidottu 

aikaan eikä paikkaan eikä projektipainotteinen työskentely ole luonteeltaan sellaista, että 

koko ajan olisi töitä. Hän mainitsi kuitenkin huomanneensa asenteiden vaihtelevan jonkin 

verran suhteessa etätöihin ja pohtii, tarvitseeko työntekijän olla läsnä todistaakseen teh-

neensä töitä. Hän myös arvioi, että työskentely kuudessa eri IT laitteessa kuulostaa liian 

suurelta määrältä.  

 

Myös asiakas C:n mielestä skenaario yksi on erittäin todennäköinen (4). Hän arvioi, että 

laitteet ja järjestelmät mahdollistavat skenaario 1:n jo nyt ja on todennäköistä, että ihmiset 

työskentelevät eri paikoissa. Hänen mielestään ihmiset tulevat toimistolle sosiaalisen 

kanssakäymisen takia. Hän myös pohti, että tulevaisuudessa voi mahdollisesti käydä 

päinvastoin kuin skenaariossa. Työn luonne on muuttumassa sellaiseksi, että on jatku-

vasti tarpeellista tehdä töitä yhdessä muiden kanssa. IT-laitteet myös kehittyvät monipuoli-

simmiksi niin, että tulevaisuudessa voi olla, että tarvitaan huomattavasti vähemmän lait-

teita ja niitä myös käytetään monipuolisemmin.  

 



 

 

38 

Etätyöskentelyn lisääntyminen ja yleistyminen vaikuttaa suoraan Investin toimintaan. Yri-

tykset pyrkivät kustannustehokkuuteen tehostamalla tilankäyttöä huomioiden etänä työs-

kentelevän henkilöstön määrän. Tämä tarkoittaa Investille, että asiakasyritykset vuokraa-

vat entistä pienempiä tiloja ja mahdollisesti toivovat muutoksia tiloihin kesken vuokrasopi-

muksen. Invest voi osaltaan pyrkiä tukemaan asiakasyritysten työntekijöiden tulemista 

työpaikalle panostamalla viihtyisyyteen ja sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistamiseen 

sekä tukemalla yhteisöllisyyden tunnetta.  

 

 

Skenaario 2 
 
Toinen esitetty skenaario oli seuraavanlainen: 

Vuoteen 2025 mennessä työnantajan tuottama kokemus työntekijälle on 

noussut keskeiseen rooliin osaavan työvoiman rekrytoinnissa. Työnantajalta 

edellytetään palveluita, jotka tukevat työntekijän kokonaisvaltaista hyvinvoin-

tia. Työnantajan oletetaan tarjoavan liikuntapalveluita, panostavan terveelli-

seen ruokaan ja ergonomiaan sekä tarjoavan hiljaisia tiloja rentoutumiseen. 

Työntekijän yksilöllisiä tarpeita huomioiva joustavuus työajoissa on ehdoton 

edellytys.    

 

Asiakkaiden arvio skenaarion todennäköisyydestä oli keskiarvoltaan todennäköinen 

(3,67).  

 

Asiakas A arvioi skenaarion erittäin todennäköiseksi (4). Hänen mielestään skenaario on 

pitänyt paikkaansa jo 20 vuotta hänen alallaan. Hänen alallaan ja muilla korkean arvon 

tieto -aloilla palkat ovat jo nyt korkealla tasolla ja kilpailu osaavista työntekijöistä on kova. 

Hän myös ennustaa, että työntekijöiden arvo jatkaa nousuaan. Hänen mukaansa Pohjois-

maissa korkean verotuksen takia palkkoja ei kannata tietyn rajan yli enää nostaa. Tästä 

syystä moni työnantaja kilpailee työntekijöistä verotehokkailla eduilla. Työnantaja voi 

myös pyrkiä erottumaan kilpailijoista työnantajakokemuksen ja -merkityksen kautta.  

 

Asiakas A arvioi, että suorittavan työnteon aloilla, työnantajat tulevat myös kilpailemaan 

parhaasta työvoimasta merkityksen kautta. Hän mainitsi yhden siivousyrityksen sekä yh-

den ruoantoimitusyhtiön, joka mainostaa yritystään sekä työtään merkityksen kautta. Sa-

malla hän kuitenkin uskoo, että yleisellä tasolla suorittavan tason työntekijöiden elämä 

muuttuu kovemmaksi ja palkat laskevat liiallisen työvoimatarjonnan takia. Tällöin työn 

merkityksen ja työnantajan kokemuksen arvo ratkaisee.  
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Asiakas B arvioi myös skenaarion erittäin todennäköiseksi (4) ja hänen mielestään ske-

naario on ollut voimassa jo muutaman vuoden. Hän toistaa asiakas A:n näkemyksen siitä, 

että jollain aloilla kilpailu työntekijöistä on kova, joka on vaikuttanut työnantajien tarjoamiin 

etuihin ja kokemukseen. Hänen kokemuksensa mukaan yritys, jossa hän työskentelee, 

joutuu voimakkaasti kilpailemaan osaavasta henkilöstöstä sen pienen koon ja huonon tun-

nettavuuden takia. 

  

Asiakas B:n mielestä isoissa yrityksissä skenaariossa mainitut edut ovat oletusarvo. Hän 

kuitenkin korostaa, että edelleen rekrytointiprosessi on suurimmalta osin hyvin yksipuoli-

nen prosessi, jossa työnantajalla on valta-asema. Asiakas B uskoo tulevaisuudessa perin-

teisen työaika-ajattelun vähenevän ja työn joustavan paremmin oman arjen mukaan.  

 

Asiakas C arvioi skenaarion todennäköiseksi (3) ja kertoo, että skenaario tulee nopeam-

min vastaan. Hänen mielestään edut ja työnantajan tuki ei tule rajoittumaan ainoastaan 

hyvinvointiin vaan yleisesti työntekijän koko elämää huomioivaksi kokonaisuudeksi ja 

mahdollistajaksi. Hän kertoi, että raja työnteon ja muun arjen välillä tulee hämärtymään ja 

työnantajan pitää pystyä tukemaan työntekijän arkea. Hän arvioi, että työnantajan yritys-

kulttuurista ja johtamistyylistä riippuu olettaako työntekijä, että hänelle tarjotaan skenaa-

riossa mainittuja etuja. Asiakkaan mukaan tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan entistä 

monipuolisempia ja joustavimpia tiloja, jotka tukevat sekä hiljaista työtä että ryhmätyötä.  

 

Investille työnantajakokemuksen merkityksen korostuminen kohdistaa paineita myös In-

vestin tarjoaman kokemuksen kehittämiseen. Investin tulee täydentää ja jatkaa asiakasyri-

tysten luomaa mielikuvaa tiloistaan ja palveluistaan. Helpottaakseen asiakasyritysten toi-

mintaa tulisi Investin myös mahdollistaa hyvinvointipalvelujen tarjoamisen. Investin jousta-

minen asiakasyritysten erilaisten palvelu- ja tilatarpeiden mukaan mahdollistaa asiakasyri-

tysten joustamisen entistä paremmin työntekijöiden tarpeiden mukaan.  

 

Skenaario 3 
 
Kolmas esitetty skenaario oli seuraavanlainen: 

Vuonna 2040 työnteko nykymuodossaan on kadonnut lähes kokonaan. Te-

koäly on korvannut monia työtehtäviä ja uudenlaisia työtehtäviä ja -muotoja 

ovat ilmestyneet ja ne muuttuvat nopealla syklillä. Ihmisten tehtävänä on hoi-

taa sellaisia töitä, jotka vaativat sekä luovuutta että empatiaa. Sosiaalisen 

median sekä teknologian avulla ihmiset löytävät ja tekevät erilaisia vaihtele-

via töitä silloin kun heille parhaiten sopii. Elämä soljuu mukavasti vaihdellen 
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perheen, opiskelun, työnteon ja huvittelun välillä.  Perustulon myötä työnte-

osta on tullut suurimmalle osalle ihmisistä lisätienesti sekä keino toteuttaa 

itseään ja tuoda merkitystä elämään.  

