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Työ ja työympäristöt ovat jatkuvassa muutoksessa. Erityisesti lisääntynyt tietotyö ja 
uudenlaiset tavat työskennellä ovat muuttaneet työstä aiheutuvia työntekijöihin kohdistuvia 
kuormitustekijöitä ja asettaneet uudenlaisia haasteita työympäristöjen kehitykselle.     
 
Opinnäytetyö toteutettiin työelämälähtöisenä kehittämistehtävänä eräässä 
pääkaupunkiseudulla toimivassa yrityksessä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää 
tietotyön työympäristöjen kehittämismahdollisuuksia yritysmuuton ja lisääntyneen etätyön 
yhteydessä erityisesti työyhteisön näkökulmaa painottaen. Kehittämistehtävän tavoitteena oli 
luoda toteuttamiskelpoisia konkreettisia kehitysehdotuksia opinnäytetyöprosessin edetessä 
työyhteisöstä nousseisiin työympäristöihin liittyviin epäkohtiin ja haasteisiin. Kehittämisen 
kohteena olevia työympäristöjä oli kaksi, työnantajan fyysinen toimitila ja etätyön 
työympäristö.  
  
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostuu kahdesta kokonaisuudesta. Opinnäytetyön 
teoriaosuuden ensimmäisessä luvussa on käsitelty työn muutosta ja kehittyviä työympäristöjä 
historian, tulevaisuuden ja nykyhetken näkökulmista. Teoriaosuuden toisessa luvussa on 
keskitytty tilasuunnittelun käyttäjälähtöisyyteen ja fyysisen työtilan suunnittelussa 
huomioitaviin elementteihin.  
 
Kehittämistehtävän aineistona käytettiin 2019-2021 tapaustutkimuksena koottua laadullista 
havainnointi- ja kyselyaineistoa. Tapaustutkimuksen eri vaiheissa pyrittiin selvittämään 
työyhteisön työympäristöihin liittyviä toiveita, haasteita ja kehitysideoita, joiden perusteella 
työympäristöjen ominaisuuksia olisi mahdollista kehittää vastaamaan entistä paremmin 
tietotyön asettamia vaatimuksia ja työyhteisön hyvinvointia. Kootun aineiston analysointiin 
käytettiin laadullista sisällönanalyysia.    
 
Tutkimusaineiston perusteella työnantajan toimitilaa koskeviksi kehityskohteiksi ja näin ollen 
kehitysehdotusten aiheiksi valikoituivat fyysisen työtilan ääniympäristö, tilan käyttöön 
liittyvät toimintatavat sekä taukoliikuntamahdollisuudet toimitiloissa. Etätyön osalta tulosten 
perusteella kehittämisehdotusten aiheiksi valikoituivat etätyön ergonomia ja etätyön 
mahdollisuudet lähitulevaisuudessa.   
 
Tutkimusaineiston analysoinnin tulosten pohjalta luotiin viisi käytännönläheistä 
kehitysehdotusta, joita hyödyntäen kohdeyrityksen toimitilan ja etätyön työympäristöjä on 
mahdollista kehittää turvallisen ja terveellisen työn edistämiseksi.     
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Work and work environments are constantly changing. In particular, increased knowledge 
work and new ways of working have changed the employees’ strain factors and posed new 
challenges for the development of work environments.     
 
The thesis was carried out as a working life-oriented development task in a company 
operating in the Helsinki metropolitan area. The purpose of the thesis was to find out the 
development possibilities of the work environments used in knowledge work. Particular 
emphasis was placed on the work community perspective in connection with company 
relocation and increased teleworking. The aim of the development task was to create feasible 
concrete development proposals regarding the disadvantages and challenges that emerged 
from the work community during the thesis process. The main focus was on two work 
environments, the employer’s physical premises and the work environments used in 
teleworking.   
 
The theoretical framework of the thesis consists of two entities. The first chapter of the 
theory deals with the transformation of work and evolving work environments from the from 
the past, present and future perspectives. The second chapter of the theory focuses on user-
oriented space design and the elements to be considered in physical workspace design. 
 
The data used in this thesis was gathered between 2019 and 2021 as a case-study oriented 
qualitative observation and questionnaires. Throughout the various phases of the case study 
the aim was to identify the community’s hopes, challenges and development ideas regarding 
the work environment and use them as a basis to develop the work environments features to 
better answer the demands of knowledge work and workers well-being. Qualitative content 
analysis was used to analyze the collected data.     
 
Based on the analysis three development targets regarding the employer’s premises were 
chosen; office acoustics, office use practices and break exercise possibilities. Based on the 
analysis the two chosen development targets regarding remote work were ergonomics in 
telework and the possibilities of remote work in the near future.     
 
Based on the results of the analysis of the research material, five practical development 
proposals were created, that could be used to develop the company’s physical premises and 
remote working environments to improve safety and well-being at work.     
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1 Johdanto 

Työelämä, työnteon muodot ja työympäristöt ovat jatkuvassa muutoksessa ja muutoksen tahti 

todennäköisesti kiihtyy lähitulevaisuudessa entisestään. Erityisesti teknologian kehitys on 

vaikuttanut siihen, että työtä voidaan tehdä useassa erilaisessa paikassa ja useissa erilaisissa 

työympäristöissä. Myös tietotyön luonne ja työtahti ovat kehittyneet mahdollisesti jopa työn 

kuormittavuuden kannalta vähemmän toivottavaan suuntaan. Työhön liittyy hyvin erilaisia ja 

täysin uudenlaisia muuttujia ja kuormitustekijöitä. Useassa eri paikassa tehtävä työ tarjoaa 

myös uudenlaisia mahdollisuuksia työn organisointiin ja työtilojen käyttöön. Muuttuvan työn 

seurauksena syntyy myös kokonaan uudenlaisia työympäristöjä ja yksittäinen työntekijä 

saattaakin työpäivän aikana työskennellä useassa täysin erilaisessa työympäristössä. Erilaiset 

työympäristöt asettavat vaatimuksia ja haasteita myös johtamiselle ja erityisesti 

työympäristöjen kehittämistyölle. Yksi työntekijän näkökulmasta merkittävimmistä 

työympäristöistä on kuitenkin edelleen työnantajan tarjoamat fyysiset työtilat. Työnantajan 

näkökulmasta taas voidaan ajatella, että panostaminen fyysisiin työtiloihin ja työvälineisiin on 

yksi konkreettisimmista ja näkyvimmistä keinoista edistää työntekijöiden hyvinvointia ja sen 

kautta työtehokkuutta. Kaikkien työympäristöjä koskevien ratkaisujen tärkeimmän tavoitteen 

tulisi olla turvallinen ja terveellinen työ.      

Opinnäytetyön aihe valikoitui otollisten olosuhteiden seurauksena ja opinnäytetyöntekijöiden 

omien kiinnostuksenkohteiden perusteella. Opinnäytetyöntekijöiden työnantajaorganisaatio 

suunnitteli muuttoa uusiin toimitiloihin samoihin aikoihin, kun opinnäytetyön aihetta 

pohdittiin. Jo ennen päätymistä valittuun opinnäytetyöaiheeseen oli päätetty, että 

opinnäytetyö toteutettaisiin kahden rinnakkaisilla opintolinjoilla samassa 

ammattikorkeakoulussa opiskelevan ja saman työnantajan palveluksessa työskentelevän 

opiskelijan yhteistyönä. Opinnäytetyöhön valikoitunut aihepiiri oli opinnäytetyöntekijöille 

pääkohdiltaan ja –termistöltään tuttu. Aiheen laajuuden, aihepiiriin liittyvän tietomäärän 

sekä saatavilla olevan tiedon tarkkuuden vuoksi opinnäytetyö käsittelee kuitenkin suurelta 

osin opinnäytetyöntekijöille ennalta tuntematonta tietoa. Molemmilla opinnäytetyöntekijöillä 

oli kokemus muuttoa edeltäneiden toimitilojen epäkohdista sekä ajatuksia siitä, millä tavoin 

tuleva työtila saattaisi palvella aiempia tiloja paremmin turvallista, terveellistä ja mielekästä 

työntekoa. Aiheen lopulliseen valintaan vaikuttivat myös työyhteisön kehitysmyönteisyys ja 

kohdeorganisaation tuki.   

Alustavan suunnitelman mukaan opinnäytetyön ja siihen liittyvän kehitystehtävän oli tarkoitus 

käsitellä ainoastaan toimitilojen vaihtumista ja uusien toimitilojen työyhteisölähtöistä 

kehittämistä aiempien toimitilojen kohdalla havaittujen epäkohtien, työyhteisön uusia 

toimitiloja koskevien odotusten sekä uusien toimitilojen käytön myötä paljastuvien tilan 

käyttöön liittyvien tekijöiden perusteella. Covid-19-pandemia kuitenkin vaikutti 

kohdeorganisaation tapaan tehdä töitä ja organisaatio siirtyi toistaiseksi jatkuvaan 
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pääsääntöiseen etätyöhön opinnäytetyöprosessin kannalta melko kriittisessä vaiheessa. Koska 

pääsääntöinen etätyö tarjosi täysin uudenlaisen mahdollisuuden lähestyä työympäristöä 

käsitteenä, päätettiin etätyön näkökulma sisällyttää myös opinnäytetyöhön. 

Kohdeorganisaation kohdalla tämä maailman laajuinen etätyökokeilu todennäköisesti johtaa 

ainakin jossain määrin etätyön lisääntymiseen myös poikkeusolojen jälkeen, joten etätyöhön 

liittyvien haasteiden tarkastelu opinnäytetyössä koettiin myös kohdeorganisaation ja 

työyhteisön kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Muuttuneista olosuhteista seurasi kuitenkin 

haasteita liittyen opinnäytetyön suunniteltuun aikatauluun, laajuuteen sekä tiedonhankintaan 

ja rakenteeseen.  

Kohdeorganisaatio on pääkaupunkiseudulla toimiva yritys, joka tässä opinnäytetyössä esiintyy 

nimettömänä. Opinnäytetyössä hyödynnetyn aineiston kohderyhmänä oli osittain tietyssä 

toimitilassa toimivan kohdeorganisaation koko työyhteisö ja osittain toimitilan yhdessä 

tietyssä työtilassa työskentelevät jäsenet. Opinnäytetyön kehittämistehtävän 

kehitysehdotusten lähtökohdaksi valittiin mainittu yksittäinen työtila toimitilojen sisällä sekä 

kyseisessä tilassa tehtävää työtä tukevat tilaratkaisut joko työtilassa, organisaation 

yhteiskäytössä olevissa tiloissa tai etätyössä. Syynä tähän olivat kohteena olleessa määrätyssä 

työtilassa tehtävän työn erityispiirteet sekä kehitysehdotusten keskittäminen sellaiseen 

työtilaan ja työhön, joihin opinnäytetyöllä olisi kohdeorganisaatiossa todennäköisin 

mahdollisuus vaikuttaa. Kohdeorganisaatiota enemmän opinnäytetyön lähtökohtaa määrittää 

kehitysehdotusten kohteena olevassa tilassa tehtävän työn ominaisuudet. Tilassa tehdään 

erittäin intensiivistä ja pääsääntöisesti hyvin nopeatempoista tietotyötä, joka sisältää paljon 

keskittymistä vaativia elementtejä, kuten lukemista, kirjoittamista, laskemista, sekä 

tiedonhankintaa ja hankitun tiedon soveltamista. Intensiivisen tietotyön ohessa valitussa 

tilassa samat tietotyötä tekevät henkilöt vastaavat myös osaston puhelinpalvelusta ja 

asiakaspuhelut otetaan vastaan samassa työtilassa.  

Opinnäytetyön tutkittavia toisiinsa liittyviä ilmiöitä ovat työyhteisön kokemukset aiemmista 

toimitiloista, uusista toimitiloista sekä lisääntyneestä etätyöstä. Opinnäytetyön tarkoitus on 

koota ja tuoda esiin työyhteisön uusiin toimitiloihin ja etätyöhön kohdistuvia toiveita ja 

näkemyksiä, sekä edesauttaa työyhteisön näkökulman huomioimista uusia toimitiloja ja 

etätyötä koskevassa kehitystyössä. Opinnäytetyön tavoite on koostaa työyhteisön näkemysten 

perusteella uusiin toimitiloihin ja etätyöhön liittyviä kehityskohteita, joihin opinnäytetyön 

kehitystehtävässä on tarkoitus tarjota käytännönläheisiä ratkaisuehdotuksia.   

Opinnäytetyö koostuu seisemästä pääluvusta. Johdannossa esitellään opinnäytetyön 

lähtökohta, tarkoitus ja tavoite. Seuraavissa kahdessa luvussa käydään läpi opinnäytetyön 

teoreettinen tietoperusta. Tietoperusta koostuu kahdesta kokonaisuudesta, joista 

ensimmäisessä käsitellään ajan myötä muuttuneita sekä edelleen ja tulevaisuudessa 

kehittyviä työympäristöratkaisuja. Teoreettisen viitekehyksen toisessa luvussa eli luvussa 
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kolme käsitellään käyttäjälähtöisyyttä työympäristön suunnittelussa käyden läpi fyysisen 

työtilan ominaisuuksia käyttäjälähtöisestä näkökulmasta. Luvussa neljä kuvataan 

kehittämistehtävä sekä opinnäytetyöhön liittyvä menetelmälliset ratkaisut. Seuraavassa 

luvussa viisi käydään läpi opinnäytetyön tuloksia ja luvussa kuusi esitellään varsinaiset 

opinnäytetyöprosessin yhteydessä kootun aineiston analysoinnin tulosten pohjalta esitettävät 

kehitysehdotukset. Viimeisessä luvussa seitsemän käydään opinnäytetyöprosessiin liittyvää 

pohdintaa.    

2 Muuttuva työ ja kehittyvät työympäristöt  

Työn luonteen muuttumisen seurauksena myös työympäristöt muuttuvat. Työympäristöt ovat 

kuitenkin muuttuneet aina. Työympäristöjen kehityksessä on voimakkaita viitteitä sekä 

historiaan että tulevaisuuteen, joten työympäristöjen kehityksen ymmärtäminen edellyttää 

katsausta molempiin.  

2.1 Työn ja työympäristöjen historia ja tulevaisuus  

Suomalaisen turvallisen ja terveellisen työn historiaa voidaan pitää kohtalaisen lyhyenä 

verrattuna erityisesti tämän hetken kehitystahtiin. Seuraavassa käsitellään työympäristöjen 

kehitystä historiassa painottaen tietotyön näkökulmaa.  

Työympäristöjen muutosta voidaan pitää suorana seurauksena työn luonteen kehittymisestä 

todennäköisesti myös tulevaisuudessa. Koska työn tulevaisuus on suorassa yhteydessä myös 

työympäristöjen kehitykseen, tarkastellaan seuraavassa työn tulevaisuutta työympäristöjen 

kehityksen rinnalla. Tarkoituksena on historian lisäksi hahmottaa mihin suuntaan työtiloja ja 

työympäristöjä koskevassa kehityksessä ollaan matkalla.      

2.1.1 Tietotyön työympäristöt historiassa 

Rakennusten suunnittelussa huomioidaan aina rakennuksen käyttötarkoitus. Toimistotyötä 

palvelevien rakennusten suunnittelun lähtökohta on yleensä rakennuksessa tehtävä 

toimistotyö. Toimistotyötilojen suunnittelua on perinteisesti ohjannut muutama historiasta 

noussut työtilamalli. Toimistossa tehtävä työ itsessään on kuitenkin muuttunut ja muuttuu 

jatkuvasti. (Lappalainen 1999, 31-67.) Yksittäistä työtilamallia koskeva historia ja seuraavassa 

esitellyt työtilaratkaisut eivät ole sidottuja mihinkään tiettyyn ajanjaksoon, erilaisia ajan 

saatossa syntyneitä työtilaratkaisuja esiintyy edelleen ja todennäköisesti myös 

tulevaisuudessa.   