 

Asiakkaiden arvio skenaarion todennäköisyydestä oli keskiarvoltaan epätodennäköinen 

(2,5).   

 

Asiakas A ei halunnut arvioida skenaarion todennäköisyyttä kokonaisuutena sen kaukai-

sen ajankohdan takia ja vastasi En osaa sanoa. Hän perusteli vastaustaan sillä, että histo-

riallisesti ajatellen kaksikymmentä vuotta sitten emme osanneet nähdä monia nykyelämää 

koskevia tekijöitä kuten Googlea, Facebookia ja älypuhelimia. Hän mainitsi myös nykyajan 

ilmiöitä, joita vielä viisi vuotta sitten ei osattu odottaa kuten Brexit sekä Trumpin valinta 

presidentiksi. Hänen mielestään pääasiallisesti osataan ennustaa tulevaisuuksia, joissa 

asiat jatkuvat helposti ennustettavaa ja samantyyppistä rataa. Kukaan ei osaa ennustaa 

rajuja muutoksia. Asiakkaan mukaan, mikäli ei tapahdu mitään odottamatonta, skenaario 

voi olla todennäköinen. 

 

Asiakas A kuitenkin pohti skenaarion eri osia. Hänen mielestään tekoäly korvaa jo nyt työ-

tehtäviä ja korvattavien työtehtävien määrä kasvaa. Esimerkkinä hän antoi lääkärin työn, 

jossa diagnostiikkaa hoidetaan entistä enemmän laitteiden voimin, jolloin lääkärin työ pai-

nottuu ihmisten kohtaamiseen. Tietotyöläisillä elämän mukava soljuminen työn ja vapaa-

ajan välillä tulee olemaan mahdollista skenaariossa esitetyllä tavalla. Perustulon asiakas 

ei usko olevan lainkaan mahdollista taloudellisista syistä.  

 

Asiakas B arvioi skenaarion epätodennäköiseksi (2). Hän ei usko perustulon olevan mah-

dollista. Hän ei myöskään usko tekoälyn korvaavan ihmisten tekemää työtä. Hän arvioi te-

koälyn lisäävän automaatiota, muttei koskaan pystyvän korvaamaan esimerkiksi empatiaa 

vaativia tehtäviä. Asiakas B puhui myös yllättävistä muutoksista, joita kukaan ei osaa en-

nustaa. Esimerkkinä hän mainitsi sosiaalisen median, joka on luonut kokonaan uuden am-

mattikunnan.  

 

Asiakas C arvioi skenaarion todennäköiseksi (3). Tekoäly korvaa nyt ja tulee korvamaan 

yksinkertaisia tehtäviä sekä lisäävän automatisaatiota. Hän kyseenalaisti perustulon mah-

dollisuuden sekä ihmetteli skenaarion väittämää työnteosta lisätienestinä. Hänen mieles-

tään työnteko voi pilkkoutua niin, että ihminen myy omaa ammattitaitoaan ja palveluitaan 

eri yrityksille sekä työskentelee samanaikaisesti monelle eri yritykselle. Hänen kokemuk-

sensa mukaan lähitulevaisuus arvioidaan lähtökohtaisesti aina liian positiivisesti, kun taas 

kaukaisen tulevaisuuden tuloa arvioidaan liian hitaasti.  
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Nykymuotoisen työnteon katoaminen kokonaan merkitsisi suuria muutoksia Investin toi-

minnassa. Reaktiokyky muutoksiin ja tarpeisiin tulisi nopeutua entisestä ja tilojen sekä pal-

velujen joustavan ennennäkemättömällä tavalla. Invest voisi tukea ihmisten yhteen tule-

mista sekä edesauttaa kokoontumista yhteisten asioiden ääreen ja verkostoitumista. Ske-

naarion väittämä elämän soljumisesta mukavasti vaihdellen työnteon ja vapaa-ajan välillä 

aiheuttaisi myös suuria muutoksia. Investin yrityspuistojen tulisi kehittyä palvelujen keskit-

tymäksi, joka tukee elämän kaikkia osa-alueita.  

 

Skenaario 4 
 
Neljäs esitetty skenaario oli seuraavanlainen: 

Vuoteen 2050 mennessä Euroopassa on kaksi kertaa enemmän yli 65 vuoti-

aita kuin alle 15 vuotiaita. Tämä kehitys on johtanut työikäisten ihmisten 

määrän vähenemiseen ja kovaan kilpailuun asiantuntevista työntekijöistä. 

Monet suuret kansainväliset yritykset ovat tarttuneet tähän haasteeseen tar-

joamalla entistä joustavimpia ratkaisuja sekä erilaisia palveluita työntekijöil-

leen. Perinteiset työsopimukset työnantajan ja työntekijän välillä katoavat lä-

hes kokonaan. Suurin osa ihmisistä tekee töitä omilla toiminimillä eri yrityk-

sille vaihdellen joustavasti projektista toiseen.  

 

Asiakkaiden arvio skenaarion todennäköisyydestä oli keskiarvoltaan todennäköinen (3,0).   

 

Asiakas A ei halunnut arvioida skenaarion todennäköisyyttä kokonaisuutena sen kaukai-

sen ajankohdan takia ja vastasi En osaa sanoa. Asiakas kuitenkin pohti eri skenaarion 

osia ja niiden todennäköisyyttä. Hän arvioi lauseen yli 65 vuotiaiden määrästä pitävän 

paikkaansa, jos kehitys jatkuu nykyisellään. Hän kuitenkin uskoo maahanmuuton vaikutta-

van olennaisesti tilanteeseen.   

 

Kova kilpailu asiantuntevista työntekijöistä on osittain totta asiakkaan mielestä. Asiakas 

kuitenkin kuvaa sellaisen tulevaisuuden, jossa globaali työnvälityksen mekaniikka paranee 

tiedon siirtämisen kehittyessä entisestä. Hän antaa esimerkin, jossa kanadalainen lääkäri 

analysoi potilaan Suomessa otettujen testien tuloksia ja neuvoo potilasta Skypen välityk-

sellä.  

 

Asiakas A uskoo tulevaisuuteen, jossa ihminen tekee töitä eri työnantajille ja työsopimus-

ten luonne muuttuu. Hänen mukaansa digitaalisuus, etätyöskentely ja -kokoontuminen ei 
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kuitenkaan riitä pelkästään työntekoon. Ihminen on sosiaalinen olento, jolla on vahva yh-

teisöllisyyden tarve. Hän arvioi käyvän päinvastoin kuin skenaariossa etätyöskentelyn 

suhteen ja uskoo ihmisten kokoontumisen ja kohtaamisen merkityksen kasvavan enti-

sestä.  

 

Asiakas B arvioi skenaarion todennäköiseksi (3) ja kertoi osan skenaariosta pitävän paik-

kaansa jo nyt kuten kilpailu työntekijöistä ja edut. Asiakas uskoo, että perinteisten työsopi-

musten katoavan paljon aikaisemmin kuin vuonna 2050. Tulevaisuudessa solmitaan edel-

leen sopimuksia työnantajan ja työntekijän välillä, mutta ne tulevat olemaan yksiöllisempiä 

ja joustavimpia. Koko aloja kattavista työehtosopimuksista luovutaan. Hän uskoo vahvasti 

skenaariossa kuvatun omilla toiminimillä toimivien ihmisten yleistymiseen ja kertoo, että 

joillain aloilla näin on jo nyt.  

 

Asiakas B arvioi, että jatkossa ihmiset eivät välttämättä jää 65-vuotiaana eläkkeelle. Ih-

misten yleinen terveys paranee ja eliniänodote pitenee, jolloin voidaan ja halutaan tehdä 

töitä pidempään. Hän mainitsee myös mahdollisuuden siihen, että maahanmuuttajien 

määrän kasvu paikkaa työvoimavajeen.  