Voidaan ajatella, että kirjoitustaidon kehittymisellä oli keskeinen rooli tietotyön 

syntymisessä. Jo ennen kristillisen ajanlaskun alkua kirjoitustaidon myötä kehittyi kirjurien 
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ammattiryhmä, jonka tehtävänä oli pitää kirjaa esimerkiksi verotuksesta, maankäytöstä, ja 

kaupasta. Kaupan lisääntymisen myötä vahvistuneella laskutaidolla voidaan katsoa olevan 

myös oma merkityksensä tietotyön kehittymisessä. Ensimmäisen vuosituhannen 

alkupuoliskolla kirjapainotaidon kehittäminen mahdollisti tiedon uudenlaisen välittämisen ja 

tallentamisen. Länsimaisen pankkitoiminnan kehitys 1400-luvulta lähtien vaikutti osaltaan 

lopulta varsinaisten toimistorakennusten syntyyn, julkishallinnossa tämä tapahtui 1600-luvulla 

ja yksityisiä toimistorakennuksia alkoi syntyä 1700- ja 1800-lukujen vaihteen jälkeen. Tähän 

saakka toimistotyön suhteellisen vähäinen määrä mahdollisti sen toteuttamisen 

perustoimintojen yhteydessä ilman erillistä toimistotyölle varattua tilaa. (Rakennushallitus 

1988, 1-26.)         

Pankkien ohella vakuutusyhtiöt olivat merkittäviä ensimmäisiä toimistorakennusten 

rakentajia. 1800-luvun jälkipuoliskolla teollisuuden, tuotannon ja kaupan voimakas kasvu sekä 

useat toimistotyöhön liittyvät keksinnöt, kuten kirjoituskone, puhelin ja laskukone, johtivat 

toimistotyöhön tarkoitettujen rakennusten tarpeeseen. Toimistorakentaminen edellytti myös 

aiemmasta poikkeavia rakennusteknisiä ratkaisuja, sillä tarkoituksenmukaista oli rakentaa 

korkeampia rakennuksia, joissa kerroksia ja kerrostilaa olisi aiempaa enemmän. Rakennusten 

korkeutta ja kerrosten lukumäärää rajoittivat kuitenkin raskaan valurautaisen runkorakenteen 

vaatima tuki ja työtilojen saavutettavuuteen liittyvät ongelmat hissittömissä rakennuksissa. 

Tarpeeseen vastasi 1800-luvun loppupuolella kaksi merkittävää keksintöä 

toimistorakentamisen kehittymisen näkökulmasta: aiemmin rakentamisessa käytettyä 

valurautarakennetta huomattavasti kevyempi teräsrunko sekä korkeassakin rakennuksessa 

toimitilojen saavutettavuuden mahdollistava hissi. (Rakennushallitus 1988, 1-26.)         

Alun perin muuhun toimintaan suhteutettuna vähäinen toimistotyö toteutettiin 

organisaatioiden perustoimintojen ohessa ilman erillisiä toimistotiloja. Ensimmäiset 

varsinaiset toimistorakennukset noudattivat aikansa asuinrakennuksissa käytettyjä 

tilamalleja. Toimistorakennusten pohjamuodoissa on alusta saakka huomioitu luonnonvalon 

määrä eräänä huonejärjestystä määrittävänä tekijänä. Osittain tämä johtuu siitä, että 

sähkövalo keksittiin vasta 1800-luvun loppupuolella. (Rakennushallitus 1988, 46-61.) 1900-

luvun vaihteessa toimistotyön lisääntyminen ja toimistotyöntekijöiden kasvava määrä 

edellyttivät toimistotyön uudenlaista organisointia. Työn organisointi perustui erityisen 

vahvasti hierarkiaan ja lähtökohtaisesti hierarkkinen näkökulma työhön seurasi pitkälle 

tulevaisuuteen. (Lappalainen 1999, 31-67.) Erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös muualla 

yleinen 1900-luvun työtilamalli oli teollisen työn tapaan järjestetty avotoimisto. Työtapa oli 

tehokas ja vahvasti kontrolloitu. (Tekes 2011.)  

Suomessa ensimmäinen työturvallisuutta koskeva Työturvallisuuslaki (104/1930) säädettiin 

vuonna 1930. Sotien jälkeen 1940-1950 lukujen taitteessa suomalaisia vaivasi aineellinen 

niukkuus ja erityisesti työikäisten miesten sairastavuus ja kuolleisuus. 1940-luvun 
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loppupuolella ja 1950-luvulla työn turvallisuutta ja terveellisyyttä pyrittiin parantamaan 

erityisesti teollisuustyön työympäristöissä. Teollisuudessa työpaikkojen työturvallisuutta 

ohjeistettiin ja esimerkiksi työssä sattuneiden tapaturmien, ammattitautien ja poissaolojen 

määrää seurattiin.  Tiedostettiin myös erityisesti teollisuustyön terveyshaitat ja työympäristöt 

miellettiin likaisiksi ja tapaturma-alttiiksi. Tunnistettiin myös esimerkiksi ilmanvaihdon, 

työympäristön pölyisyyden, melun ja kemikaalien aiheuttamat terveyshaitat. Vuonna 1958 

uudessa Työturvallisuuslaissa (299/1958) määriteltiin, että työsuojelu koskee teollisuustyön 

lisäksi kaikkea työtä. Lain sisältö kuitenkin koski pääsääntöisesti teollisuustyötä. Lakiin 

kirjattiin kaikkien työntekijöiden kannalta olennaisia työympäristöjä koskevia terveydellisiä 

kriteerejä, kuten työntekijöiden juomavesi, peseytymismahdollisuudet työpaikalla sekä 

vaatteiden vaihtoon varatut tilat. Osittain hygieniaan liittyviin parannuksiin vaikutti 

tiedostettu epidemiariski. Myös työyhteisön käyttöön tarkoitetut sosiaali- ja saniteettitilat, 

kuten ruokailu- ja oleskelutilat sekä työpaikkakäymälät turvattiin tuolloin lainsäädännössä. 

Lakiin kirjattiin myös ensimmäistä kertaa tulevaisuuden kannalta varsin merkittävä pykälä (9 

§), joka laajensi työsuojelun lainsäädännön koskemaan perinteisesti mielletyn turvallisuuden 

ja tapaturmien ehkäisyn lisäksi myös terveyttä. (Väänänen & Turtiainen 2014, 195-196, 203, 

205.)   

1950-luvulla sotien jälkeen toimistorakennukset herättivät arkkitehdeissa uudenlaista 

kiinnostusta. Toimistorakennusten arkkitehtonisen ilmeen uudistamisen lisäksi arkkitehteja 

ajoi todennäköisesti eteenpäin suurten rakennushankkeiden kokoluokka. (Lappalainen 1999, 

31-67.) Yhdysvalloissa yleistyivät korkeat toimistotornit. Toimitilojen kerrosratkaisut olivat 

muuten avoimia, mutta johtoportaalle varattiin omat henkilökohtaiset toimistohuoneet ja 

omasta työhuoneesta tuli statussymboli. (Tekes 2011.) Yksittäinen toimistokerros on yleensä 

neliömäinen monikäyttöiseksi suunniteltu yhtenäinen tila, jonka keskelle sijoittuivat 

rakennuksen hissikuilu, porraskäytävä sekä tekniset yhteydet. Rakenteellisesti avoimella 

tilaratkaisulla mahdollistettiin tilan muokattavuus ja taipuminen yhden tai useamman tilaa 

käyttävän organisaation tarpeisiin. (Lappalainen 1999, 31-67.)     

1960-luvulla saksalaisperäinen maisemakonttori oli toimistotilojen tilaratkaisujen 

edelläkävijä, ja maisemakonttori levisi nopeasti pohjoiseurooppalaisiin yrityksiin. 

Tilakonseptin tarkoitus oli madaltaa työyhteisön hierarkiaa ja tehostaa yhteistyötä 

työyhteisön sisällä. (Tekes 2011.) Maisemakonttori, eli Bürolandschaft oli alkujaan saksalaisen 

konsulttitoimisto Quickborner Team für Planung und Organisationin kehittämä innovaatio. 

Maisemakonttorin keksimisen taustalla vaikuttivat osaltaan organisaatiopsykologiset 

tutkimukset, mutta tilaratkaisulla haettiin erityisesti taloudellisia hyötyjä, eli 

työntekijäkohtaisen pinta-alan vähentämistä, työtehokkuuden parantamista sekä tiedonkulun 

ja ryhmätyön lisäämistä. 1960-luvun hengen mukaisesti yksilöllisten työhuoneiden 

väheneminen oli askel kohti demokratiaa toimistotiloissa. Maisemakonttori tilaratkaisuna 

asetti uudenlaiset vaatimukset työtilojen suunnittelussa ja toteutuksessa erityisesti 
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akustiikan, valaistuksen, ilmastoinnin ja kalusteiden osalta. Uusia ulottuvuuksia 

toimistosuunnittelulle synnyttivät erityisesti seinäratkaisut, kokolattiamatot, yrityksen 

imagon huomioiminen yhtenäisen tilan kalustuksessa, viherkasvien hyödyntäminen 

tilanjakajina sekä työpiste käsitteenä. (Lappalainen 1999, 31-67.)        

1970-luvulla työntekijöiden oikeuksien laajeneminen johti maisemakonttorin suosion 

laskemiseen ja henkilökohtaisten työhuoneiden yleistymiseen Pohjoismaissa. Esimerkiksi 

Tanskassa kuitenkin myös avotoimistoja suosittiin edelleen. (Tekes 2011.) Yksilöllisten 

työhuoneiden arvostus lisääntyi ja maisemakonttorin tilalle syntyi koppikonttori, jossa 

työhuoneita on lukuisia ja ne sijaitsevat vierekkäin yhteisen kulkukäytävän varrella. 

Maisemakonttoreiden vähenemisen taustalla olivat erityisesti sisäilmaongelmat, toimimaton 

akustiikka, yksityisyyden puute sekä työympäristön rauhattomuus. Koppikonttori 

tilaratkaisuna on yleisesti tunnettu ja edelleen käytössä erityisesti julkisen sektorin 

toimitiloissa. Tasapäistävässä ja kaikille työntekijöille tasa-arvoisena näyttäytyvässä 

koppikonttorissa ei ole avonaista yhteistä työhön tarkoitettua tilaa, vaan työskentely 

tapahtuu pienehköissä standardimitoitetuissa työhuoneissa. Rakennusteknisesti usein 

koppikonttoreiden käytäväseinät ovat muurattuja ja huoneita erottavat väliseinät kiinteitä, 

mutta kevytrakenteisia ja siten tarvittaessa purettavissa. Erityisesti julkisen sektorin 

toimistorakennusten standardisoitumista on edistänyt rakennushallituksen 

suunnitteluohjeistus, joka on pitänyt sisällään kalustus- ja mitoitusohjeita sekä 

esimerkkipohjia työtiloista. Standardisoituminen koski myös työhuoneiden kalustusta. 

Koppikonttorille on tyypillistä, että työhuoneet ovat lähes identtisiä tilassa suoritettavasta 

tehtävästä riippumatta, ja työntekijän persoona on nähtävissä ainoastaan tilassa olevien 

harvojen henkilökohtaisten esineiden kautta. Koppikonttoreiden ongelmaksi on muodostunut 

erityisesti julkisella sektorilla työntekijöiden lisääntynyt määrä suhteessa tilaratkaisuun. 

Henkilöstön lisääntyminen on useassa koppikonttorissa johtanut myös kasvaneeseen 

työhuonetarpeeseen. Tämän seurauksena huoneita on rakennettu pitkiksi ketjuiksi, joita 

yhdistää huomattava määrä käytäväkilometrejä. Tallaiseksi kasvaessaan työtila ei enää 

palvele työyhteisön vuorovaikutusta, erilliset työhuoneet ja huoneiden väliset etäisyydet 

todennäköisemmin heikentävät tiedonkulkua ja kommunikaatiota. (Lappalainen 1999, 31-67.)  

1970 – 1980-luvulla Ruotsissa syntyi avoimen ja suljetun tilan yhdistävä tilaratkaisu, jota 

kutsutaan kombi-toimistoksi. (Lappalainen 1999; Tekes 2011). Kombi-toimisto on avo- ja 

koppikonttorin yhdistelmä, jossa osa työntekijöistä työskentelee toimistohuoneissa ja osa 

avotilassa. Vaikka kyseessä on usein väljähkö tilaratkaisu, kombi-toimistossa työyhteisön 

hierarkia ja epätasa-arvo työhuoneissa ja avotilassa työskentelevien välillä korostuvat. Väljän 

kombi-toimiston kohdalla ongelmaksi muodostuu usein, että yhteinen avoin tila saattaa 

houkutella varastoimaan työtilaan erilaista irtaimistoa, koska huoneelliset työntekijät 

viihtyvät työhuoneissaan ja avotilan työpisteiden ympärillä oleva tila ei varsinaisesti kuulu 

kenellekään. (Lappalainen 1999, 31-67.) 1980-luvulla toimistosuunnittelun suurimmat 
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vaikutteet tulivat talouskasvusta ja teknologian kehittymisestä. Lisäksi talotekniikka ja 

toimistorakennusten julkisivut saivat aiempaa suuremman painoarvon. (Tekes 2011.)   

1990-luvun ilmiönä syntyi liikkuva toimisto. Mobiili teknologia mahdollisti työvälineiden 

siirtämisen, työntekijöiden liikkumisen eri työympäristöjen välillä ja paikasta riippumattoman 

työskentelyn. Tämän seurauksena työtiloja koskeva tilantarve väheni ja Pohjoismainen tapa 

suunnitella työympäristöjä käyttötarkoituksen perusteella yleistyi. Muuttuvien työtapojen 

seurauksena virtuaalinen toimintaympäristö syntyi fyysisen työtilan rinnalle. (Tekes 2011.) 

Seuraavassa kuviossa (kuvio 1) on kuvattu työtä, työntekijää ja työympäristöjä koskevia 

kehityssuuntia Suomen lähihistoriassa vuosina 1940-2013. Työ on muuttunut palvelu- ja 

tietotyökeskeiseksi, minkä myötä työn terveyshaitat painottuvat aiempien maa-ja 

metsätaloudesta ja teollisuudesta tuttujen riskien sijaan psykologisesta ja sosiaalisesta 

kuormituksesta johtuviin riskitekijöihin. Samanaikaisesti työn tuottavuudessa on siirrytty 

fyysisestä- ja teknisälyllisestä tuottavuudesta tuottavuuteen, jonka luonne on aiempaa 

enemmän sosiaalista, emotionaalista ja psykologista. Muutosta on tapahtunut myös 

suomalaisten hyvinvointia koskevissa käsityksissä ja hyvinvointia tarkastellaan vaurauden 

sijaan subjektiivisena eli yksilöllisenä käsitteenä. (Väänänen & Turtiainen 2014, 35.) 