 

Asiakas C myös arvioi skenaarion todennäköiseksi (3), mutta arvioi ainakin skenaarion 

loppuosan toteutuvan paljon aiemmin kuin skenaariossa esitetyn vuoden 2050. Hän kom-

mentoi asiakas B:n tavoin eläkeiän mahdollisen nostamisen. Hän arvioi, että haasteeksi 

voikin muodostua entistä laajemman sukupolvien skaalan sekä heterogeenisemman työ-

voiman tukemisen työpaikalla. Asiakas C uskoo työehtosopimusten määrän ja laajuuden 

vähenevän.  

 

Asiakas C pohtii, että yritykset sellaisinaan kuin ne nyt tunnetaan muuttuvat. Jatkossa voi 

olla ekosysteemejä ja alustoja, joiden ääreen tai joiden avulla ihmiset kokoontuvat hoita-

maan yhteisiä asioita. Jotkut voivat hoitaa ekosysteemin liiketoiminnallista puolta ja jotkut 

palveluita ja niin edelleen. Asiakas ei kuitenkaan pystynyt arvioimaan kuinka paljon tulee 

olemaan tämäntyyppistä työskentelyä tai kuinka nopeasti se tulee kehittymään.  

 

Investin näkökulmasta asiakasyritysten työvoiman muuttuessa entistä heterogeenisem-

maksi samalla muuttuu myös heidän tarpeensa. Eri ikäryhmien tarpeet työskentelyolosuh-

teille voivat vaihdella suuresti. Myös heidän kiinnostuksensa kohteet sekä näkemykset 

palveluista voivat erota toisistaan paljon. Tämä pätee myös eri kulttuuritaustoista tuleviin 

ihmisiin. Pienyritysten ja toiminimellä toimivien henkilöiden määrän lisääntyessä tilojen tu-

lee palvella sekä yrityksiä, joiden työvoiman määrä vaihtelee että henkilöitä, jotka tekevät 
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töitä monelle eri yritykselle. Mikäli perinteiset yritykset katoavat kokonaan, Investin tulee 

määritellä asiakassuhteitaan ja vuokrasuhteitaan täysin uudella lailla.  

 

 

6.3.2 Asiakkaiden näkemykset tulevaisuudesta & palveluista 

 

Asiakas A:n ajatuksia ja tuntemuksia Investin nykyisistä palveluista kuvastaa hyvin hänen 

lauseensa ”Teidän palvelut ovat niin analogisia.” Hän kertoi jättävänsä tutustumatta laa-

jemmin Investin palveluihin tämän kokemuksen takia. Hän toivoi ja kuvasi pitkälti sellaisia 

palvelumalleja, joissa lähes kaiken pystyy hoitamaan älypuhelimen avulla. Hän toivoi In-

vestin kehittävän digitaalista kokemustamme ja panostavan siihen voimakkaasti.  

 

Asiakas haluaisi kaiken tarvitsemansa tiedon löytyvän Investin nettisivuilta. Hän haluaisi 

luopua erillisistä kulkutunnisteista ja siirtyä sellaiseen malliin, jossa älypuhelin toimii 

avaimena tiloihin. Myös kulkuoikeuksien antaminen uudelle työntekijälle tai vierailijalle su-

juisi kätevämmin puhelimella. Neuvottelutilojen varaaminen ja laskuttaminen hoituisi käte-

vämmin älypuhelimella. Nykymallinen aulapalvelu, jossa vastaanotossa istuu henkilö, on 

asiakkaan mielestä tarpeeton. Asiakas hoitaisi mielellään vieraan vastaanottamisen ja 

opastamisen digitaalisesti. Myös palvelupyynnöt ja tilaukset tulisi pystyä hoitamaan täysin 

digitaalisesti. Hän uskoo yhteiskäyttöautojen olevan tarpeellisia, mutta totesi nykyisen 

analogisen varaussysteemin estävän häntä kokeilemasta sitä.  

 

Asiakas B koki nykyisten palvelujen palvelevan eikä hän keskustelun alussa kaivannut mi-

tään uutta. Päinvastaisesti kuin asiakas A, hän koki digitaalisuuden olevan pieni asia, joka 

voi sujuvoittaa palvelujen käyttöä, muttei ole missään nimessä itseisarvo. Aulatoimintaa 

asiakas kuitenkin digitalisoisi mahdollisuuksien mukaan. Vieraan ilmoittautumisen voisi 

hoitaa digitaalisesti esitäytetyn lomakkeen avulla ja asiakkaalle saapumisesta ilmoittami-

nen hoituisi myös näppärästi digitaalisesti. Yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista tukevat ta-

pahtumat olisivat hyvä lisä palvelutarjontaan asiakkaan mielestä. Hän kaipaisi myös kun-

tosalia.  

 

Asiakas B:n mielestä kimppakyytipalvelut ja autojen yhteiskäyttöpalvelut eivät toimi nyt ei-

vätkä tule toimimaan tulevaisuudessakaan suomalaisen mentaliteetin takia. Hän ei myös-

kään toivonut kampaajaa tai muita lisäpalveluita yrityspuistoon.  

 

Asiakas C toi voimakkaasti esille, että tulevaisuudessa työaika hämärtyy. Työ ja muu 

elämä hoidetaan limittäin ja päivät vaihtelevat toisistaan. Työtä tehdään eri kellonaikoina 



 

 

44 

oman rytmin ja projektin mukaan. Lisäksi globaalissa maailmassa voi joutua tulemaan töi-

hin keskellä yötä palaverin takia, joka pidetään toisessa maassa olevan henkilön kanssa. 

Tämän tyyppinen työajan monipuolistuminen vaikuttaisi olennaisesti palvelutarjontaan ja -

tarpeisiin. Esimerkiksi jo nyt tarvitaan kehittyneempää etäkokoustekniikkaa neuvottelutiloi-

hin.  

 

Asiakas C kuvasi myös omistamiseen liittyvän ajatusmallin muutoksen. Aiemmin jonkun 

asian omistaminen on ollut tärkeää, kun taas nyt on tärkeä asian saatavuus silloin kun sitä 

tarvitaan. Tämä muutos tulee näkymään monien asioiden palvelullistamisena. Asioita, 

joita voi tuoda lähemmäksi työpaikkaa elämän helpottamiseksi tulee tuoda tai ainakin 

mahdollistaa se. Laaja elämää helpottava palvelutarjonta vaikuttaa olennaisesti työnanta-

jan ja työpaikan houkuttelevuuteen. Toisaalta uusien liikkuvuusratkaisujen kehittyessä voi 

olla tehokkaampaa liikkua paikasta toiseen autonomisilla kulkuvälineillä kuin kerätä kaikki 

palvelut yhteen paikkaan. Ylipäätään asiakas uskoo yksilöllisyyden vaateen kasvavan ja 

vaikuttavan palvelutuotantoon.  

 

Asiakas C kaipaa myös digitaalisuutta helpottamaan pienten tällä hetkellä analogisesti toi-

mivien asioiden hoitamista. Esimerkkinä hän antoi ravintolan lounasliput, autonpesuva-

raukset sekä kahvilan kuittauslistan. Asiakas pohti myös edellisten asiakkaiden tavoin au-

lapalvelujen digitalisointia ja automatisointia.  

 

Kuntosalia asiakas ei kaivannut vaan näki, että monella voi olla sosiaalisia syitä poistua 

työpaikalta ja mennä muualle kuntosalille tai harrastuksiin. Asiakas ei itse kaivannut yhtei-

siä tapahtumia, mutta tunnisti niiden tarpeellisuuden. Liikkuvuuden näkökulmasta asiakas 

uskoi autojen yhteiskäyttöpalvelun suosion kasvavan tulevaisuudessa. Hän näki myös, 

että siirtyminen bensiini- ja dieselautoista hybridi- ja sähköautoihin tulee tapahtumaan no-

peasti ja suurella volyymilla. Tällöin tulee olla valmius tukea niiden käyttöä.  