 

Kuvio 1: Työntekijyyden kehityslinjat Suomessa 1945-2013 (mukaillen Väänänen & Turtiainen 

2014, 35) 

2000-luvun taitteessa kootussa teoksessa Yhteiset olohuoneet arkkitehti Ritva Lappalainen 

toteaa, että edistyksellisimmät ilmiöt fyysisessä työtilasuunnittelussa ovat avotilan uusi 

tuleminen vuorovaikutusympäristönä sekä värikkäät ja eri muotoiset kalusteet. Uusien 

toimitilojen suunnittelussa oli nähtävissä viitteitä 1900-luvun alkupuolen työtilaratkaisuista.  
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Työtilasuunnittelun rinnalla kulkee tehokkuusajattelu sekä toimitilakustannusten ja 

tilankäytön supistaminen. Yleisessä keskustelussa kuitenkin usein esiin nostetaan työtilassa 

tapahtuva kommunikointi ja ryhmässä työskentely. Lappalaisen mukaan yleisessä 

keskustelussa on esiintynyt myös kriittisiä puheenvuoroja, joiden perusteella 

informaatioteknologian ja avotilojen kombinaatiosta saattaa syntyä myös työntekijän 

näkökulmasta erittäin epäinhimillisiä toimintaympäristöjä. 1990-luvun loppupuolen 

edistyksellisessä toimistosuunnittelussa tarkastellaan työympäristöä arkkitehtuurin lisäksi 

organisaation toimintamallien ja –tapojen kokonaisuuden näkökulmasta siten, että toimitila 

nähdään organisaation koko toiminnan resurssina. 1990- ja 2000-lukujen vaihteessa 

Lappalainen on todennut, että toimistotyön jatkuva muutos ja tulevaisuuden työympäristöjen 

arkkitehtuuri tarjoavat uudenlaisia haasteita tilojen suunnittelijoille sekä käyttäjille. 

Rakennus- ja sisustussuunnittelun lähtökohtia ovat toimeksiantajaorganisaation 

kehittämisvisiot, toiminta- ja johtamistavat, taloudelliset reunaehdot, henkilöstön hyvinvointi 

sekä yrityksen imago ja yrityskuva. Myös kestävä kehitys on saanut jalansijaa 

toimitilasuunnittelussa. (Lappalainen 1999, 31-67.)    

2.1.2 Työn tulevaisuus 

Tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa, mutta sitä on mahdollista ennakoida. Futuristi Elina 

Hiltunen määrittelee tulevaisuuden ennakoinnin faktan ja mielikuvituksen yhteissummaksi.  

Tulevaisuuden vision perustana on tieto sekä nykyhetkestä että menneisyydestä. Hiltusen 

mukaan tulevaisuuden visiointi edellyttää aina nykyhetken faktojen hallinnan lisäksi historian 

tuntemusta, sillä aika on jatkumoa menneestä tulevaan. Faktan ja mielikuvituksen avulla on 

mahdollista luoda vaihtoehtoisia tulevaisuuden kuvia eli skenaarioita. Ennakoinnin ja 

tulevaisuuden visioiden hyödyntäminen käytännössä edellyttää myös toimintaa, jota Hiltunen 

kutsuu tulevaisuuden tekemiseksi. Tulevaisuuden tekemisen Hiltunen määrittelee 

kokonaisuudeksi, joka koostuu nykypäivän faktojen tunnistamisesta, paremman tulevaisuuden 

visiosta, tahtotilasta sekä vision toteutumiseen tähtäävästä toiminnasta. Tulevaisuuden 

ennakoinnissa hyödynnetään myös megatrendejä. Megatrendillä tarkoitetaan pidempään 

vallinnutta maailmanlaajuista suuntausta, joka todennäköisesti tulee jatkumaan, ellei suuria 

megatrendiin vaikuttavia muutoksia sen ympärillä tapahdu. Megatrendien listaus ei ole 

poissulkeva tai sitova ja listauksen sisältö vaihtelee myös tutkijoiden ja tulkitsijoiden välillä. 

(Hiltunen 2019, luku 1.)    

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 2019 strategiaansa työympäristön ja työhyvinvoinnin 

osalta täydentävät linjaukset vuoteen 2030 saakka. Työympäristön ja työhyvinvoinnin 

linjausten taustalla on työn ja työelämän muutos. Linjauksissa viitataan Kansainvälisen 

työjärjestö ILO:n (International Labour Organization) 100-vuotisteemaan, joka 2019 oli 

tulevaisuuden työ. Linjausten vaikutteena ovat ILO:n määrittämät maailmanlaajuisesti 

työelämän kehitykseen vaikuttavat muutokset, jotka liittyvät teknologiaan, ikärakenteeseen, 
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ilmastoon ja globalisaatioon. Työn muutoksen vaikuttavia megatrendejä ovat linjauksen 

mukaan esimerkiksi digitalisaatio, globalisaatio, väestörakenteen muutos, ilmastonmuutos, 

maahanmuutto ja kaupungistuminen. Työelämän muutos tuo mukanaan mahdollisia riskejä, 

jotka tulee tunnistaa ja mahdollisuuksien mukaan estää tai vähintään minimoida. Myös riskien 

terveysvaikutukset edellyttävät arviointia. Mahdollisten riskien lisäksi työelämän muutos luo 

myös uudenlaisia mahdollisuuksia, jotka tulisi osata hyödyntää. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2019.)  

Elina Hiltunen on kirjassaan Tulossa huomenna (2019, luku 1) listannut maailman tilaan tällä 

hetkellä eniten vaikuttaviksi megatrendeiksi eli pidempään vallinneiksi ja todennäköisesti 

toistaiseksi jatkuviksi suuntauksiksi ilmastonmuutoksen, väestönkasvun, väestörakenteen 

muutoksen, kaupungistumisen, globalisaation, varallisuuden ja kulutuksen kasvun, 

eriarvoisuuden kasvun, ympäristön saastumisen ja ympäristön resurssien vähenemisen, 

digitalisaation ja teknologian kehityksen. Lynda Grattonin (2011, 23-48) mukaan 

tulevaisuuden työtä muovaa erityisesti viisi muutostekijää: teknologian kehitys, globalisaatio, 

väestörakenteen muutokset ja pitkäikäisyys, yhteiskuntarakenteiden muutos ja 

energialähteisiin liittyvä kehitys.    

Yksi suurimmista työelämän muutokseen vaikuttavista megatrendeistä on teknologian jatkuva 

kehitys. Teknologian määritelmä vaihtelee lähdekohtaisesti. Perinteisesti saatetaan mieltää, 

että teknologia terminä viittaa monimutkaista tekniikkaa sisältäviin hyödykkeisiin. Hiltunen & 

Hiltunen (2014) mukaan teknologia terminä käsittää kuitenkin varsinaisten tuotteiden lisäksi 

kaikki tuotteiden tuottamiseen ja käsittelyyn liittyvät tavat ja prosessit. Jatkuvasti toimintaa 

yksinkertaistavaa kehittynyttä teknologiaa saattaa olla vaikeaa huomata arjessa, mutta hyvin 

suuri osa yhteiskunnan arkipäiväisistä toiminnoista liittyy tavalla tai toisella teknologiaan, oli 

kyse sitten esimerkiksi infrasta, liikkumisesta tai tuotekehityksestä. Teknologia kehittyy 

yhteydessä vallitseviin olosuhteisiin ja teknologian kehitystä muovaavia tekijöitä ovat muun 

muassa yhteiskunta, kuluttajien asenteet, markkinat, lainsäädäntö sekä politiikka. Jokin 

tietty teknologinen ratkaisu saattaa kaatua liiketoimintaan, yhteiskunnan vastaanottokykyyn 

tai lainsäädäntöön liittyviin haasteisiin, kun taas toinen teknologinen ratkaisu saattaa kehittyä 

hyvinkin nopeasti esimerkiksi kriisitilanteen seurauksena. (Hiltunen & Hiltunen 2014, 19, 23, 

30.)   

Grattonin mukaan teknologian kehitys johtaa todennäköisesti esimerkiksi monimutkaisemman 

teknologian päätymiseen laajemmalle käyttäjäjoukolle, edelleen lisääntyviin sosiaalista 

osallisuutta kehittäviin tietoliikenneyhteyksiin ihmisen välillä, jatkuvaan tuottavuuden 

kasvuun sekä virtuaalisen työn lisääntymiseen. Globalisaatio aiheuttaa maailmanlaajuisia 

muutoksia kaupankäyntiin ja lisää taloudellisia innovaatioita. Energian hinta tulee 

todennäköisesti nousemaan energialähteiden ehtymisen seurauksena, mikä todennäköisesti 

vähentää merkittävästi ihmisten ja hyödykkeiden liikkuvuutta. Grattonin mukaan 
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väestörakenteen muutosten ja tulevien työn ja vapaa-ajan tasapainoa arvostavien sukupolvien 

myötä työ ja työolosuhteet oletettavasti kehittyvät merkittävästi. Yhteiskunnallinen kehitys 

osaltaan johtaa todennäköisesti muun muassa uudenlaisiin perherakenteisiin ja aiempaa 

monimuotoisempiin työyhteisöihin, joiden seurauksena yksilötason ympäröivää maailmaa 

koskeva ymmärrys lisääntyy. (Gratton 2011, 23-48.)    

Työvoiman rakenne muuttuu esimerkiksi kansallisen ja kansainvälisen muuttoliikkeen ja 

väestön ikääntymisen seurauksena. Työskentelymuodoista tulee yksilöllisempiä ja työ sekä 

siihen liittyvät roolit sekoittuvat. Sosiaali- ja terveysministeriön linjaukset ennakoivat 

muutoksia työsuhteiden pysyvyyteen, työaikaan, työn ajoittamiseen ja työskentelyn ajalliseen 

kestoon, työtehtävien laajuuteen ja työhön liittyviin vastuualueisiin, työn intensiteettiin, 

uramahdollisuuksiin sekä työskentelypaikkoihin. Työelämän muutokset ovat koskettaneet 

toisia aloja toisia enemmän ja myös muutosvauhdissa on alakohtaisia eroja. Työelämään 

liittyvien muutosten tahti saattaa jatkossa kuitenkin kiihtyä. Tulevaisuudessa rutiinityö 

esimerkiksi vähenee automatisaation myötä, kun ammatillisen osaamisen kannalta ääripäissä 

olevat vaativa sekä vähemmän vaativa työ oletettavasti lisääntyvät. Työn fyysinen 

kuormittavuus todennäköisesti vähenee samalla kuin niin sanotun aivotyöskentelyn määrän 

lisääntyessä työn henkinen kuormittavuus kasvaa. Yksilötasolla työelämän muutokset 

tarkoittavat todennäköisesti useita erilaisia ammatteja ja työtehtäviä sekä perinteisestä 

käsityksestä poikkeavia työuria. Tulevaisuuden työ edellyttää työntekijältä aiempaa enemmän 

kykyä ja mahdollisuutta jatkuvaan oppimiseen sekä uudenlaista motivaatiota. Tulevaisuuden 

työn organisoinnin keskiössä on myös ihmiskeskeinen työn suunnittelu. Perinteinen ansiotyö 

on jo saanut, ja saa edelleen, rinnalleen uudenlaisia ansaintamalleja. Tulevaisuudessa työtä 

voidaan tehdä enenevissä määrin perinteisestä ansiotyösuhteesta poiketen esimerkiksi 

asiakkaalle, osuuskunnalle tai muulle yhteisölle tai alustalle. Myös erilaiset virtuaaliset 

työyhteisöt, jakamistalous ja yhteistuottajuus saattavat lisääntyä. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2019.) Kaikille toimialoille syntyy myös esimerkiksi luonnon 

monimuotoisuuden suojeluun, energiakäytön tehostamiseen ja jätteiden hyötykäyttöön 

liittyviä niin sanottuja vihreitä töitä vastaamaan ympäristösuojelun vaatimuksia.  Vihreitä 

töitä syntynee myös haastaviin olosuhteisiin ja syrjäisille alueille. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2015, 9-12.) Työn muuttumisen seurauksena työnantajan sekä työntekijän 

roolit ja vastuut hämärtyvät, ja työn rikkonaisuuden seurauksena työntekijän vastuu omasta 

työturvallisuudestaan ja terveydestään todennäköisesti kasvaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2019.)  

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018 – 2037 

(Linturi & Kuusi, 2018) on käsitelty työelämän tulevaisuuteen ja työtehtävien kehittymiseen 

liittyviä visioita. Julkaisun mukaan suoraan tulevaisuuden työhön vaikuttavia merkittäviä 

tekijöitä ovat omavaraistalouden, talkootyön ja erityisesti alustatalouden lisääntyminen. 

Nämä edellyttävät muutoksia myös yhteiskunnan rakenteisiin ja työelämän toimintamalleihin 
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sekä näiden kautta esimerkiksi verotukseen ja työlainsäädäntöön, jotta uudenlainen työ olisi 

toteutettavissa ilman rakenteellisia esteitä. Työlainsäädännössä erityistä huomiota vaatii 

paikasta riippumattoman tarpeetonta fyysistä läsnäoloa karsivan työn mahdollistaminen ja 

vastaavasti etäyhteydellä tehtävän työn valvonta. Virtuaaliteknologian kehittyminen 

mahdollistanee jatkossa myös fyysisen työn tekemisen etäyhteyden avulla ja etäyhteydellä 

tapahtuva läsnäolo saattaa tulevaisuudessa olla monilta osin verrannollinen fyysiseen 

läsnäoloon. Turvallisuusnäkökulma ja erityisesti nykyistä monimutkaisempien uhkien 

hajaantuminen synnyttävät uudenlaista osaamistarvetta ja uudenlaisia työtehtäviä. 

Tulevaisuudessa kyberturvallisuuden rooli vahvistunee entisestään ja esimerkiksi kuluttajien 

omavalvonta ja siihen liittyvät osaamis- ja ohjaustarve lisääntyvät. Hallintoalustojen ja 

päätöksenteon tietojärjestelmien kehitys sekä kansalaisten tietoteknisten valmiuksien 

lisääntyminen synnyttävät todennäköisesti uusia työtehtäviä erityisesti julkisen päätöksenteon 

ympärille. Nousevia ammatteja ovat myös osaamisen kehittämisen, yhteistyötaitojen, yksilön 

kokeman mielekkyyden ja tarkoituksellisuuden tunteen sekä elämyksellisyyden yhteyteen 

kehittyvät työtehtävät. (Linturi & Kuusi 2018, 45-183.)    

Helsingin Sanomien haastattelussa (Vainio 2021) Elina Hiltunen on avannut yhdessä 

tulevaisuustutkija Risto Linturin kanssa visioita siitä, miltä työelämä näyttää vuonna 2040. 

Visiot perustuvat megatrendeihin. Linturin mukaan tulevaisuudessa syntyy ainakin yli 250 

jollain tavalla välttämätöntä uutta ammattia. Työnkuvat muuttuvat laajemmiksi ja 

perinteisesti suorassa fyysisessä vuorovaikutuksessa toteutettavia ammatteja siirtyy 

toteutettavaksi esimerkiksi etäyhteyden avulla. Teknologian kehitys tuottaa omalta osaltaan 

täysin uusia ammattikuntia. Perinteiset käsityöammatit puolestaan saattavat tehdä paluun. 

Linturin mukaan tulevaisuuden koulutus edellyttää taitoja, joita opettajat opettelevat 

yhdessä ja vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Koulutuksessa tulisi keskittyä enemmän 

ongelmanratkaisukykyihin, tiedonhakutaitoihin ja lähdekritiikkiin. Tulevaisuudessa ihmisen 

kyky omaksua tietoa menettää merkitystään, sillä teknologia hallitsee tiedon hyödyntämisen. 

Ihmisen tekemän työn osalta korostuvat inhimilliset tekijät, merkitysten ymmärtämien, 

ongelmanratkaisukyvyt sekä erilaisten prosessien ja tiedon kriittinen arviointi. (Vainio 2021.)        

Robotiikan yleistyminen työelämässä vähentää rutiinitehtäviä, mutta synnyttää myös 

kokonaan uudenlaisia robottien toteuttaman työn mahdollistamiseen ja sitä koskevien 

haittojen minimointiin liittyviä työtehtäviä esimerkiksi kehittämisen, hallinnoinnin, 

kunnossapidon, hinnoittelun, markkinoinnin ja  työturvallisuuden saralla. Uusia ammatteja 

liikenteeseen liittyvissä työtehtävissä syntyy erityisesti ilman kuljettajaa toteuttavan henkilö- 

ja tavaraliikenteen seurauksena. Henkilöliikenteessä uudet tehtävät painottuvat 

todennäköisesti ajojärjestelyyn, puhtaanapitoon sekä automatisoidun liikenteen eettisiin ja 

juridisiin vastuukysymyksiin. Tavaraliikenteessä varsinaisen kuljetuksen automatisoituminen 

synnyttää uusia palveluita kuljetustoiminnan ympärille, uusia työtehtäviä syntyy myös 

esimerkiksi jakeluverkoston ja infrastruktuurin kehittämisessä ja toteutuksessa sekä 
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ympäristökuormituksen hallinnassa. Energiantuotannon yhteyteen syntyvissä ammateissa 

korostuvat uusiutuvat energialähteet, energian varastointikapasiteetin optimointi ja 

lähienergian hyödyntämismahdollisuudet. Muun muassa materiaalien ja raaka-aineiden 

kehittyminen, tuotannon kustannustehokkuusajattelu, ympäristökuormituksen hallinta, raaka-

ainevaihtoehtojen ja valmistustapojen määrällinen kasvu, tekoälyn avulla tapahtuva 

materiaalien ja tuotannon suunnittelu sekä esineiden yksilöllisyysvaatimukset johtavat 

uudenlaisten ammattien kehittymiseen teollisuudessa. Toiset lähes kadonneet toimialat 

saattavat tehdä paluun lähivalmistuksen lisääntymisen seurauksena. (Linturi & Kuusi 2018, 45-

183.)    

Myös ravinnon lähikasvatus ja yksilöllistyminen vaikuttava merkittävästi tulevaisuuden 

ammattikenttään. Vähemmän ympäristöä kuormittavien raaka-aineiden ja lihan korvaavien 

vaihtoehtoisten proteiinien lisääntyminen, henkilökohtaiset ominaisuudet kuten 

perintötekijöihin liittyvät alttiudet huomioiva yksilöllinen ravintosuunnittelu, uudenlaiset 

kasvatus- ja säilöntämenetelmät sekä virtuaalitodellisuuden tarjoamat ratkaisut johtavat 

lukuisiin ravinnon ympärille syntyviin uudenlaisiin ammattikuntiin. Ravinnon lisäksi 

yksilöllistymisen kautta uusia tehtäviä syntyy myös terveydenhuollon kentälle. Työtehtäviä 

synnyttävät esimerkiksi itsediagnostiikkavälineiden kehittyminen, henkilökohtaisten 

terveystietojen hyödyntämismahdollisuudet sekä esimerkiksi perimätekijät ja yksilölliset 

tarpeet kokonaisuutena huomioiva terveydenhuolto. Toiminnallisia puutteita kompensoivat 

kehittyvät yksilölliset apuvälineet, muuttuvat kuntoutusmenetelmät sekä elektroniikan ja  

tekoälyn kasvava merkitys toimintakyvyn turvaamisessa johtavat todennäköisesti myös 

uudenlaisten ammattien kehittymiseen. (Linturi & Kuusi 2018, 45-183.)    

Tekoälyn (AI, artificial intelligense), virtuaalitodellisuuden (VR, virtual reality) ja lisätyn 

todellisuuden roolit (AR, augmented reality) tulevat todennäköisesti lisääntymään 

tulevaisuudessa. Tekoälyllä tarkoitetaan oppimiskykyistä keinotekoista älykkyyttä laitteessa 

tai koneessa (Fukumura, Gray, Lucas, Becerik-Gerber & Roll 2021). Virtuaalitodellisuudella 

tarkoitetaan luotua keinotekoista ympäristöä, johon usein eristäydytään lähes kokonaan 

reaalimaailmasta teknologian avulla. Siinä missä virtuaalitodellisuudessa toimitaan pääasiassa 

keinotekoisessa ympäristössä, lisätyssä todellisuudessa teknologian avulla luodaan 

keinotekoisia elementtejä reaalimaailmaan, jossa varsinainen toiminta tapahtuu. 

Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden hyödyt korostuvat erityisesti vaarallisempien 

ammattien turvallisessa koulutuksessa, koska teknologia mahdollistaa esimerkiksi simulaatioin 

todellisia olosuhteita vastaavat oppimistilanteet ilman todellista riskiä. (Higgins 2017.)    

Elina Hiltusen visioissa 2040 työelämästä ympäristöosaamisen ja kiertotalouden merkitykset 

korostuvat toimialasta riippumatta. Tarpeellisia työelämätaitoja Hiltusen mukaan ovat 

medialukutaito, esiintymistaito, kulttuuriosaaminen, yrittäjyystaidot sekä empatiaan ja 

itsetuntemukseen liittyvä osaaminen. Työelämä vaatii tulevaisuudessa myös aiempaa 



  20 

 

 

enemmän oppimisen oppimista. Työelämässä tarpeellisina taitoina korostuvat luovuus, 

kriittinen ajattelu sekä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot. Kielitaidon merkitys saattaa 

Hiltusen mukaan jopa pienentyä teknologian kehityksen myötä, sillä teknologiaa voidaan 

hyödyntää myös käännöstyössä. Tulevaisuudessa yhden ammatin opiskelu ei välttämättä riitä 

toimeentuloon ja osaamista on päivitettävä jatkuvasti. Hiltusen mukaan tulevaisuudessa 

koulutukselta vaaditaan nykyistä enemmän dynaamisuutta, digitaalisuutta, yksilöllisyyttä ja 

saavutettavuutta. (Vainio 2021.)  

2.1.3 Tietotyön työympäristöt tulevaisuudessa 

Myös tilojen uudenlaiseen käyttöön vaikuttavat lukuisat muutostrendit, kuten kehittyvä 

teknologia, kiristyvä kilpailu, muuttuvat työn tekemisen tavat ja työ- ja vapaa-ajan 

sekoittuminen. Tulevaisuuden tilaratkaisuilta vaaditaan käyttäjälähtöisyyden lisäksi 

monikäyttöisyyttä ja elämyksellisyyttä. Tilasuunnittelua ohjaavat tulevaisuudessa 

kustannustehokkuus, innovatiivisuus ja ekologisesti kestävät ratkaisut. Tilankäyttöä koskevia 

säästöjä ei kuitenkaan tule tehdä työolojen kustannuksella, vaan ratkaisu tulisi 

lähtökohtaisesti hakea innovatiivisesta tilasuunnittelusta. Toimitilat voidaan nähdä myös 

kilpailutekijänä ja osana yrityksen brändiä. (Tekes 2011.) Työtilasuunnittelun tärkein tehtävä 

on tarjota mahdollisimman turvallinen, terveellinen ja tehokas ympäristö käytännön työlle. 

Erilaisten toimistotyöhön liittyvien työympäristöjen suunnittelun todennäköisesti tärkeimpiin 

näkökulmiin kuuluvat tietotyön jatkuvan lisääntymisen seurauksena aiheutuva kuormitus sekä 

muualla kuin työnantajan työtiloissa tehtävä työ. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020.)     

Ympäristötietoisuuden kasvu on osaltaan lisännyt tilaratkaisuihin kohdistuvaa mielenkiintoa. 

Kustannustehokkuuden rinnalla kulkee myös tilaa käyttävän tahon yhteiskuntavastuu ja sen 

myötä toiminnan ja päätöksenteon ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys.  

Jokainen toimintaan käytettävä neliömetri pinta-alaa kuormittaa myös ympäristöä. 

Toimitilaratkaisu tulisi siten suunnitella käyttöasteeltaan mahdollisimman korkeaksi. Korkean 

käyttöasteen lisäksi organisaation on mahdollista vähentää ympäristöön kohdistuvaa 

kuormitusta lukuisilla energiatehokkuutta edistävillä ja hiilijalanjälkeä pienentävillä 

ratkaisuilla. (Tekes 2011.) On esimerkiksi mahdollista, että tulevaisuuden työtiloissa 

huomioidaan ilmastonlämpeneminen jäähdytysratkaisuissa. Tulevaisuuden työtiloista saattaa 

toimivan jäähdytyksen lisäksi löytyä esimerkiksi yhteyttäviä kasveja ja mahdollisesti jopa 

toimistokohtainen hiilinielu. Lisäksi esimerkiksi työtiloissa tarjottava ruoka saatetaan viljellä 

työympäristössä tai työtilan läheisyydessä. (Viiperi & Varamäki 2020.)  Vastuullinen toiminta 

synnyttää myös merkittävän imagohyödyn, joka auttaa organisaatiota erottumaan 

kilpailijoista (Tekes 2011). 

Teknologiakehitys ja digitaaliset työkalut ovat mahdollistaneet monipaikkaisen tai paikasta 

riippumattoman työnteon yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lisääntyvän 
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tietotyön yhteydessä työtilat ja työvälineet kehittyvät jatkuvasti. Fyysisiä työtiloja saattaa 

tulevaisuudessa olla olemassa huomattavasti nykyistä vähemmän, ja työhön liittyvät 

kohtaamiset tapahtuvat suurelta osin todennäköisesti virtuaalitodellisuudessa. Teknologian 

kehitys viittaa jo nyt siihen, että tulevaisuudessa virtuaalitodellisuuden avulla vahva 

läsnäolon kokemus saadaan synnytettyä täysin ilman fyysistä kohtaamista. (Viiperi & Varamäki 

2020.)  Virtuaalisessa työympäristössä toimiminen edellyttää kuitenkin aina myös jonkinlaista 

fyysistä työtilaa fyysisen työtilan ominaisuuksista tai sijainnista riippumatta (Tekes 2011).  

Nousevana trendinä voidaan yleisellä tasolla nähdä erilaisten tilojen sekoittuminen 

monitoimiympäristöiksi, eli aiemmin erillään olleet yhteiskunnan toiminnot siirtyvät toistensa 

yhteyteen. Tämän seurauksena syntyy uusia työn ja vapaa-ajan vaihteluun perustuvia 

rakenteita. (Tekes 2011.) Työntekijöiden kodin lähellä sijaitsevat toimivilla 

tietoliikenneyhteyksillä varustetut satelliittitoimistot saattavat lisääntyä, sillä koti ei ole 

kaikille mieluinen tai olosuhteitaan optimaalinen paikka työskennellä. Työn muutoksen 

seurauksena on yritykset saattavat jo lähitulevaisuudessa perustaa työskentelyä varten 

esimerkiksi kahviloita alueille, joilla työntekijöiden kodit sijaitsevat. (Viiperi & Varamäki 

2020.) Monikäyttöisten työtilojen osalta haasteita syntyy lisäksi työtilana toimivan kodin ja 

kodinomaisen työtilan suunnittelussa, sillä erilaisten käyttäjäryhmien tarpeiden ja erilaisten 

tilojen käytettävyyden merkitykset korostuvat. (Tekes 2011.) 

Tietotyön ja teknologian kehityksen työympäristöille asettamat edellytykset eivät ole 

ainoastaan tämän hetken ilmiö. Vuonna 1986 Rakennushallitus ja Postipankki Oy käynnistivät 

yhteisen tutkimus- ja kehityshankkeen, jonka tavoitteena oli selvittää tuolloin toimistotyön 

tulevaisuutta, muutossuuntien vaikutusta fyysiseen työympäristöön sekä näihin liittyviä 

ennakoinnin mahdollisuuksia toimitilasuunnittelussa. Hankeraportissa fyysisen ympäristön 

työtyytyväisyyteen vaikuttaviksi tekijöiksi on listattu melutaso, valaistus, lämpötila, 

ilmanlaatu, värit, kalusteet, varusteet, yksityisyyden taso sekä statussymbolit. Hankeraportin 

mukaan tulevaisuuden työn ennakoitiin limittyvän jatkuvan koulutuksen kanssa tiedon 

lisääntyvän määrän ja muuttuvan luonteen vuoksi. Toimistotyön ennakoitiin muuttuvan 

asiantuntijatyöpainotteiseksi, aiempaa dynaamisemmaksi, ryhmätyökeskeisemmäksi ja 

enemmän tietotekniikkaa hyödyntäväksi työksi. Joustavuus, muuntautumiskyky, yksilöllisten 

ratkaisujen mahdollisuus sekä työympäristön monipuoliset oheistoiminnot mainitaan 

hankeraportissa tulevaisuuden työympäristöä kuvaavina tekijöinä. Suoritekohtaisen 

tilankäytön ennakoitiin supistuvan samalla, kun asiantuntijapainotteisen työn edellytysten ja 

yhteiskäyttötilojen yleistymisen myötä henkilöä kohden mitatun tilankäytön ennakoitiin 

kasvavan. Työtilasuunnittelun osalta hankeraportissa todetaan, että toimitiloja koskevat 

innovaatiot lisääntyisivät ja tilat tulisi suunnitella rakennuttajan, rahoittajan, suunnittelijan 

ja käyttäjän yhteistyönä. (Rakennushallitus 1988.) Nyt yli 30 vuotta mainitun hankkeen 

päättymisen jälkeen voidaan varmasti todeta, että yhtymäkohtia nykyhetken ja tulevaisuuden 

toimitilasuunnitteluun ja sitä koskevaan ennakointiin löytyy myös menneisyydestä.  
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Muutokset työelämässä ja teknologian kehitys avaavat uudenlaisia mahdollisuuksia edesauttaa 

työntekijöiden hyvinvointia. Tulevaisuudessa työntekijöiden hyvinvointia edistävien keinojen 

merkitys kasvanee tietotyön terveyteen ja työsuoritukseen liittyvien ongelmien lisääntymisen 

seurauksena. Eräässä tutkimuksessa selvitettiin työntekijöiden asenteita tekoälyn 

hyödyntämisestä tuottavuuden ja erityisesti hyvinvoinnin edistämisessä. Vaikka tekoälyn 

roolia työympäristöä muokkaavana tekijänä on tutkittu, ovat nimenomaan työntekijöiden 

näkökulma ja hyvinvoinnin edistäminen jääneet vähemmälle huomiolle. Esimerkiksi 

työympäristön valaistuksella, ilmastoinnilla, lämpötilalla ja äänimaailmalla on merkittävä 

rooli työntekijän terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Työympäristötekijöiden lisäksi 

työntekijän oma toiminta työympäristössä vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin. Vääränlaiset 

työympäristötekijät tai työntekijän oma käyttäytyminen työympäristössä voivat johtaa 

fyysiseen ja henkiseen kuormittumiseen sekä heikompaan työsuoritukseen. Tekoäly ja 

tekoälyn keräämä tieto mahdollistaisivat hyvinvointia ja suoriutumista tukevat yksilölliset 

ratkaisut työympäristössä ja työntekijöiden toiminnan ohjaamisessa. Myös työntekijän kehon 

tilan seuraaminen olisi mahdollista. Käytännössä tekoäly saattaisi esimerkiksi korjata 

yksilöllisen työtilan lämpötilaa tai valaistusta yksittäisen työntekijän mieltymystä vastaavaksi. 

Toimintaa ohjatessaan tekoäly saattaisi puuttua esimerkiksi työntekijän toimettomuuteen tai 

tauon tarpeeseen erilaisilla muistutuksilla. Muistutuskeinoja voisivat olla esimerkiksi erilaiset 

viestit tai visuaaliset ilmoitukset tietokoneen näytöllä, tuntoaistiin perustuva hiiren tai 

työtuolin värinä tai kuuloaistiin perustuvat äänimuistutukset. Tekoälyn toiminnot olisi 

mahdollista sijoittaa myös työvälineistä erilliseen laitteeseen, jonka tehtävä olisi seurata 

yksilön toimintaa. (Fukumura ym. 2021.)   