 

Kaikki haastatellut asiakkaat kokivat nykyiset ravintolapalvelut erittäin laadukkaiksi eivätkä 

kaivanneet muutoksia aukioloaikoihin. Yksi toivoi laadukasta ja viihtyisää kahvilaa nykyi-

sen kahvipisteen sijaan.  

 

Palvelujen digitalisointi on yksi Investin suurimpia haasteita tulevaisuudessa. Organisaa-

tion ja resurssien ollessa vähäisiä, panostaminen digitalisointiin vaatii luotettavan ja osaa-

van kumppanin. Kuten asiakkaat kertoivat, Investin palveluista löytyy runsaasti yksittäisiä 

asioita, joita digitaalisuus voisi sujuvoittaa. Samalla löytyi myös kokonaisia palveluproses-

seja ja -kokemuksia, joita voisi digitalisoida.  
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Investillä on ollut kehitteillä applikaatio asiakkaiden asioinnin helpottaakseen ja sen toden-

näköinen julkaisuajankohta on toukokuu 2019. Applikaatio julkaistaan ensin rajallisella toi-

mintomäärällä, jonka jälkeen sitä kehitetään ja jatkotyöstetään kattamaan muita palveluita 

ja prosesseja. Haastattelujen myötä syntyikin paljon ajatuksia toiminnoista, joita voi sisäl-

lyttää applikaatioon. Niitä avaan myöhemmin luvussa seitsemän.  

 

Yksi haaste palvelujen digitalisoimisessa on ollut yksilöllisen ja ihmisläheisen palveluot-

teen säilyttäminen. Invest on panostanut pitkään kiinteistöissä toimivan henkilöstön valin-

taan ja kouluttamiseen. Laadukkaan palvelun keskiössä ovat olleet onnistuneet kohtaami-

set. On erittäin kriittistä säilyttää henkilökohtainen ote palveluissa ja luoda myös persoo-

nallisia ja onnistuneita kohtaamisia digitaalisin keinoin.  

 

Haastatteluissa syntyi myös paljon ideoita asioista, joihin pystyy vaikuttamaan heti kuten 

neuvottelutilojen varustamisen, auton yhteiskäyttöpalvelun kehittäminen ja muiden lisäpal-

veluiden kokeileminen ja toteuttaminen. Nettisivut ovat myös yksi selkeä kehittämiskohde, 

johon on tulossa jo lähitulevaisuudessa muutoksia.  

 

 

6.3.3 Asiakkaiden ajatukset tiloista 

 
Kaikki asiakkaat kehuivat nykyisten tilojen teknistä ja esteettistä laadukkuutta. He kehui-

vat, että he voivat ylpeydellä tuoda omia asiakkaitaan tiloihin ja, että moni kysyy tilojen 

omistajuudesta. Tilojen muunneltavuus, monipuolisuus ja joustavuus olivat keskeisiä asi-

oita kaikkien kolmen asiakkaan puheissa.  

 

Kaksi asiakasta kolmesta toi esille ajatuksen siitä, että tulevaisuudessa yritykset eivät vält-

tämättä tarvitse omia tiloja tai ainakaan siinä laajuudessa kuin nyt. Kaikki tunnistivat haas-

teeksi tilojen toimivuuden varmistamisen monipuolisten työtehtävien ja erilaisia työskente-

lytapoja omaavien henkilöiden kannalta. Joustavuus sekä tilan koon että toiminnallisuu-

den kannalta nousivat useasti keskusteluissa.  

 

Yksi asiakas ehdotti, että joustavuuden mahdollistamiseksi kalusteita voisi vuokrata mie-

lummin kuin ostaa. Toinen asiakas ehdotti laadukkaiden siirtoseinien toteuttamista, jotta 

tiloja voisi suurentaa tai jakaa tarpeen mukaan. Hän puhui myös työtilojen tai -pisteiden 

helposta personoinnista esimerkiksi valaistuksen ja ergonomian suhteen. Kolmas asiakas 

kertoi poistuvansa usein toimistosta yrityspuiston yleisiin tiloihin tekemään töitä. Yleisten 
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tilojen käyttöä työskentelyyn ja avaamista näkyvämmin muillekin kuin kiinteistössä työs-

kenteleville kannatettiin. Koettiin mukavaksi, että voi tehdä töitä muiden ympäröimänä tie-

täen kuitenkin, että he eivät tule häiritsemään omaa työntekoa.  

 

Yhteisiä rentoutumistiloja asiakkaat eivät kaivanneet. Neuvottelutiloja toivottiin eri kerrok-

siin, jotta ne olisivat nopeammin saatavilla. Ehdotettiin myös näyttötauluja, joissa näkee 

reaaliaikaisesti missä on vapaata ja missä ei.  

 

Tilatarpeiden muuttuminen perinteisistä toimistotiloista yhteiskäyttötiloiksi olisi mullistaisi 

Investin toimintaa. Ansaintalogiikka ja palvelumallit tulisi uudistaa täysin. Silti se ei ole 

lainkaan mahdotonta ja voisi olla jopa suhteellisen helposti kokeiltavissa ainakin yhdessä 

rakennuksessa. Joustavuuden tuominen nykyisiin sopimuksiin vaatisi jonkin verran suun-

nittelua, sillä pitkien vuokrasopimusten etuna on kustannusten kattaminen sekä investoin-

tien suunnittelu.  

 

Nykyiset yhteisessä käytössä olevat tilat olisi helppo kalustaa hiukan toisin, joka kannus-

taisi ihmisiä työntekoon muualla kuin omassa toimistossa. Tämän lisäksi on myös täysin 

mahdollista mainostaa ahkerammin ravintola- ja kahvilapalveluita ulkopuolisille eläväisem-

män ympäristön kehittämiseksi. Kalusteiden vuokrausmahdollisuus on taas haasteellisem-

paa toteuttaa muun muassa säilytystilanpuutteen takia.  

 
 
6.3.4 Asiakkaiden ajatukset Kalasatamasta 

 

Kaikki asiakkaat kuvasivat Kalasatamaa positiivisesti. Asiakkaiden mielestä Kalasata-

massa on hyviä ravintoloita sekä hyvä sijainti ja julkinen liikenne. Sijainti lähellä keskus-

taa, muttei aivan ydinkeskustassa koettiin myös erittäin positiiviseksi tilan tunteen ja rau-

hallisuuden takia. Palveluita Kalasatamassa on asiakkaiden mielestä todella monipuoli-

sesti. Asiakkaat kertoivat myös, että heidän asiakkaansa reagoivat positiivisella tavalla 

kuullessaan toimiston sijaitsevan Kalasatamassa.  

 

Eniten mainittu haaste Kalasatamaan liittyen oli yksityisautoilun ja pysäköinnin haasta-

vuus. Vaikka metro kulkee tehokkaasti, ei voi olettaa, ettei yksityisautoja käytettäisiin. Asi-

akkaat kokivat myös, että Kalasataman imagoon tulisi panostaa enemmän. Koettiin, että 

Kalasatama on paljon parempi paikka kuin mitä yleisesti mahdollisesti ymmärretään ja 

mielletään.  
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Asiakas A korosti, että Investin tulisi voimakkaammin paketoida itsensä osaksi Kalasata-

maa sekä myydä Kalasataman positiivisia puolia.  

 

Investin uusasiakashankinnassa haasteeksi on ajoittain noussut sijainti kuin mikään muu 

laatutasoon tai palveluihin liittyvä asia. Nämä asiakkaiden mainitsemat positiiviset näkö-

kulmat auttavat myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä.  

 

 

6.4 Haastattelun puutteellisuus 

 

Asiakkaiden monimuotoisuuden ja määrän kannalta haastattelututkimus jäi vajavaiseksi. 

Lindström Investillä on noin 120 asiakkuutta, jotka vaihtelevat pienistä muutaman hengen 

yrityksistä isoihin satoja henkilöitä työllistäviin yrityksiin. Näiden yritysten toimialat, yritys-

kulttuurit sekä tulevaisuusorientoituneisuus vaihtelevat suuresti. Kattavan tuloksen saa-

miseksi olisi ollut tarpeen haastatella vähintään yksi henkilö jokaista aiemmin kuvattua 

asiakassegmenttiä kohti. Tämän lisäksi tasapainoa haastateltavien välille ja monipuoli-

suutta olisi tuonut haastateltavien eri asemat omassa organisaatiossaan sekä toimialojen 

vaihtelevuus. Nyt kaikki haastateltavat toimivat johtotehtävissä. Tutkimuksen kannalta on 

epäolennaista mistä yrityspuistosta asiakkaat tulevat, mutta palautteen ja lyhyen tähtäi-

men kehittämisideoiden käsittelyn kannalta monipuolinen edustus eri Investin yrityspuis-

toista olisi ollut toivottavaa.  

 

Nyt haastateltavat edustivat yhtä pientä, yhtä keskikokoista ja yhtä isoa asiakasyritystä. 

Kaksi heistä oli selkeästi hyvin tulevaisuusorientoituneita ja kehityksen kärjessä. Kolman-

nen yritys muuttuu kenties hitaammin muutosten mukana yrityksen ison koon vuoksi, 

mutta haastateltu asiakas oli erittäin kauaskatseinen. Kaikki haastateltavat olivat sellai-

sissa tilanteissa, että työnteko ei ollut kokonaisuudessaan sidottu aikaan eikä paikkaan. 

Näiden henkilöiden tasapainottamiseksi olisi ollut hyvä haastatella paria suorittavan tason 

suhteellisen perinteikästä aikaan ja paikkaan sidottua työtä tekevää henkilöä.  

 

Koen, että alkuperäinen suunnitelmani ryhmähaastattelun toteuttamisesta olisi tuonut lisä-

arvoa haastattelututkimukselle. Tarkoituksenani oli tuoda yhteisen pöydän ääreen nimen-

omaan erilaisia asiakassegmenttejä edustavia ihmisiä. Asiakkaiden välinen keskustelu, 

pohdinta ja argumenttien perusteleminen olisivat tuoneet arvokasta lisätietoa tutkimuk-

seeni. Uskon, että asiakkaiden välisestä keskustelusta ja ajatusten vaihdosta olisi synty-
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nyt vielä uusia ja syvällisempiä näkökulmia, jotka jäivät nyt tutkimuksesta pois. Ryhmä-

haastattelussa on toisaalta aina vaarana, että kaikki eivät uskalla lausua omia mielipitei-

tään ryhmän edessä.  

 

Haastattelun toteutuksessa otettiin myös tietoinen riski, sillä asiakkaille lähetettiin etukä-

teismateriaalia ajatusten virittämiseksi ja haastattelussa esitettiin myös materiaalia. Etukä-

teismateriaaliin ja esitettyyn haastattelumateriaaliin liittyy riski ajatusten syöttämisestä 

haastateltaville. Koen käyttämäni lähestymistavan olevan kuitenkin kannattava, sillä ilman 

tukimateriaalia tutkimuksessa tuskin olisi päästy käsittelemään niin radikaalisti nykyhet-

kestä eroavia skenaarioita.   
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7 Visio Investin palveluista 

 
Visio on tulevaisuuden kuvaus, jossa heijastuu yhteisiä arvoja ja joka motivoi muutokseen. 

Vision muuntaminen teoiksi edellyttää itsensä asettamista tulevaisuuteen ja taaksepäin 

katsomista nykyhetkeen. Tämän avulla pääsee tunnistamaan strategisia prioriteetteja, in-

dikaattoreita ja tavoitteita, jotka puolestaan auttavat suunnittelemaan konkreettiset askel-

merkit vision saavuttamiseksi.  (Wilkinson 2017, 27.) 

 

Vision kuuluisi vastata kysymykseen, missä haluamme olla tulevaisuudessa? Lyhyesti 

voisi vastata, että Invest haluaa jatkossakin olla vertailussa kilpailijoiden kanssa ensim-

mäisenä palvelujen ja vuokranantajan arvostuksessa. Halutaan, että jokainen nykyinen 

asiakas, pysyy, viihtyy ja kasvaa. Halutaan myös asiakasmäärän kasvavan.  

 

Toteuttaakseen yllä olevaa visiota toiminnan ja palveluiden on kehityttävä, jotta ne vastaa-

vat asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Vision luomisessa ja kirjoittamisessa on hyödynnetty 

tutkimuksessa saatua tietoa sekä haastatteluissa saatua aineistoa. Harrisin (2016,12) mu-

kaan kiinteistöä hallinnoivat henkilöt eivät voi enää keskittyä vuokrasopimusten hallintaan, 

sijoituksiin ja uusasiakas- ja kiinteistöhankinaan. Nyt on keskityttävä ihmisten tarpeisiin ja 

heidän kokemuksiinsa työpaikoilla. Seuraavissa alaluvuissa esittelen vision eri osa-alu-

eita.  

 

 

7.1 Asiakkaan arjen ja hyvinvoinnin tukeminen 

 

Kokemuksista merkittävimpiä on työpaikalla viihtyminen sekä työn ja muun elämän tasa-

paino sekä hyvinvointi. Visiossa tuetaan edellä mainittuja aspekteja monin tavoin. Hyvin-

vointia tukevat ratkaisut ja palvelut ovat näkyvä osa Investin palvelutarjontaa ja hyvin asi-

akkaiden tiedossa. Kiinteistöissä olevilla liikuntatunteilla käydään aktiivisesti. Hieronta- ja 

hyvinvointipalvelut ovat kattavasti tarjolla joka kiinteistössä ja niitä käytetään ahkerasti. 

Asiakasyrityksille on olemassa palvelupaketteja, joita voi ostaa työntekijöiden hyvinvoinnin 

tukemiseksi. Pakettiin kuuluu esimerkiksi yksi hieronta kuussa, salaattilounas ja pilates-

tunti kerran viikossa jokaiselle työntekijälle. Invest markkinoi palvelupaketit vuokrasopi-

musten yhteydessä sekä säännöllisesti eri viestimissä.  
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Yhteistyö Kalasatamassa olevan kuntosalin kanssa täydentää Investin kattavaa palvelu-

tarjontaa. Lämpiminä aikoina sisäpihojen viihtyisyyteen panostetaan ja tarjotaan sitä 

kautta asiakkaille hetken rauhaa ulkoilmassa. Kiinteistöjen portaikot on tehty houkuttele-

viksi sisustamalla ja maalaamalla. Investin järjestämiin liikuntatapahtumiin osallistutaan 

suurin joukoin ja ne ovat saavuttaneet asiakkaiden keskuudessa erittäin positiivisen mai-

neen.  

 

Työn ja muun elämän tasapainon edistämiseksi kiinteistöissä on lapsiystävällinen alue, 

johon vanhemmat voivat halutessaan tuoda lapset ja työskennellä samaan aikaan. Vai-

panvaihtopisteet saniteettitiloissa helpottavat pienten lasten vanhempien töissä käymistä 

ja paikan päällä oleva lastenvahtipalvelu auttaa, kun on tärkeitä palavereita.  

 

Liikkuvuuspalvelut toteutetaan yhteistyössä hyväksi todettujen ja vakiintuneiden kumppa-

neiden kanssa. Yhteiskäyttöautoja ja polkupyöriä löytyy katujen varressa sekä Investin py-

säköintipaikoista. Investin asiakkaat saavat käyttää palvelut alennettuun hintaan. Investin 

pysäköintihallien ja alueiden hallinta on ulkoistettu, joka on mahdollistanut paikkojen vuok-

raamisen sekä Investin asiakasyrityksille arkisin että Kalasatamassa asuville iltaisin ja vii-

konloppuisin.  