Tutkimuksessa pyrittiin työtekijöiden tarpeisiin ja mieltymyksiin paneutuen selvittämään, 

millainen tekoälyyn perustuva ratkaisu olisi toteutettavissa siten, että ratkaisu olisi 

työntekijöiden näkökulmasta hyväksyttävä eikä sitä koettaisi yksityisyyden kannalta 

loukkaavaksi. Tutkimus ei perustunut mitään tiettyä tekoälyratkaisua koskeviin kokemuksiin, 

vaan haastattelututkimuksella oli tarkoitus selvittää tekoälyyn liittyviä ennakkoasenteita. 

Vaikka tutkimuksen mukaan tekoäly olisi todennäköisesti toimiva keino hyvinvoinnin ja 

tuottavuuden lisäämiseksi, työntekijän näkökulmasta hyväksyttävään tekoälyn ratkaisuun 

vaikuttavat moninaiset tekijät, kuten henkilö itse, suoritettava työ sekä työorganisaatio. 

Esimerkiksi tekoälyn keräämän tiedon tietoturva nousi tutkimuksessa esiin: Säilyisikö kerätty 

tieto ainoastaan ajan, jonka tekoäly reagoi tilanteeseen, vai tallennetaanko tietoa ja jos, 

kenellä tietoa on oikeus käsitellä. Tekoälyn reagointi korjattaviin työympäristötekijöihin 

saattaisi  myös aiheuttaa esimerkiksi ajatustyöhön kokonaan uudenlaisia työn keskeytyksiä, 

mikä näkyisi työsuorituksessa. Keskustelua herätti myös kommunikointi tekoälyn kanssa. 

Oppisiko tekoäly reagoimaan juuri kyseisen työntekijän työtapoihin erityisesti 

monimutkaisemmissa työtehtävissä? Työn tuottavuuden seuranta puolestaan edellyttäisi 
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selkeää linjausta siitä, kenen näkökulmasta ja minkä tekijöiden perusteella tuottavuus 

määritellään. (Fukumura ym. 2021.)    

2.2 Muuttuvat työympäristöt ja tietotyö  

Työympäristöt ovat olleet ja ovat myös tulevaisuudessa jatkuvassa muutoksessa. Historiasta 

voidaan nähdä, että työtilaratkaisut ovat pääsääntöisesti olleet ajan hengen mukaisesti 

muuttuvia erilaisia avoimen tilan ja huonetoimistojen yhdistelmiä, joiden ominaisuuksia on 

edelleen havaittavissa myös nykyhetken toimitilaratkaisuissa.  

Tällä hetkellä työtilasuunnittelussa tavoitellaan mahdollisimman tehokkaasti käytännön 

työskentelyä palvelevaa työympäristöä.  Tilaratkaisujen suunnittelua ohjaavat työn ja 

työympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden lisäksi erityisesti tietotyö ja tietotyön 

aiheuttaman kuormituksen lisääntyminen, työtilojen käyttöön liittyvän ennakoinnin tarve, 

avotoimistojen ja monikäyttöisten työtilojen yleistyminen, muualla kuin työnantajan 

toimitiloissa tehtävä työ, tarve työtehtävien asettamien edellytysten mukaisille erilaisille 

työtilavaihtoehdoille sekä fyysisten työtilojen toiminnallisuus ja viihtyisyys. Varsinaisten 

fyysisten työtilojen osalta tarkasteltavat näkökulmat liittyvät historiastakin tuttuun tapaan 

erityisesti työympäristön valaistukseen, ääniolosuhteisiin, sisäilmanlaatuun ja ergonomiaan. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2020.)    

Työnantajan järjestämien työtilojen lisäksi yhä useammin työtä tehdään monipaikkaisesti 

useissa eri työpisteissä, virtuaalisissa työympäristöissä sekä kokonaan tai osittain kotona tai 

muussa etätyöpisteessä. Perinteisten avo- ja huonetoimistojen rinnalle on lisääntyneen 

tietotyön seurauksena syntynyt työtehtävä- ja käyttäjäprofiililähtöistä suunnittelua 

painottava monitilatoimiston käsite. (Nenonen ym. 2012, 4.)  McGregorin mukaan 

tulevaisuudessa yritykset todennäköisesti tarvitsevat mukautuvia työtilastrategioita, jotka 

kehittyvät organisaation mukana. Voidaan ajatella, että tulevaisuudessa työntekopaikan 

relevanssi laskee samanaikaisesti työntekopaikan tärkeyden kasvaessa. Organisaation työtila 

saattaa rakentua jatkuvasti käytössä olevan ydintilan lisäksi tarpeiden mukaan vaihtuvista 

lyhytkestoisista työtiloista. Suuri osa työstä tullaan myös tekemään erilaisissa vaihtuvissa 

paikoissa, eikä työ ole ensisijaisesti sidottu aikaan tai paikkaan. (McGregor 2000.)   

2.2.1 Monipaikkainen työ ja virtuaaliset työympäristöt 

Monipaikkaisella työllä tarkoitetaan käytännössä useissa paikoissa tapahtuvaa työskentelyä 

yksin sekä eri paikoista käsin toisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Monipaikkaisen työn 

erityisiin edellytyksiin kuuluvat toimivat yhteistyö- ja viestintävälineet. Monipaikkainen työ 

käsittää myös organisaation toimipisteessä tehtävän työn, mutta monipaikkaisessa työssä 

toimipiste on vain yksi useasta työnteossa hyödynnettävästä tilasta. Monipaikkainen 

työympäristö käsitteenä puolestaan sisältää kaikki työnteossa hyödynnettävät fyysiset tilat, 
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kuten organisaation oma toimisto, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tilat, työntekijän 

koti tai muu etätyöpiste esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla. Lisäksi monipaikkaisen 

työympäristön tiloina saattavat toimia niin sanotut kolmannet työpaikat, joita ovat 

esimerkiksi liikennevälineet ja työpaikan ja kodin välille sijoittuvat julkiset tilat. (Tekes 

2011.)  

Vuoden 2020 alussa voimaan tullut uusi työaikalaki tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia 

organisoida työtehtäviä työnantajakohtaisesti. Työaikalain taustalla on muuttunut työelämä 

sekä ajasta ja paikasta riippumattoman työn yleistyminen. Esimerkiksi liukuvasta työajasta ja 

työaikapankeista voidaan uuden lainsäädännön perusteella sopia entistä joustavammin. (Työ- 

ja elinkeinoministeriö 2020.) Perinteisiä monipaikkaisen työn ilmentymiä ovat kotona tai 

muussa etätyötyöpisteessä tehtävä etätyö ja mobiili työ sellaisissa työtehtävissä, jotka 

edellyttävät toistuvaa liikkumista useiden työpisteiden välillä. (Tekes 2011.)  Uuden 

työaikalain seurauksena on nousemassa myös entistäkin laajemmat työ- ja vapaa-ajan joustot 

mahdollistava joustotyö, jossa työtehtävät eivät pääsääntöisesti ole sidottuja työaikaan tai 

työntekopaikkaan. (Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu 2021b.)  

Etätyöllä tarkoitetaan kotona tai muussa etätyöpisteessä suoritettavia työtehtäviä, joiden 

sisällöstä sovitaan yhdessä työnantajan kanssa. Lähtökohta on, että työn luonne mahdollistaa 

etätyöskentelyn ja käytettävissä on työn edellytyksiä vastaava etätyöpiste. Perinteisesti 

etätyöstä tehdään erillinen kirjallinen tai suullinen sopimus, josta ilmenevät esimerkiksi 

etätyön ajallinen kesto, etätyön määrä suhteessa mahdolliseen toimistolla tehtävään työhön, 

etätyöstä syntyviä kustannuksia koskevat vastuut sekä muut mahdolliset etätyöhön 

vaikuttavat sopimusehdot. Lisäksi työyhteisössä on hyvä sopia etätyötä koskevista 

toimintaperiaatteista, jotka liittyvät esimerkiksi etätyöpäivien ilmoituskäytäntöön,  

työajanseurantaan, tulosten raportointiin, tietosuojaan ja työturvallisuuteen.  

(Työturvallisuuskeskus 2021d.)   

Mobiililla eli liikkuvalla työllä tarkoitetaan niitä työtehtäviä, joissa määrittävä tekijä on 

työntekijän toistuva siirtyminen työpäivän aikana. Liikkuvassa työssä työntekijä 

todennäköisesti hyödyntää lukuisia erilaisia työpisteitä työpäivänsä aikana. Mobiilille työlle 

ominaista on muihin työn organisointitapoihin verraten työajan poikkeuksellinen rakenne. Työ 

sisältää yleensä merkittävän määrän työajassa huomioitavaa matkustusta sekä mahdollisesti 

eri aikavyöhykkeiden yli työskentelyä. Työn organisointi on riippuu pitkälti käytettävissä 

olevasta teknologiasta ja yksilökohtaisista työtavoista. Liikkuvan työn erityisinä haasteina 

voidaan nähdä työnantajan ja työntekijän välisen luottamuksen ylläpito, tavoitteiden 

asettaminen, tulosten mittaaminen sekä työntekijän todellisen työajan, kuormituksen ja 

työilmapiiritekijöiden seuranta. (Työturvallisuuskeskus 2021d.)   
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Joustotyöhön liittyvä joustotyöaika on määritelty vuoden 2020 alussa voimaan tulleessa 

työaikalaissa. Työaikalain mukaan työntekijä ja työnantaja voivat yhteisellä sopimuksella 

poiketa työehtosopimuksen säännöllistä työaikaa ja työajan sijoittumista koskevista 

määräyksistä ja sopia joustotyöaikaa koskevasta työaikaehdosta. Joustotyöaikaehdon 

mukaisesti vähintään puolet työajasta on työaikaa, jonka ajallisesta sijoittumista ja 

työntekopaikasta työntekijä päättää itse. Työaikalain mukaan joustotyöehdosta tulee ilmetä 

ne päivät, joille joustotyöaikaa on mahdollista sijoittaa, viikkolevon ajankohta, mahdollinen 

kiinteä työaika sekä sovellettava työaika joustotyöaikaa koskevan sopimuksen päättymisen 

jälkeen. Viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin enintään 40 viikkotyötuntia neljän 

kuukauden ajanjaksolla eikä työskentelyn tule sijoittua kello 23 ja 06 väliselle ajalle. 

Joustotyöaikaa koskeva sopimus tulee tehdä kirjallisena. (Työaikalaki 872/2019, 13 §.) 

Joustotyöaikaa voidaan hyödyntää lähtökohtaisesti tietotyön asiantuntijatehtävissä, joiden 

suorittaminen ei pääsääntöisesti ole sidottu määrättyyn vuorokaudenaikaan tai 

työntekopaikkaan (Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu 2021b).      

Virtuaalisella työympäristöllä tarkoitetaan erilaisten käyttöliittymien kautta toteutettavia 

teknologisia ratkaisuja, työvälineitä, sovelluksia, alustoja ja toiminnan palveluita 

(Työturvallisuuskeskus 2018). Toimiva virtuaalinen työympäristö on useassa erilaisessa 

työympäristössä tehtävän työn edellytys. Virtuaalinen työympäristön tarkoitus on 

mahdollistaa työyhteisön jäsenten sijainnista riippumaton tiedonsiirto ja yhteistyö. (Tekes 

2011.) Virtuaaliseen työympäristöön liittyvät ratkaisut tulee tehdä työtehtävälähtöisesti, eli 

miettien, millä tavoin valittava teknologia palvelee juuri organisaatiossa suoritettavaa työtä 

(Työturvallisuuskeskus 2018). Jatkossa virtuaaliset työtilat saattavat nousta jopa fyysisiä 

työtiloja suurempaan rooliin työympäristöratkaisuna (McGregor 2000). Käytettävissä olevat 

virtuaaliset työvälineet määrittävät myös virtuaalisen työskentelyn työtehtäväkohtaiset 

rajoitteet. Virtuaalinen työympäristö käsittää esimerkiksi sen, millä tavoin digitaalisia 

dokumentteja käytetään, millaista tietoa sähköisesti jaetaan ja mitä välineitä näihin 

liittyvissä toiminnoissa hyödynnetään. (Työterveyslaitos 2021e.) 

Virtuaalisen työympäristön suunnittelussa tulee huomioida myös, kuinka saavutettavissa 

työtehtävissä tarvittava tieto on ja millä tavoin tietoturva vaikuttaa useassa paikassa 

tehtävään työhön. Lisäksi työtapojen sekä työyhteisöä ja käytettävää tekniikkaa koskevien 

vaatimusten osalta on tärkeää tiedostaa, mikä on virtuaalisen työympäristön edellyttämä 

osaamistaso, työn asettamat laitevaatimukset ja työsuorituksen kannalta tarpeelliset 

tukitoiminnot, mikä on yhteistyöverkoston laajuus sekä miten ja millaisia kanavia hyödyntäen 

työyhteisön viestintä ja yhteistyö toteutetaan. (Työterveyslaitos 2021e). Ennen kaikkea 

useassa paikassa tehtävä työ ja virtuaalisessa työympäristössä toimiminen edellyttävät 

toimivaa viestintää ja siihen liittyviä työvälineitä sekä työntekoa tukevia tietojärjestelmiä. 

Työtä ei tule tehdä teknologian ehdoilla, vaan valittavat teknologiset ratkaisut tehdään työn 

ehdoilla. (Tekes 2011.)    
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Tehokas työskentely virtuaalisessa työympäristössä edellyttää toimivien kanavien lisäksi 

organisaatiossa sovittuja menettelytapoja myös työprosesseissa ja työyhteisön viestinnässä. 

Käytännön työn prosessien lisäksi on hyvä määrittää kokouskäytännöt, 

päätöksentekoprosessit, työhön liittyvät roolit sekä mahdolliset raportoinnin menetelmät. 

Viestintään ja kommunikointiin liittyvissä toimintamalleissa erityisen tärkeää on huomioida 

riittävä tiedon jakaminen, sillä fyysisesti erillään virtuaalisessa työympäristössä toimivan 

työyhteisön kohdalla tiedon siirtyminen saattaa olla erittäin haasteellista. Virtuaalisessa 

työympäristössä toimiminen edellyttää työntekijältä itseohjautuvuutta ja työtä tukevan 

tiedon jakaminen työyhteisön jäseniltä halukkuutta ja osaamista tiedon välittämiseen. 

Virtuaalisen työympäristön tiedon jakamisen suurimpia haasteita voivat olla esimerkiksi 

työyhteisön sisäisen luottamuksen puute, työtehtävistä johtuva rajallinen tiedon jakamiseen 

käytettävissä oleva aika, työtä heikosti tukeva virtuaalinen ympäristö, tietoturvatekijät sekä 

puutteelliset tukitoimet ongelmatilanteissa. Lisäksi fyysisen yhteistyön puutteen seurauksena 

hiljaisen tiedon siirtyminen on haasteellista. Toimivasti toteutettu tiedon jakaminen voidaan 

kuitenkin nähdä myös virtuaalisen työyhteisön vahvuutena. (Työturvallisuuskeskus 2018.)  