 

Investin palvelutarjonta on kattava ympärivuorokauden ja viikon jokaisena päivänä. Ravit-

sevat ja monipuoliset noutopöydät sekä itsepalvelukahvilat ja -kassat mahdollistavat her-

kullisen ruoan saannin ympäri vuorokauden. Näin tarjotaan ihmisille mahdollisuuden työs-

kennellä silloin kun heille parhaiten sopii.  

 

 

7.2 Yhteisöllisyys 

 

Visiossa Investin palveluista yhteisöllisyys on noussut uudelle tasolle.  Invest on panosta-

nut huomattavasti asiakkaiden tutustuttamiseen toisiinsa, verkostoitumiseen sekä yhteis-

hengen luomiseen. Tapahtumia järjestetään usein ja ne ovat erittäin monipuolisia. Tapah-

tumien luonteet vaihtelevat virallisista epävirallisiin ja teemat urheilusta musiikkiin. Glo-

baalissa ympäristössä juhlitaan myös eri kulttuurien juhlapäivät yhteisesti. Suurin osa ta-

pahtumista ovat luonteeltaan avoimia eivätkä vaadi erillistä kutsua.  
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Yrityspuistojen sisäiseen ja väliseen viestintään panostetaan. Näin mahdollistetaan asiak-

kaiden välistä yhteistyötä ja -henkeä. Asiakkaat voivat tilata toisiltaan töitä tai auttaa eri-

laisten haasteiden ratkomisessa. Asiakkaiden välinen aktiivinen kommunikaatio on edes-

auttanut yhteistyön syntymisen myös muihin kuin työhön liittyvissä asioissa.  

 

Invest on leimautunut Kalasataman kansalaiseksi ja urbaani merihenkisyys huokuu kai-

kessa. Asiakkaat ovat ylpeitä toimiston sijainnista Kalasatamassa ja Kalasataman alueen 

houkuttelevuus kasvaa Investin kiinteistöjen myötä. Kalasatamassa asioivat ja asuvat tun-

tevat ja hyödyntävät mielellään Investin ravintola-, neuvottelu- ja hyvinvointipalveluita.  

 

 

7.3 Digitaalinen kokemus 

 

Investin digitaalinen palvelukokemus on tarkoin määritelty ja jatkaa sekä täydentää ole-

massa olevaa asiakaskokemusta. Digitaalinen palvelukokemus toteuttaa OnnistuuPiste– 

asiakaslupausta ja tarjoaa asiakkaalle hänen tuntema ja odottama henkilökohtainen sekä 

laadukas palvelu. Investin applikaatio löytyy jokaisesta kiinteistössä työskentelevän henki-

lön älypuhelimesta.  

 

Applikaatiossa asiakas asioi Investin ja monen eri palvelutuottajan kanssa. Viestintä on 

kohdennettu kyseistä tietoa tarvitsevalle henkilölle ja viestit tulevat applikaation kautta. On 

myös mahdollista viestiä muiden kiinteistössä olevien asiakkaiden kanssa ilmoitustaulun 

kautta. Ilmoitustaululla voi ilmoittaa mitä vaan, mutta se käytetään ahkerasti oman osaa-

misen myyntiin, kimppakyytien järjestämiseen sekä toimistokalusteiden kierrätykseen.  

 

Huoltopalveluita tilataan applikaation avulla ja asiakas saa reaaliaikaista tietoa huoltotöi-

den etenemisestä. Myös oman postin ja pakettien hallinta hoidetaan applikaatiossa. 

 

Ravintolapalveluiden saralla asiakas voi applikaation avulla tarkistaa päivän ruokalista, 

maksaa ravintolassa, tilata tarjoiluita toimistolle ja merkitä ostaneensa kahvilasta vieraalle 

välipalan yrityksen laskuun. Hän voi myös hallinnoida neuvottelutilojen varaukset tai käyt-

tää vapaana oleva neuvottelutila varaamatta. Tunnistimien avulla asiakasta laskutetaan 

vaivattomasti ja automaattisesti neuvottelutilassa vietetystä ajasta.  

 

Liikkuvuuspalveluihin liittyen applikaatiossa on mahdollista kimppakyytien järjestämisen 

lisäksi vuokrata omaa pysäköintipaikkaa toiselle loman ajaksi. Applikaation avulla Investin 
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kumppanin yhteiskäyttöautoja voidaan varata ja käyttää ilman avaimia, varauslomakkeita 

ja kilometrikirjoja. Autopesulapalveluita myös varataan ja maksetaan applikaation avulla.  

 

Osa Investin kiinteistöjen kerroksista ovat pelkästään yhteistyöskentelytiloja. Applikaation 

avulla asiakas määrittelee haluamansa työskentelypisteen tyylin ja paikantaa vapaiden si-

jainnin. Applikaation avulla ohjataan myös oman työpisteen valaistusta ja äänimaailmaa.  

 

Digitaalisuus on mullistanut aulapalveluiden toiminnan. Aulapalveluissa on edelleen iloi-

nen ja palvelualtis henkilö vastaanottamassa vieraita mutta hänen rinnalla on myös säh-

köinen ilmoittautumis- ja neuvontapalvelu. Asiakkaan vieras voi halutessaan ilmoittautua 

digitaalisen laitteen avulla saapuneeksi ja isännöivä asiakas voi kuitata tiedon vastaanote-

tuksi. Laite ohjaa vieras asiakkaan toimistolle sen sijaan, että asiakkaan täytyisi tulla nou-

tamaan vieraansa aulasta. Kulkutunnisteista on luovuttu ja älypuhelin toimii avaimena toi-

mistoon.  

 

 

7.4 Joustavat ja monipuoliset tilat ja sopimukset 

 

Investin toiminnoista tärkein on työympäristön ja -tilan tarjoaminen asiakkaille. Investin ti-

lat ja sopimukset ovat joustavia ja asiakkaiden muuttuvia tilanteita huomioivia. Investin 

kiinteistöissä vallitsee 50/50 periaate eli puolet kiinteistöstä on yhteiskäyttötilaa ja puolet 

yksityistä toimistotilaa.  

 

Yksityisten toimistotilojen vuokranneiden yritysten muuttuvien tilanteiden huomioimiseksi 

Invest on panostanut erilaisiin siirrettäviin sekä helposti ja kustannustehokkaasti muotoil-

taviin tiloihin. Siirrettävien tilojen saralla löytyy puhelinkopit ja pienet moduulimaiset neu-

vottelutilat, joita pystyy ilman suuria purkutöitä siirtämään paikasta toiseen. Muotoiltavien 

tilojen toteuttamiseksi moni seinä on mahdollista siirtää tarvittaessa pienellä vaivalla. 

Joustavien ratkaisujen avulla reagoidaan nopeasti ja tehokkaasti asiakasyritysten henki-

löstö- ja toiminnan muutoksiin.  

 

Yksityisten toimistotilojen vuokrasopimukset ovat lähes yhtä joustavat kuin tilat itsessään. 

Vuokra perustuu toimiston kokoon ja sen lisäksi vuokrataan siirrettävät moduulimaiset 

pientilat ja veloitetaan tilojen muutostöistä.  

 

Yhteistyöskentelytila on erittäin suosittu ratkaisu asiakkaiden kesken. Monilla on vain yh-

teistyöskentelytilaan sopimus, mutta osalla on yhdistelmäratkaisu, jossa vuokrataan sekä 
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yksityistä toimistotilaa että yhteistyöskentelytilaa. Yhteistyöskentelytilat ovat laadukkaita ja 

niissä on erihenkisiä ja -tyylisiä tiloja erilaisten tunnelmien luomiseksi. Tilojen monipuoli-

suus myös tukee erilaisia aktiviteetteja. Näyttöjen ja sensoreiden avulla voi helposti ja re-

aaliaikaisesti paikantaa mistä löytyy vapaata työskentelytilaa tai missä oma kollega kul-

kee.  

 

Pienempien yksityisten toimistotilojen sekä lisääntyneen yhteistyöskentelytilan myötä neu-

vottelutiloille on suuri kysyntä ja korkea käyttöaste. Kiinteistöissä on joka kerroksessa 

useita eri kokoisia neuvottelutiloja. Kerroksissa olevista näyttötauluista näkee tilojen saa-

tavuuden. Veloitus tapahtuu asiakkaan sopimuksesta riippuen joko osana erikseen myytä-

vää palvelupakettia tai käytön mukaan.   

 

 

7.5 Toteutumisen aikajänne 

 

Aiemmin tässä luvussa kuvattu visio toteutuu vaiheittain. Toteutumiseen liittyy tarvittavien 

resurssien määrä sekä kysyntä ja työn tekemisen murroksen kehittyminen. Hyvinvointi- ja 

liikuntapalvelujen kehittäminen visiossa olevaan tasoon tapahtuu vuoden 2021 loppuun 

mennessä. Investillä on jo monia visiossa mainittuja palveluita, jolloin tehtäväksi jää niiden 

muotoileminen asiakkaille houkuttelevammaksi sekä tietoisuuteen saattaminen. Myös po-

tentiaalisia hyvinvointipalveluita toteuttavia kumppaneita löytyy jo kaupunginosasta, jolloin 

tehtäväksi jää sopivien löytäminen ja yhteistyön solmiminen. Sama aikajänne koskee 

myös yhteisöllisyyden kehittäminen tapahtumien ja viestinnän avulla sillä niihin liittyviin 

asioihin panostetaan ja kehitetään jo nyt.  

 

Lapsiystävälliset alueet sekä ympärivuorokauden saatavat ravitsemispalvelut puolestaan 

vaativat tarkempaa suunnittelua. Molempiin palveluihin liittyy olennaisesti kysyntä ja tur-

vallisuus. Näen, että kysyntä ravitsemispalveluille kasvaa nopeammin kuin lapsiystävälli-

sille palveluille ja alueille vaikkakin osa nykyisistä asiakasyrityksistä viettävätkin Lapsi mu-

kaan töihin -päivää. Lapsiystävällisyyttä voitaisiin tukea jo kuluvana vuonna osallistumalla 

vahvemmin Lapsi mukaan töihin -päivään. Lapsiystävällisten työskentelyalueiden ja las-

tenvahtipalveluiden toteuttaminen tapahtuu 2030 luvulla ja riippuu pitkälti myös työkulttuu-

rin kehityksestä. Ravitsemispalveluita kehitetään ympärivuorokautisiksi vuonna 2025 men-

nessä.  

 

Investin sekä sen palvelujen ja kiinteistöjen tunnetuksi tekeminen Kalasatamassa asuvien 

kesken ja imagon rakentaminen Kalasataman Kansalaisena on pitkä prosessi, jonka tulos 
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nähdään vasta vuonna 2030. Tähän vaikuttaa monta asiaa. Yksi vaikuttava tekijä on Kala-

sataman keskeneräsyys sekä asukkaiden vähyys Investin kiinteistöjen lähistöllä. Tämä 

muuttuu kuitenkin nykyisen kaupunginosan rakentamisen ja kehittämisen myötä. Investin 

kiinteistöissä olevien palvelujen käyttäminen vaatii myös turvallisuus- ja kulunvalvonta-

suunnittelua uudella tavalla. Suhteiden rakentaminen paikallisiin yrityksiin ja asukkaisiin 

vie aikaa ja vaatii suunnitelmalista viestintää sekä panostusta.  

 

Digitaalisen asiakaskokemuksen rakentaminen ja laajentaminen etenee vaiheittain. En-

simmäisten vaiheiden jälkeen digitaalisen kokemuksen hallinta jatkuu muiden palveluiden 

rinnalla jatkuvana ylläpidettävänä ja kehitettävänä palveluna. Digitaalisen kokemuksen en-

simmäinen vaihe toteutuu jo uuden applikaation myötä vuosina 2019-2020. Aulapalvelu-

jen täydentäminen digitaalisin keinoin toteutetaan myös vaiheittain eri kiinteistöissä vuo-

sina 2020-2023.  

 

Työskentelytiloihin liittyvät digitaaliset ratkaisut riippuvat pitkälti kiinteistöjen kehityskaa-

resta. Investin uusimmassa kiinteistössä pystyy jo osittain hallitsemaan omaan työpistee-

seen liittyviä asioita kuten valaistusta älypuhelimen avulla. Vastuullisuussyistä on kuiten-

kin tärkeä, ettei uusita olemassa olevia käyttökelpoisia ratkaisuja yksinomaan digitalisoin-

nin takia. Erillisistä kulkutunnisteista luopuminen tapahtuu vuoteen 2025 mennessä. Tämä 

kuitenkin riippuu nykyisestä laite- ja palveluntoimittajasta.  

 

Tiloihin ja vuokrasopimuksiin liittyvä visio vaatii isoimmat muutokset, sillä se vaikuttaa 

olennaisesti myös Investin liiketoiminnan perusperiaatteisiin ja ansaintalogiikkaan. Pienet 

yhteiskäyttötilat voivat toteutua jo vuoteen 2022 mennessä, mutta visiossa esitetty 50/50 -

periaate epävarmemmin. 50/50 -periaatteen toteuttaminen nykyisissä kiinteistöissä riippuu 

pitkälti nykyisten asiakkaiden mahdollisista muutoksista. Mikäli kiinteistöissä säilyy korkea 

vuokrausaste ja nykyiset asiakassuhteet pysyvät, muutoksille ei ole tarvetta. Uusissa ra-

kennettavissa ja kehitettävissä kiinteistöissä on huomattavasti helpompi lähteä toteutta-

maan vision kaltaisia yhteiskäyttö ja helposti muunneltavia tiloja.  
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8 Pohdinta 

 
Kun aloitin tämän opinnäytetyön, minulla oli vain hatara ajatus siitä, mihin suuntaan Inves-

tin on kehityttävä ja teemat työntekemisen murros, hyvinvointi ja Kalasataman kehittymi-

nen valitsin lähes intuitiolla. Tutkimustyön edetessä tyytyväisyyteni valitsemiini teemoihin 

kasvoi. Työn tekemisen murros on aihealueena niin laaja ja työn tulevaisuus niin moniulot-

teinen, että ne liittyvät olennaisesti myös kahteen muuhun käsittelemääni teemaan. Työ 

tulevaisuudessa on osa ihmisen hyvinvointia ja taas työn ja työpaikan tulee tukea ihmisen 

hyvinvointia. Toimistot ovat osa ympäröivää kaupunginosaa, yhteisöä ja verkostoa.  

 

 

8.1 Yhteenveto ja kehittämisehdotukset 

 

Investin monipuolinen palvelutarjonta kehittyy ja muuttuu tämän työn ansiosta. Nyt on 

saavutettu kattavampi ymmärrys osasta Investin toimintaan vaikuttavista muutosvoimista. 

Tämän lisäksi on visioitu, miten toiminnan tulisi kehittyä muutosvoimista johtuvien muuttu-

vien tarpeiden ennakoimiseksi. Investin palvelut ovat jo nyt erittäin kattavat ja laadukkaat, 

joka helpottaa niiden kehittämistä huomattavasti. Paljon on kuitenkin tehtävä esimerkiksi 

digitalisoinnin ja viestinnän saralla.  

 

Johdannossa esitin seuraavat kysymykset: 

• Mihin suuntaan Lindström Investin tulee palveluorganisaationa kehittyä? 
• Miten Kalasataman kehitys vaikuttaa Investiin ja miten Invest voisi puolestaan tu-

kea Kalastaman kehitystä? 
• Minkälaisia palveluita Investin asiakkaat odottavat tulevaisuudessa? 
• Saavuttaisimmeko kilpailuedun panostamalla hyvinvointia tukeviin palveluihin? 