Käytettävän teknologian tulee soveltua kulloinkin käsillä olevan tehtävän mahdollisimman 

tarkoituksenmukaiseen suorittamiseen. Viestinnän lisäksi olennainen merkitys on tiedon 

tallennus- ja hyödyntämismahdollisuuksilla. Varsinaisen työtehtäviin liittyvän viestinnän 

rinnalla virtuaalisessa työympäristössä epämuodollisen viestinnän merkitys luottamuksen ja 

yhteisöllisyyden rakentamisessa korostuu fyysiselle yhteiselle työtilalle ominaisen 

vapaamuotoisen kommunikaation puuttuessa. Myös epämuodollinen viestintä tulisi siten 

huomioida viestinnän ratkaisuissa. (Työturvallisuuskeskus 2018.) Yhteistyötä tukevia välineitä 

ovat esimerkiksi tiedostojen jakoon tarkoitetut työtilat, ryhmätyösivustot sekä yhteydenpidon 

koordinoinnin mahdollistavat jaetut kalenterit ja läsnäolotiedot. Monipaikkaisen tietotyön 

viestinnässä hyödynnetään usein perinteisten puhelimen ja sähköpostin rinnalla pikaviestimiä, 

jotka mahdollistavat nopean tiedonvaihdon sekä eri työpisteisiin jakautuneen työyhteisön 

läsnäolon tunteen ja epävirallisemman kommunikaation. Videoneuvottelut ja virtuaaliset 

työtilat mahdollistavat monimukaisemman tiedonvaihdon ja yhteistyön. Tukimateriaalina 

käsiteltävälle aiheelle voidaan käyttää esimerkiksi esityksessä jaettavia dokumentteja tai 

jaettua työpöytää. Virtuaalisiin tapaamisiin yhdistettävä videokuva välittää myös sanatonta 

viestintää ja mahdollistaa työyhteisön kohtaamisen kasvokkain ilman fyysistä kontaktia. 

(Tekes 2011.)      

Seuraavassa kuviossa (kuvio 2) on kuvattu eri viestintäkeinojen hyödyntämismahdollisuuksia 

erilaisissa työtehtävissä. Sähköpostia tulisi hyödyntää työyhteisön sisällä lähinnä 

kiireettömissä tehtävissä, kohdennetussa viestinnässä, dokumentointia vaativassa viestinnässä 

sekä ulkoisessa viestinnässä. Videokokoukset vastaavat perinteisiä kokous- ja 

palaverikäytäntöjä ja videokuvalla voidaan vahvistaa kohtaamisen tunnetta ilman fyysistä 

kontaktia. Sosiaalinen media sen sijaan mahdollistaa laajempaa ryhmää koskevan 
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tiedottamisen sekä osallistamisen. Pikaviestimet puolestaan soveltuvat parhaiten nopeaa 

reagointia vaativiin työtehtäviin, reaaliaikaiseen yhteydenpitoon sekä työyhteisön 

vapaamuotoisempaan yhteydenpitoon. (Työturvallisuuskeskus 2018.)    

 

Kuvio 2: Sähköinen työyhteisöviestintä (Työturvallisuuskeskus 2018) 

Virtuaalisessa työympäristössä toimiminen edellyttää riittäviä tukitoimia työyhteisön 

yhteisöllisyyden, osaamisen ja työssä suoriutumisen varmistamiseksi. Tämä tulee huomioida 

työyhteisön johtamisessa ja se saattaa aiheuttaa uudenlaisia haasteita johtotehtävissä tai 

esimiestyössä toimiville työntekijöille. Perinteisen kontrolloivan esimiestyön sijaan 

etäjohtaminen edellyttää luottamusta sekä tasapainottelua tehtäväorientoituneen ja 

ihmisorientoituneen johtamistavan välillä. Virtuaalisessa työympäristössä yhteisöä tulisi 

johtaa selkeillä tehtävillä ja tavoitteilla sekä pyrkiä pois työaikakeskeisestä ajattelumallista. 

(Työturvallisuuskeskus 2018.) Voidaan ajatella monipaikkaisen ja virtuaalisessa 

työympäristössä toimivan työyhteisön etäjohtajan tehtäväkentän olevan perinteiseksi 

mielletyn esimiestyön tehtäväkenttää laajempi ja haastavampi. Työturvallisuuskeskuksen 

(2018) mukaan etäjohtajan vastuualueisiin kuuluvat usein muun muassa viestintä- ja 

yhteistyöprosessien rakentaminen, yhteisöllisyyden tukeminen, työntekijöiden motivointi, 

osallistaminen ja valmentaminen, luottamuksen rakentaminen, selkeä työsuoritusten arviointi 

ja raportointi, organisaatioon sitouttaminen sekä muutosjohtaminen. 

Seuraavassa kuviossa (kuvio 3) on kuvattu virtuaalisessa työympäristössä toimivan työyhteisön 

yhteisöllisyyden, osaamisen ja työssä suoriutumisen tukitoimien vaihtoehtoisia tapoja ja 
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kanavia. Näitä ovat esimerkiksi säännölliset kuukausittain tai viikoittain tapahtuvat kokoukset 

tai kehittämispäivät, epämuodollinen viestintä ja epämuodolliset kokoontumiset, 

ryhmäkeskustelut, teemapäivät ja uutiskirjeet sekä yksilöllinen yhteydenpito. 

(Työturvallisuuskeskus 2018.) 

  

 

Kuvio 3: Yhteisöllisyyden, osaamisen & työssä suoriutumisen tuki (Työturvallisuuskeskus 2018.) 

Riittävien työyhteisön tukitoimien etäjohtamisessa tulee lisäksi huomioida työntekopaikkojen 

erilaisuus, työntekijöiden yksilölliset ominaisuudet, työyhteisön erilaiset työtehtävät, 

yhteisten päämäärien korostaminen sekä viestintävälineiden avulla tai kasvokkain tapahtuvat 

kohtaamiset. (Työturvallisuuskeskus 2018.) Johtamisen näkökulmasta virtuaaliympäristössä 

erityisiä haasteita saattaa syntyä yksilöllisessä johtamisessa. Toisissa organisaatioissa 

ongelmia voi ilmetä riittävän työsuorituksen toteutumisessa, seurannassa ja alisuoriutumiseen 

puuttumisen keinoissa. Organisaatiosta ja työtavoista riippuen ongelma saattaa olla myös 

päinvastainen, eli millä keinoin on mahdollista puuttua ylisuoriutumiseen ja siitä johtuvaan 

kuormittumiseen. Esimiestyössä tulee lisäksi huomioida, että kaikki työyhteisön jäsenet ovat 

ominaisuuksiltaan erilaisia ja todennäköisesti tarvitsevat siksi erilaista tukea ja valvontaa. 

(Vilkman & Rajanto 2019.) Etäjohtaminen edellyttää myös riittäviä resursseja johtamiseen 
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sekä esimiestyön ajankäytön hallintaan. Työturvallisuuskeskuksen (2018) mukaan toimivaa 

etäjohtamista kuvaavat tavoitettavuus, lähestyttävyys, avoimuus, tasapuolisuus, työyhteisön 

jäsenten erilaisuuden huomiointi, vuorovaikutus, virheiden salliminen ja niistä oppiminen, 

luottamus sekä yhteisöllisyys. 

2.2.2 Monitilatoimiston elementit fyysisen työtilan suunnittelussa   

Monitilatoimistolla tarkoitetaan tietotyön murroksen seurauksena perinteisten 

huonetoimistojen ja avokonttoreiden rinnalle syntynyttä joustavaa ja muunneltavaa 

työtilakonseptia, joka mahdollistaa työyhteisön jäsenelle työtilan valinnan käsillä olevan 

työtehtävän vaatimusten ehdoilla (Nenonen ym. 2012, 4-7). Erilaiset ja eri kokoiset 

monitilatoimistot ja erilaisten tilojen yhteiskäyttö lisääntyvät nopeasti. Vaikka 

monitilatoimisto on lähtökohtaisesti omanlaisensa toimitilaratkaisu, voidaan 

monitilatoimiston ominaisuuksia kuitenkin hyödyntää myös muun tyyppisten työtilaratkaisujen 

suunnittelussa ja näin puuttua esimerkiksi avotoimiston ongelmakohtiin.  (Työterveyslaitos 

2021f.)  Vaikka monitilaratkaisu ei välttämättä sisällä nimettyjä työpisteitä, saatetaan 

monitilatoimistolla käsitteenä kuvata myös nimetyin työpistein varustettua työtilaa, jossa 

työtehtävien asettamat vaatimukset on huomioitu erilaisissa tilaratkaisuissa. (Työterveyslaitos 

2016, 11.)     

Monitilatoimistossa työtehtävän mukaisesti valittavana on usein rauhallisia työtiloja 

keskittymistä vaativiin tehtäviin sekä vaihteleviin tarpeisiin suunniteltuja erilaisia 

kokoontumisiin ja ryhmätyöskentelyyn tarkoitettuja tiloja. Lähtökohtaisesti 

monitilatoimistossa työpiste valitaan suoritettavan työtehtävän perusteella, eikä työtiloissa 

välttämättä ole henkilökohtaisia työpisteitä. Myös henkilökohtaisten työpisteiden nimeäminen 

on mahdollista, mikäli se työtehtävien luonteen vuoksi on perusteltua.  Monitoimitilalla 

haetaan tilaratkaisua, jossa tilasuunnittelu perustuu eri käyttäjäprofiilien työtilalle 

asettamiin vaatimuksiin. Työtehtävä– ja käyttäjäprofiililähtöisen tilankäytön vuoksi 

monitilatoimistoa käsitteenä ei tule sekoittaa perinteiseen huonetoimistoon tai 

avotoimistoon. Monitilatoimisto tilaratkaisuna edellyttää pääsääntöisesti työntekijän, työn ja 

työvälineiden liikkuvuutta tilan sisällä. Monitilaratkaisun tulee myös tukea organisaation 

perustehtävää ja tavoitteita sekä työyhteisössä esiintyviä käytännön työtehtäviä ja työnkuvia 

siten, että syntyy organisaation tilankäyttötarpeita vastaava joustava ja muunneltava 

tilakonsepti. (Nenonen ym. 2012, 4-7.)  

Erityistä huomiota monitilatoimiston suunnittelussa kiinnitetään eri henkilöstöryhmien 

erilaisten työtehtävien asettamiin vaatimuksiin, yksityisyyteen, keskeytymättömän ja 

häiriöttömän työskentelyn mahdollistamiseen sekä työyhteisön tilankäyttöä koskeviin 

toimintamalleihin. (Työterveyslaitos 2021f.)  Monityötila voidaan jakaa neljään 

vyöhykkeeseen, joita on mahdollista hyödyntää erilaisten työtehtävien ehdoilla. Seuraavassa 
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kuviossa (kuvio 4) on avattu erilaisten työtilojen ja niihin sijoitettujen toimintojen suhdetta 

työtehtävien edellyttämän vuorovaikutukseen ja keskittymisen tasoon nelikentän avulla. 

Nelikentän vaaka-akselilla kuvataan keskittymisen tasoa heikommasta parempaan ja 

pystyakselilla kuvataan yhteistyön tasoa heikommasta parempaan. Kuvion vasempaan 

alakulmaan sijoittuvat ne työtilan toiminnot, jotka eivät edellytä mahdollisuutta yhteistyölle 

tai keskittymiselle. Oikeaan yläkulmaan sijoittuvat puolestaan ne toiminnot, jotka 

edellyttävät vahvaa vuorovaikutusta ja keskittymistä. Vasemmassa yläkulmassa kuvataan ne 

toiminnot, jotka edellyttävät vuorovaikutusta eivätkä vaadi keskittymistä. Oikean alakulman 

vyöhykkeellä kuvataan erityisesti vaativaan tietotyöhön soveltuvat tilat, joissa 

vuorovaikutusta ei juuri tapahdu, mutta keskittymisen taso on vahva. (Nenonen ym. 2012, 

19.)  

 

Kuvio 4: Monitilatoimiston tilatyypit eri vyöhykkeillä (Nenonen ym. 2012, 19) 

Avoimen vuorovaikutuksen vyöhykkeellä keskitytään vuorovaikutusta edellyttävään mutta 

keskittymistä vähemmän vaativaan yhteistyöhön ja vyöhykkeelle sijoitetaan usein yhteisen 

tilan lisäksi esimerkiksi mahdolliset asiakaspalvelupisteet. Intensiivisen yhteistyön vyöhyke on 

varattu vuorovaikutusta edellyttävälle työlle, jossa toisten työyhteisön jäsenten läheisyydestä 

ja jatkuvasta vuorovaikutuksesta on etua. Perinteinen avokonttoriympäristö sijoittuu yleensä 

intensiivisen yhteistyön vyöhykkeelle. Intensiivisen yksilötyön vyöhykkeelle ominaisia ovat 

erilaiset keskittymistä vaativiin työtehtäviin ja lepoon tarkoitetut tilat, eli esimerkiksi 
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hiljaiset huoneet tai vetäytymistilat. Lisäksi monityötilasta löytyy lyhytaikaisen pistäytymisen 

vyöhyke, johon kuuluvat ne tilat, joissa vietetään aikaa varsinaisten työtehtävien 

oheistoimintojen tai tilassa siirtymisen yhteydessä. Vyöhykkeiden lisäksi tiloja voidaan 

suunnitella ja kuvata tilan julkisuuden perusteella. Julkinen vyöhyke on kaikille avoin usein 

ulkoisille tai sisäisille asiakkaille tarkoitettu tila. Puolijulkinen vyöhyke on osittain avoin tila, 

joka edellyttää käyttäjältä kulkuoikeutta. Puolijulkisella vyöhykkeellä sijaitsevat 

kokoustilojen lisäksi usein edustustilat, joten myös oman työyhteisön ulkopuoliset henkilöt on 

huomioitava tilassa tapahtuvassa työskentelyssä. Yksityiseen vyöhykkeeseen puolestaan 

kuuluvat ainoastaan henkilöstön sisäiseen yhteiskäyttöön tarkoitetut tilat. Erilaisten tilojen ja 

vyöhykkeiden hyödyntäminen perustuu kunkin organisaation omiin tarpeisiin.  (Nenonen ym. 

2012, 4-7.) 

Monityötilaa hyödyntävät käyttäjät voidaan profiloida usealla eri tavalla esimerkiksi työn 

liikkuvuuden, työntekopaikkojen ja työtehtävän asettamien paikkaa ja aikaa koskevien 

vaatimusten perusteella. Työtilan suunnittelussa voidaan huomioida profiilikohtaisesti 

työtehtäviin ja työtapoihin perustuen työn liikkuvuus ja työnantajan tiloissa vietettävän 

työajan määrä sekä se, missä työnantajan tiloissa käytännön työskentely tapahtuu. Lisäksi 

tilantarpeeseen vaikuttavat työn tekemisen paikat, eli työskenteleekö henkilö pääsääntöisesti 

työpaikallaan, suoritetaanko työ pääsääntöisesti muualla työtilaa tukikohtana käyttäen, 

liikkuuko työntekijä useamman eri paikassa sijaitsevan työpisteen välillä vai onko kyseessä 

työ, joka ei edellytä työpistettä lainkaan. Lisäksi työntekijää voidaan kuvata työtä koskevien 

aikaan ja paikkaan liittyvien vaatimusten perusteella. Tällaisia ovat esimerkiksi työssä 

kertyvien matkapäivien määrä, monipaikkaisen työn määrä, työajan sijoittuminen suhteessa 

tarvittavien työtilojen käyttöajankohtaan, työn projektiluonteisuus, työn virtuaalisuus sekä 

toimintaympäristön monikulttuurisuus. Erilaisissa organisaatioissa voidaan käyttää erilaisia 

organisaation tarpeita palvelevia profilointikeinoja kiinteän sijainnin työympäristön 

optimaaliseen hyödyntämiseen. (Nenonen ym. 2012, 14-18.) 

Monitilatoimistojen toimivuutta tilaratkaisuna on tutkittu Työterveyslaitoksen hankkeessa 

Monitilatoimistojen sisäympäristö, käytettävyys ja tilan käyttäjien hyvinvointi (MOSI) (2016). 

Hanke toteutettiin kuudessa Helsingin yliopiston rakennuksessa joissa tehdään tutkimus-, 

opetus-, asiantuntija-, asiakaspalvelu- ja hallintotyötä. Tutkimushankkeen tavoitteena oli 

kartoittaa monitilaratkaisujen sisäilmastoa sekä toteutettuja monitilaratkaisuja 

käytettävyyden, työn sisällön, sekä terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmista. Hankkeen 

taustalla oli kustannussäästöihin ja uudenlaisiin työn tekemisen tapoihin perustunut 

toimitilamuutos, jonka yhteydessä vuokratiloista siirryttiin yliopiston omiin kiinteistöihin 

toteutettuihin monitilatoimistoihin. Tutkimushankkeeseen liittyi kyselytutkimuksen lisäksi 

kohdetiloissa toteutetut sisäilman laatumittaukset sekä rakennusteknisiä katselmuksia. 

Tilojen käytettävyyttä, sisäympäristöä ja siihen liittyvää oireilua sekä henkilöstön 

hyvinvointia selvitettiin tilan käyttäjille toteutetun työympäristö- ja hyvinvointikyselyn 
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perusteella. Tutkituissa monitilatoimistoissa oli nimetyt työpisteet sekä erilaisille 

työtehtäville tarkoitettuja tiloja, kuten avotilaa, ryhmätyötiloja, hiljaisia tiloja ja 

vetäytymistiloja. Tutkimushankkeen hankeraportissa todetaan, että suurin osa kyselyyn 

vastanneesta henkilöstöstä oli tyytyväinen uudistettuun työympäristöön kokonaisuutena ja 

monitilatoimistoon siirtymisen katsottiin parantaneen tilojen viihtyisyyden lisäksi 

yhteisöllisyyttä ja työyhteisön vuorovaikutusta. Työrauhan ja yksityisyyden koettiin 

heikentyneen monitilaratkaisun seurauksena. Erityisesti työskentelyä haittaaviksi tekijöiksi 

koettiin työtilassa kantautuva puheääni sekä liike näkökentässä. Lisäksi tutkimuksen 

perusteella hankkeen kohteena olleissa tiloissa vetäytymistilojen määrä oli riittämätön ja 

vetäytymistilojen äänieristys heikolla tasolla. Monitilaratkaisun todettiin tukevan parhaiten 

asiakkaiden tai työyhteisön jäsenten kanssa jatkuvaa vuorovaikutusta vaativia työtehtäviä. 

Heikommin monitilaratkaisu tuki suunnittelua, ideointia ja keskittymistä vaativia työtehtäviä. 

(Työterveyslaitos 2016, 3, 11-12, 17-18 75.)  

2.2.3 Etätyön vahvistuva rooli työympäristöratkaisuna  

Etätyö on saanut kirjallisuudessa lyhenteet WFH (work from home) ja WFA (work from 

anywhere). Kehityksen taustalla ovat etätyön mahdollistava informaation kulkuun ja 

kommunikointikanaviin liittyvä teknologinen kehitys. Toisaalta kehitykseen ovat vaikuttaneet 

myös työntekijän näkökulmasta työelämän ja vapaa-ajan joustavuuteen liittyvät vaatimukset 

sekä työnantajan näkökulmasta työ- ja kustannustehokkuuden parantaminen. (Popovici & 

Popovici 2020.) Etätyön määrä EU:n alueella on hiljalleen lisääntynyt erityisesti viimeisen 

kymmenen vuoden aikana. Etätyöskentely on aiemmin ollut pääsääntöisesti satunnainen ei-

jatkuva työtapa. (Euroopan komissio 2020b.)    

COVID-19 pandemian seurauksena etätyön määrä on kasvanut merkittävästi ja monille 

etätyöstä on tullut uusi normaali tapa tehdä töitä. Yhä useampi työnantaja haluaa etätyön 

avulla varmistaa työntekijöidensä turvallisuuden sekä yritystoiminnan jatkuvuuden. Alustavien 

arvioiden mukaan EU-alueella pandemian vuoksi kokopäiväisesti etätyöhön siirtyneiden määrä 

saattaa olla jopa 40 prosenttia työssäkäyvästä väestöstä. Ennen pandemiaa EU-alueen 

väestöstä noin 15 prosenttia oli joskus tehnyt etätöitä. Kyseessä on suuri muutos myös 

yksilötasolla, sillä useassa EU-maassa yli puolella COVID-19 vuoksi etätyöhön siirtyneistä ei ole 

ollut minkäänlaista aiempaa kokemusta etätyöstä. ICT- ja tietotyöpainotteisilla aloilla sekä 

vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä lisääntynyt etätyö aiheuttaa pääsääntöisesti 

vähiten haasteita, sillä etätyötä on tehty verraten paljon myös ennen pandemiaa. Etätyön 

yleisyydessä EU-alueella on kuitenkin huomattavia eroja jäsenvaltioiden, toimialojen ja eri 

ammattien välillä. Poikkeusoloja koskevan etätyön toteutuksen onnistumista määrittävät 

erityisesti aiemmat etätyötä koskevat kokemukset tai kokemusten puute. (Euroopan komissio 

2020b.)    
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Seuraavassa kuviossa (kuvio 5) on kuvattu Euroopan unionin tilastotoimiston (Eurostat) EU-

alueen maakohtainen etätyön kehitys vuosina 2012 – 2019. Tilastoon on kirjattu ne 15-64- 

vuotiaat työssä käyvät työikäiset, jotka yleensä työskentelevät etätyössä. Suomen osalta 

etätyön määrä on ollut jatkuvassa kasvussa lukuun ottamatta ajanjaksoa vuodesta 2013 

vuoteen 2014. Vuonna 2012 yleensä etätyötä tekevien määrä on tilaston mukaan ollut 9,8 

prosenttia. Vuonna 2019 sama luku on ollut 14,1 prosenttia, joten etätyöntekijöiden osuus 

työssä käyvästä väestöstä Suomessa on ajalla 2012 – 2019 lisääntynyt 4,3 prosenttia. EU-

tasolla etätyöntekijöiden osuus on varsin korkea ja etätyöntekijöiden määrän kehitys tasaista. 

(Eurostat 2021.)       

 

Kuvio 5: EU-alueen maakohtainen 15-64 vuotiaiden työssäkäyvien etätyöskentelyn kehitys 

2012 – 2019. (Eurostat. 2021.)  

Suomessa vuonna 2019 pääsääntöisessä etätyössä työskenteli 14,1 prosenttia työssäkäyvästä 

väestöstä. EU-tasolla tulos on korkea, sillä Suomella ja Alankomailla oli jaetulla kärkisijalla 

vuonna 2019 eniten (14,1 prosenttia) etätyöntekijöitä suhteessa työssäkäyvään väestöön koko 

EU:n alueella. Vähiten suhteessa työikäiseen väestöön etätyötä tehtiin Bulgariassa (0,5 

prosenttia). EU-alueen pääsääntöisesti etätyötä tekevien osuuden keskiarvo vuonna 2019 oli 

5,4 prosenttia työikäisestä väestöstä. (Euroopan komissio 2020a.) Seuraavassa kuviossa (kuvio 

6) on kuvattu EU-alueen maakohtainen vertailu pääsääntöisessä etätyössä työskentelevien 

osuudesta työikäisessä väestössä vuonna 2019.  
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Kuvio 6: EU-alueen 15-64 vuotiaiden työssäkäyvän pääsääntöisesti etätöitä tekevän väestön 

prosentuaalinen osuus maittain eriteltynä (Euroopan komissio. 2020.)    

Poikkeustilanteessa erilaiset valmiudet kohdata lisääntyneen etätyön synnyttämät haasteet 

saattavat johtaa epätasa-arvoon eri maiden, työnantajaorganisaatioiden ja työntekijöiden 

välillä. Etätyön organisoinnista suurimmat haasteet syntyvät niille valtioille, työnantajille ja 

työntekijöille, joilla on vähiten kokemusta etätyöskentelystä. Aiemman etätyökokemuksen 

puutteesta aiheutuvat ongelmat vaikuttavat vähintäänkin lyhyellä aikavälillä työnantajan 

työllistämismahdollisuuksiin, taloudelliseen tulokseen sekä työntekijöiden hyvinvointiin. 

Aiemman kokemuksen perusteella normaalioloissa toimistotiloista etätöihin siirtyvä työntekijä 

yleensä kykenee parantamaan suoritustasoaan tai ainakin pitämään suoritustasonsa ennallaan 

verrattuna toimistossa työskentelyyn. Voidaan myös nähdä, ettei etätyöhön siirtyminen 

normaalioloissa välttämättä vaikuta merkittävästi työn ja vapaa-ajan erottamiseen toisistaan. 

Poikkeusoloissa etätöihin siirtyminen ei todennäköisesti onnistu yhtä mutkattomasti, ainakaan 

niiden työntekijöiden kohdalla, joilta etätyökokemus puuttuu. Ongelmia saattavat 

puutteellisen osaamisen lisäksi aiheuttaa esimerkiksi lastenhoitojärjestelyt, heikkotasoinen 

etätyöpiste tai etätyötä huonosti tukevat työvälineet ja tekniikka. Etätyökäytäntöjä tulisi 

tarkastella erityisesti etätyön hyötyjen ja haittojen näkökulmasta seuraten tuottavuutta, työn 
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laatua ja työntekijöiden hyvinvointia. (Euroopan komissio. 2020b.) Lisäksi on hyvä tiedostaa, 

että useissa työtehtävissä etätyöskentely on hankalaa tai mahdotonta. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tuotannossa, terveydenhuollossa, vähittäiskaupassa tai 

maanviljelyssä työskentelevistä henkilöistä monet ovat sidottuja aiempaan työympäristöönsä 

pandemiasta riippumatta. Pidemmällä aikavälillä tämä saattaa vaikuttaa myös luokkaeroihin 

esimerkiksi sosiaalisten ympäristöjen kautta. (Sostero ym. 2020, 58.)          

Vaikka poikkeusolot tuovat etätyöhön myös negatiivisia piirteitä ja mahdollisesti 

eriarvoistumista, voidaan pandemia nähdä myös massaetätyön ad-hoc –kokeena. Mikäli 

pandemiaa seurannut etätyöjakso tarjoaa positiivisia kokemuksia, saattaa etätyö jatkossa 

yleistyä erityisesti tietotyössä. (Sostero ym. 2020, 58.) Etätyöhön siirtymisen haasteet 

koskevat sekä työntekijöitä että työnantajia (Euroopan komissio 2020b). Pandemiasta 

riippumatta etätyöhön liittyy myös useita erilaisia sekä positiivisia että negatiivisia työn 

suunnittelussa huomioitavia moniulotteisia motivaatiotekijöitä, mahdollisuuksia, riskejä ja 

haasteita, joita tulee tarkastella sekä työntekijöiden että työnantajien näkökulmasta. Näiden 

havaitseminen ja niihin liittyvä kehitystyö ovat etätyön onnistuneen käytännön toteutuksen 

edellytys. (Popovici & Popovici 2020.)  

Työnantajan näkökulmasta etätyön hyödyntäminen tarjoaa useita erilaisia etuja. Tutkimusten 

mukaan työntekijöiden työteho ja tuottavuus ovat etätyössä korkeammalla tasolla verrattuna 

työnantajan toimitiloissa tehtävään työhön. Tuottavuuden kasvuun etätyössä vaikuttaa 

varsinaiseen työskentelyyn käytetyn ajan lisääntyminen harvemmin pidettyjen taukojen ja 

vähentyneiden sairauspoissaolojen myötä. Toimivassa etätyöpisteessä tehokkuutta lisää myös 

hiljaisempi keskittymisen mahdollistava työympäristö. (Popovici & Popovici 2020.)     

Toisaalta etätyöhön siirtyminen synnyttää uudenlaisia haasteita erityisesti johtamisessa. 

Hyväksyvän ja etätyötä tukevan yrityskulttuurin tai ilmapiirin rakentaminen on erityisen 

tärkeää, sillä siinä epäonnistuminen voi heijastua suoraan työtekijöiden motivaatioon ja 

työtyytyväisyyteen. Yhteisten toimintamallien noudattaminen saattaa muodostua johtamisen 

haasteeksi erityisesti tilanteessa, jossa etätyöhön siirrytään epämuodollisesti. Etätyön 

toteutukseen vaikuttavaa myös työnantajaorganisaation kokonaisuus, eli esimerkiksi tuloksen 

seuranta, yrityksen sisäinen kulttuuri ja arvot. Yksi tärkeimmistä haasteista etätyöhön 

siirtymisen yhteydessä on etätyön yritystoimintaan liittyvien vaikutuksen todentaminen, sillä 

erityisesti positiiviset tulokset edesauttavat etätyöhön sitoutumista organisaatiotasolla. 

(Popovici & Popovici 2020.)     

Työntekijöiden osalta tutkimuksissa on todettu etätyön lisäävän työtyytyväisyyttä mikä 

puolestaan vähentää työn kuormittavuutta. Kotona työskentely lisää myös mahdollisuuksia 

työajan ja vapaa-ajan joustoihin. (Popovici & Popovici 2020). Lisäksi voidaan ajatella, että 

myös työntekijä hyötyy työnsä tuottavuudesta. Etätyön mahdollisuus edesauttaa myös 
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työntekijöiden sitouttamisessa, joten työntekijän näkökulmasta hyödyksi voidaan laskea myös 

työpaikan pysyvyys (Michael & Smith 2015).  

Työterveyslaitoksen käynnissä olevassa hankkeessa Miten suomi voi? (arvioitu kesto 1.5.2020 – 

30.6.2021) selvitetään pandemian aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusta työhön ja 

työhyvinvointiin useiden seurantatutkimusten avulla. Hankkeen keskeisiksi aiheiksi 

työhyvinvoinnin osalta on listattu työuupumukseen, työtyytyväisyyteen, työssä tylsistymiseen, 

työholismiin ja sairaana työskentelyyn liittyvät muutokset. Lisäksi hankkeessa selvitetään 

työhön liittyvissä asenteissa tapahtuvia muutoksia esimerkiksi oikeudenmukaisuuden, 

epävarmuuden ja yhteenkuuluvuuden näkökulmista. Hankkeessa tarkastellaan myös yleisen 

hyvinvoinnin osalta esimerkiksi terveyttä, työkykyä, masentuneisuutta ja 

elämäntyytyväisyyttä. Ensimmäinen kysely työssäkäyville työikäisille (18-65-vuotiaat) 

suomalaisille toteutettiin ajalla marraskuu 2019 – tammikuu 2020, toinen kysely samalle 

vastaajajoukolle kesäkuussa 2020. Hankkeessa selvitetään myös etätyön vaikutuksia 

hyvinvointiin. Etätyön osalta 2020 alkupuoliskon aikana työhyvinvoinnissa oli havaittavissa 

positiivista kehitystä. Työhyvinvoinnin taso koheni enemmän etätyössä verrattuna 

lähikontaktityössä työskenteleviin. Lähikontaktityössä työhyvinvoinnin taso on lähtökohtaisesti 

etätyötä alemmalla tasolla, joten kehityssuunta saattaa jatkossa johtaa eriarvoisuuteen, joka 

tulisi huomioida työhyvinvoinnin kehityksessä erityisesti lähikontaktityössä toimivien kohdalla.  

Työssä tylsistyminen, mutta toisaalta työn imun kokemukset lisääntyivät etätyössä hieman. 

Tulosten mukaan krooninen työväsymys väheni. Lisääntynyt työssä tylsistyminen ja toisaalta 

kroonisen työväsymyksen väheneminen saattavat tutkimuksen mukaan viitata etätyön 

seurauksena kaventuneisiin työnkuviin ja osittain tämän seurauksena työn kuormittavuuden 

vähentymiseen. Työn imun myönteinen kehitys saattaa viitata siihen, että myös etätyössä 

toteutuu hyvinvointia kannattelevia voimavaroja. Tällaisia ovat esimerkiksi reilu ja 

ihmislähtöinen johtaminen, yhteisöllisyys sekä omaa työtä koskevat vaikutusmahdollisuudet. 