 

Lindström Investin tulee kehittyä ennen kaikkea entistä joustavammaksi tilojen vuokraami-

sen suhteen ja kiinteistöissä työskentelevien ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja 

arjen tukijaksi. Työskentelytilan tarjoaminen palveluna fyysisen tilan sijaan muuttaa ajatus-

maailmaa ja luo uusia mahdollisuuksia joustavaan toimintaan. Ratkaistavaksi kuitenkin 

jää, mitkä asiat ovat työnantajan eli asiakasyritysten vastuulla ja mitkä Investin vastuulla. 

Tulevaisuudessa asiakkaamme odottavat tehokkaita ja älykkäitä ratkaisuja, laatua ja ih-

misläheisyyttä unohtamatta. Olennaista on palvelun tarjoaminen silloin kun sitä tarvitaan.  
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Näkemykseni mukaan, saavuttaisimme selkeän kilpailuedun panostamalla asiakasyritys-

ten työntekijöiden hyvinvointiin jo nyt. Tutkimustyön ja aineiston perusteella hyvinvoinnin 

merkitys jatkaa laajenemistaan ja on tärkeä tekijä työelämässä.  

 

Yhteistyömahdollisuuksia Kalasatamassa toimivien tahojen kanssa ja yhteisiä ratkaistavia 

haasteita löytyi paljon. Selkeitä yhteistyömahdollisuuksia Fiksu Kalasatama -hankkeen 

kanssa ei vielä löytynyt. Kalasataman tulevaisuus näyttää valoisalta ja Investin on lunas-

tettava paikkansa yhtenä Kalasataman vaikuttajana.  

 

Asiakkaiden haastattelujen tuloksena sain paljon ajatuksia nykyisten palveluiden kehittä-

miseksi sekä arvokasta palautetta niiden toimivuudesta. Vaikka haastattelujen tavoitteena 

oli keskittyä tulevaisuuteen, moni asia oli helpompi käsitellä nykyisyyden kautta. Tämän 

ansiosta tämän työn sivutuotteena syntyi paljon ajatuksia ja ideoita, joita voi viedä heti 

käytäntöön sekä myös sellaisia, jotka voi jättää kehittymään tulevaisuutta varten.  

 

Tutkimustieto ja minun näkemyksiäni olisin voinut sitoa vielä vahvemmin liiketoiminnan to-

teuttamiseen. Opinnäytetyössä analysoidaan nykyisiä toimintamalleja ja ehdotetaan kehit-

tämisen keinoja, mutta niiden sitominen liiketoimintaan ja ansaintalogiikkaan olisi tuonut 

opinnäytetyölle vakuuttavuutta. Kehittämisehdotukset ja niiden hyödyntäminen liiketoimin-

tamallissa on kuitenkin käsitelty sisäisesti Investissä.  

 

 

8.2 Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys 

 

Tutkimuksen pätevyyteen liittyen voi arvioida, että tutkimusmenetelmät olivat sopivat. Ai-

neistotutkimus ja haastattelu palvelivat työn tavoitteiden toteutumista. Pätevyyttä olisi voi-

nut lisätä vastaavantyyppisten toimintaympäristöjen kehittymisen analysointi ja vertailu 

Kalasatamaan. Tulosten yleistettävyys olisi edellyttänyt vielä syvällisempää ja monipuoli-

sempaa aiheiden tutkimista.  

 

Kehittämistyön tulokseen eli vision luotettavuutta voisi arvioida hyväksi sillä erilaisia as-

pekteja on käsitelty kattavasti ja monipuolisesti. Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa 

heikentävästi haastateltavien erittäin vähäinen määrä. Luotettavan ja yleistettävän käsityk-

sen saamiseksi asiakkaiden tulevaisuusnäkymistä, olisi pitänyt haastatella huomattavan 

suurempi määrä asiakkaita.  
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8.3 Oma oppiminen ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Opinnäytetyö palveli oman osaamisen kasvattamista hyvin. Koen, että saavutin selkeäm-

män ymmärryksen asiakkaiden tarpeista tulevaisuudessa. Työnteko tulee muuttumaan 

paljon ja nyt minulla on ainakin osa tarvittavista eväistä, jolla voin vastata tuleviin tarpei-

siin. Työn tekemisen murros tulee olemaan aihe, jota seuraan jatkossa yhtä tiiviimmin. 

Työn pirstaloituminen tulee olemaan iso vaikuttaja meidän toimintaan ja se oli ennen tätä 

tutkimuksen tekoa minulle vieras ajatus.   

 

Minulle oli hiukan yllättävää, kuinka merkittävä rooli työntekijän hyvinvoinnin tukemisella 

on jo nyt ja kuinka se näyttäisi tutkimuksen valossa kasvavan entisestään. Tämän ilmiön 

toteutuminen vaihtelee jonkin verran työnantajasta riippuen, mutta on erittäin positiivista, 

että kehityssuunta on sama. Työelämässä joustavuus ja arjen tasapaino ovat erittäin ter-

vetulleita kehityssuuntia.  

 

Perehtyminen Kalasatamaan antoi hyvän ymmärryksen Investin kiinteistöjen nykyisestä 

toimintaympäristöstä ja sen kehitysnäkymistä. Tämä oli minulle erittäin arvokasta tietoa, 

sillä Kalasatama oli minulle suhteellisen tuntematon kaupunginalue ennen työskentelyä 

Investin palveluksessa. Yhtä arvokas oli ymmärrys siitä, että yhteistyömahdollisuuksia Ka-

lasatamassa työskentelevien yritysten kanssa on rajattomasti. Kaupunginosassa vallitsee 

kova halu kehittyä ja menestyä sekä solmia uusia suhteita. Olisi erittäin tärkeä, että Invest 

panostaa entistä voimakkaammin kaupunginalueen sisällä solmittaviin suhteisiin.  

 

Asiakkaiden haastattelusta opin sekä nykyisten toiminnan toimivuudesta ja asiakaskoke-

muksesta. Sain ymmärryksen siitä, mitkä palvelut ovat aidosti asiakkaille tärkeitä ja mitkä 

tuovat lähinnä vain lisäarvoa. Lisätietoa sain myös siitä, mitä palveluita arvostetaan pai-

kan päällä tuotettuna ja aina saatavilla olevina sekä mitkä palvelut tarvitaan ajoittain ja 

voidaan tilata muualta. Sain käsityksen myös asiakasyritysten muutosvalmiudesta sekä 

yrityskulttuurista.  

 

Tämän opinnäytetyön jälkeenkin jatkan tulevaisuuskeskusteluita asiakkaiden kanssa. Lii-

allisesti olen keskittynyt asiakaskohtaamisissa keskustelemaan nykytilanteen toimivuu-

desta. On tärkeä suuntaa katseet tulevaan ja kuulla asiakkaan näkemyksiä oman toimin-

nan sekä meidän toimintamme kehittämisestä. Jatkossa pyydän myös asiakkaita sanoitta-

maan, minkälaisen kokemuksen he haluavat tuottaa työntekijöilleen. 
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Olennainen ratkaistava asia jatkossa on tasapainon löytäminen ulkoistettavien ja itse tuo-

tettavien palveluiden välillä. Mitkä palvelut tuotetaan Investin pienen henkilöstön voimin ja 

mitkä palvelut yhteistyökumppanin voimin? Selvitettäväksi jää myös mitä palveluita on ai-

dosti tarpeellista tuottaa paikan päällä kiinteistöissämme ja mitkä ovat sellaisia, joissa riit-

tää, että se löytyy läheltä.  

 

Seuraava vaihe tämän opinnäytetyön jälkeen on visiossa olevien palvelujen kysynnän tut-

kiminen sekä toteuttamisen suunnittelu. Sen jälkeen jää vision purkaminen vaiheisiin ja 

käytännön tekoihin.  
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