Kyselyyn vastanneista 49 prosenttia piti aiempaa vähemmän taukoja etätyössä ollessaan. 

Vähentyneillä tauolla oli tutkimuksen mukaan yhteys hieman lisääntyneisiin 

työuupumusoireisiin, mikä saattaa pidemmällä aikavälillä vaarantaa etätyössä jaksamisen. 

(Työterveyslaitos 2020.)   

Etätyön kielteisinä piirteinä työntekijän näkökulmasta nousevat useat ammatilliset ja 

henkilökohtaiset haasteet, jotka saattavat vaikuttaa koko organisaation hyvinvointiin. 

Etätyössä työntekijä ei myöskään välttämättä altistu ammatillisille 

kehittymismahdollisuuksille tai koulutusmahdollisuuksille samalla tavoin kuin 

toimistotyöympäristössä. Etätyö voi myös lisätä sosiaalista eristäytyneisyyttä, mikä ei 

välttämättä vaikuta suoraan työsuoritukseen, mutta saattaa näkyä työntekijän hyvinvoinnissa 

psykologisten vaikutusten muodossa. Työntekijöiden antamissa työtyytyväisyyttä koskevissa 

arvioissa on myös eroja riippuen siitä, onko etätyöstä sovittu muodollisesti vai 

epämuodollisesti. Siinä missä etätyö tarjoaa positiiviseksi koettua joustoa työ- ja vapaa-
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aikaan, kääntöpuolena nähdään työajan leviäminen vapaa-ajan puolelle. Kotona työskentely 

voi johtaa myös tarpeettoman intensiivisiin työjaksoihin tai epäsäännöllisiin työaikoihin, mikä 

osaltaan heijastuu työn ja vapaa-ajan tasapainoon. Informaatioteknologian ja 

viestintävälineiden jatkuva käyttö saattaa johtaa myös terveydellisiin riskeihin, kuten 

stressitason nousu ja ahdistuneisuus, väsymys ja uupumus tai päänsärky ja silmien liiallinen 

rasittuminen. Etätyö saattaa kannustaa myös työntekoon sairaana, mikä kasvaneen 

terveydellisen riskin lisäksi todennäköisesi heikentää työsuoritusta. (Popovici & Popovici 

2020.)     

Työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavien riskien kehityssuunta tulee jatkossa 

todennäköisesti edellyttämään riskien huomioimista myös lainsäädännössä (Popovici & 

Popovici 2020). Työnantajaorganisaatioilla on kuitenkin lain mukaan velvollisuus pitää huolta 

työyhteisön työtapojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta myös etätyössä. Työnantajan 

tulisi yhteistyössä työntekijän kanssa varmistaa, että etätyö toteutuu häiriöttä, turvallisesti 

ja ergonomisesti.  (Sosiaali ja terveysministeriö 2020.) Etätyön toteutuksessa 

mahdollisuuksien lisäksi erityisesti riskien huomioimisen ja epäkohtiin puuttumisen merkitys 

korostuvat. Samassa suhteessa kuin etätyö ilmiönä yleistyy, lisääntyvät myös etätyön 

haitalliset piirteet. Vaikkakin etätyö tuo mukanaan uudenlaisia riskejä, on näiden hallinta 

mahdollista riskien johtamisen ja etätyökäytäntöjen kehittämisen keinoin. Varsinaista 

etätyöskentelyä koskevan puutteellisen lainsäädännön vuoksi vastuu etätyötä koskevista 

toimintatavoista jää pääasiassa työnantajalle. (Michael & Smith 2015.) 

3 Käyttäjälähtöisyys työympäristön suunnittelussa  

Tilan ja työn suhde muuttuu ja käytettävissä olevien tilojen tulee palvella yhteistyötä, tiedon 

jakamista sekä erilaisia työtehtäviä. Erilaiset työtehtävät edellyttävät erilaisia työtiloja. 

(Tekes 2011.) Erityisesti monitilatoimistojen ja avotoimistojen yleistyminen on johtanut 

uudenlaisiin haasteisiin työympäristöjen suunnittelussa. Usein esille nousee nimenomaan 

tilaratkaisusta johtuva työrauhan puute, jolla on suora yhteys työn mielekkyyteen. (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2020.) 

Fyysinen työympäristö on merkittävä tekijä työssä käyvän ihmisen kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin kannalta. Erityisen suuri merkitys työympäristöllä on työsuoritukseen, 

työyhteisön toimivuuteen, työturvallisuuteen, työssä viihtymiseen, työssä jaksamiseen sekä 

työntekijöiden sitoutumiseen. Hyvin suunniteltu työympäristö tuo työntekijälle 

korvaamatonta lisäarvoa työhön. Toimivalla työympäristöllä on positiivinen vaikutus myös 

työorganisaation toimintaan ja taloudelliseen tulokseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020.) 
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Käyttäjä- tai ihmislähtöisellä suunnittelulla käsitteenä tarkoitetaan yleensä prosessia, jossa 

tuotteen, palvelun tai muun ratkaisun loppukäyttäjän tarpeet huomioidaan jokaisessa 

suunnitteluvaiheessa (Ruohomäki, Lahtinen & Reijula 2015). Tilan käyttäjälähtöisellä 

suunnittelulla tarkoitetaan inhimillisen ja sosiaalisen järjestelmän tarkastelua teknisen 

järjestelmän rinnalla. Tilan käyttäjien tarpeet ja ymmärrys tilassa tapahtuvan toiminnan 

luonteesta toimivat käyttäjälähtöisen suunnittelun lähtökohtina. Tietoa käyttäjien tarpeista 

ja tavoitteista kerätään ja analysoidaan systemaattisesti. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2020.) Suunnitteluprosessissa voidaan hyödyntää työhön ja työtilassa tapahtuvaan muuhun 

toimintaan liittyvää olemassa olevaa tietoa esimerkiksi aiempien työtapojen mallintamisen tai 

vaihtoehtoisten työtapojen simulaatioiden avulla (Launis & Lehtelä 2011, 300). 

Käyttäjälähtöisen suunnittelun periaatteisiin kuuluu osallistuva suunnittelu, eli käyttäjien 

aktiivinen osallistuminen suunnittelutyöhön suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden rinnalla. 

Käyttäjien osallistamismenetelmiä ovat esimerkiksi haastattelut, kyselyt ja työpajat. (Aalto 

2015.) Suunnittelussa on huomioitava toiminnallisuuden lisäksi erityisesti työympäristön 

terveellisyys ja turvallisuus. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020.)    

Työtilojen suunnittelussa saatetaan helposti lähteä ensisijaisesti miettimään, millä tavoin 

toimistotiloista saadaan visuaalisesti mahdollisimman vaikuttavat. Toimistotilan suunnittelun 

tulisi kuitenkin aina lähteä toiminnallisuudesta ja erilaisten tilojen käyttötarkoituksesta 

toimistotilojen sisällä. Pelkistetty virikkeetön ja epäinspiroiva tila saattaa tilassa tehtävästä 

työstä riippuen palvella työn tehokkuutta jopa visuaalisesti tai muulla tavoin vaikuttavaa 

toimitilaa paremmin. Karu työympäristö vaikuttaa kuitenkin myös työviihtyvyyteen. 

Työympäristön rinnalla työviihtyvyyteen vaikuttavat esimerkiksi työn sisältö, 

vaikutusmahdollisuudet, arvostuksen kokeminen ja työhön liittyvät tunteet. Voidaan ajatella, 

että parhaimmillaan työtilat vahvistavat mainittuihin tekijöihin liittyviä positiivisia 

tunnekokemuksia. (Viiperi & Varamäki 2020.) 

Toimivan tilaratkaisun edellytys on työnantajaorganisaation tuki tilojen joustavaan 

hyödyntämiseen. Keskittymistä vaativille tehtäville on varattava täysin hiljaisia tai rauhallisia 

tiloja ja ryhmätyötä edellyttäville tehtäville suljettavia tiloja. Avotiloja tulisi hyödyntää 

työtehtävissä, jotka edellyttävät vapaata keskustelua ja mahdollisuutta nopeaan 

kokoontumiseen. Vapaus valita työtehtävään soveltuva työskentelytila parantaa myös 

työtyytyväisyyttä. Toimitiloja suunniteltaessa yhä useampi tilaratkaisu tähtää työyhteisön 

tiedonkulun ja vuorovaikutuksen lisäämiseen. On kuitenkin tärkeää muistaa, että toimiva 

käyttäjä- ja työtehtävälähtöinen tilasuunnittelu tarjoaa työyhteisölle asianmukaiset tilat 

myös työrauhaa edellyttävään vaativaan tietotyöhön. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020.)    

Osallistuvalla suunnittelulla tähdätään tilasuunnittelussa konkreettisen käyttäjäkokemuksen 

hyödyntämiseen käyttäjän kannalta parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Osallistuvassa 

suunnittelussa tavoitellaan tilan käyttäjän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistä 
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tilaratkaisujen avulla. (Aalto 2015.) Kokemukseen perustuvassa suunnittelussa työntekijät ja 

käyttäjät ovat asiantuntijoita käytännön toiminnassa (Launis & Lehtelä 2011, 303).  

Käyttäjälähtöisesti suunniteltava tila tukee käyttäjien tarpeita ja työn sujuvuutta sekä 

tuottaa uusia erilaisia ideoita tilankäyttöön. Lisäksi osallistuminen prosessiin lisää tilaa 

käyttävien henkilöiden luottamusta ja sitoutumista muutosprosessiin, jolloin myös tilaa 

koskevien uudistusten käyttöönotto nopeutuu. (Aalto 2015.) Etuna voidaan nähdä myös 

käyttäjien ja suunnittelijoiden välinen vuorovaikutus, jonka seurauksena suunnittelutyön 

toteuttajat perehtyvät paremmin työyhteisön käytännön toimintaan ja käyttäjäkunnan 

ajatuksiin samalla, kun osallistuvat käyttäjäkunnan jäsenet perehtyvät mahdollisiin 

suunnittelun ratkaisuihin (Launis & Lehtelä 2011, 302-304). Käyttäjälähtöisen suunnittelun 

riskeinä voidaan nähdä suunnitteluongelmien monitahoisuus ja ratkaisuvaihtoehtojen 

konkretisoimisen vaikeus, ajan ja resurssien käyttö, kaikille osallistuville hyväksyttävään 

ratkaisuun päätymisen vaikeus, ristiriidat yhteistyössä sekä osallistuvan prosessin oikea 

ajoitus suhteessa toteutettavaan projektiin.  (Aalto 2015.)      

Tilan osallistuvan suunnittelun lähtökohtana on tilan käytettävyyden selvittäminen. Selvitystä 

varten määritetään tilan kohderyhmä eli käyttäjät,  näiden tiloihin kohdistuvat tarpeet sekä 

toimintaympäristö. Tilan käytettävyyttä voidaan arvioida moniammatillisesti, 

käyttäjälähtöisesti sekä osallistuvin tutkimusmenetelmin. (Aalto 2015.)  Prosessissa voidaan 

tarvittaessa käyttäjien lisäksi hyödyntää myös esimerkiksi työnjohdon, hankinta- ja huolto-

organisaation, henkilöstöhallinnon, työturvallisuuden tai työterveyshuollon asiantuntemusta. 

Käyttäjälähtöisyyttä voidaan edistää myös ilman varsinaista suunnitteluprosessia esimerkiksi 

työpaikkaselvitysten tai työsuojelutoimenpiteiden yhteydessä tunnistettavien 

kehittämiskohteiden osalta. Kehittämiskohde voi nousta esiin myös työyhteisön jäsenen 

omaan toimintaan ja kokemukseen liittyvistä epäkohdista tai parannusehdotuksista. Ennalta 

sovitut työyhteisöstä nousevia kehitysehdotuksia koskevat toimintamallit tukevat 

käyttäjälähtöistä kehitystä. (Launis & Lehtelä 2011, 302-304.)  

Käyttäjälähtöisestä näkökulmasta huolimatta suunnittelussa tulee välttää turhan yksilöllisiä 

ratkaisuja, jotta esimerkiksi yksittäistä työpistettä voidaan hyödyntää myös jatkossa 

työntekijän tai työpisteessä suoritettavan työtehtävän vaihtuessa. Menetelmä edellyttää myös 

kehitystyöhön osallistuvien perehdytystä erilaisiin ratkaisuvaihtoehtoihin, jotta uusi ratkaisu 

ei pohjautuisi vanhoihin työtapoihin ja osallistujien henkilökohtaisiin tottumuksiin. Osallistuva 

suunnittelu vaatii työyhteisöltä aikaa, henkilöstön kouluttamista sekä panostamista 

yhteistyövalmiuksiin. Suunnitteluun käytetyt resurssit näkyvät jatkossa kuitenkin 

työtehokkuudessa ja työtyytyväisyydessä. (Ketola ym. 2007. 39-44.)    
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3.1 Hyvinvointia edistävän työtilan ulottuvuudet  

Käyttäjälähtöisen hyvinvointia edistävän työtilan ominaisuudet tulee huomioida sekä 

virtuaalisen että fyysisen työtilan näkökulmasta. Fyysisellä työtilalla tarkoitetaan kaikkia työn 

tekemiseen liittyviä fyysisiä tiloja ja työntekopaikkoja. Virtuaalisella työtilalla tarkoitetaan 

kaikkia yhteydenpitoon ja viestintään työssä käytettäviä laitteita ja yhteyksiä. (Ruohomäki, 

Lahtinen & Sirola 2017.) Virtuaalisen ja fyysisen tilan tarkemmin tarkasteltavia ulottuvuuksia 

ovat terveellisyys ja turvallisuus, toiminnallisuus sekä työtilan psykologinen ja sosiaalinen 

ulottuvuus. Lisäksi hyvinvointia edistävässä työtilassa huomioidaan kestävä kehitys. Työtilan 

ulottuvuuksia ja niiden yhteyttä toisiinsa on kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 7). 

(Ruohomäki ym. 2017; Ruohomäki, Lahtinen & Reijula 2015.)             

 

Kuvio 7: Hyvinvointia edistävän työtilan ulottuvuudet (Ruohomäki ym. 2017; Ruohomäki ym. 

2015)     

3.1.1 Terveyden ja turvallisuuden sekä toiminnallisuuden ulottuvuudet   

Terveyttä ja hyvinvointia edistävä käyttäjälähtöinen työtila on sisäilmastoltaan hyvä, tukee 

työtehtäviä ja työhön liittyviä prosesseja, on ergonominen ja saavutettava, kunnioittaa 

yksityisyyttä ja yksilön tilantarvetta, vahvistaa hallinnan tunnetta ja edistää työn sujuvuutta 

sekä työyhteisön sitoutumista, kommunikaatiota ja oppimista. Hyvän sisäilmaston tärkeimmät 

tekijät ovat sopiva lämpötila, puhdas sisäilma, riittävän tehokas ilmastointi, hyvä luonnonvalo 

sekä heijastuksia minimoiva valaistusratkaisu, tilan akustiset tekijät sekä vaihtelevia 

työtehtäviä tukevat tilaratkaisut. (Ruohomäki ym. 2017; Ruohomäki ym. 2015.)     
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Työtilan toiminnallisuudella tarkoitetaan sitä, että työtila konkreettisesti palvelee tilassa 

suoritettavaa toimintaa. Toiminnallisuuteen liittyy esimerkiksi työssä tarvittavien välineiden 

käytön helppous tai ristikkäisten toimintojen karsiminen. (Aalto 2015.) Toiminnallisesti 

onnistuneessa tilassa huomioidaan kaikki erilaiset tilassa suoritettavat toiminnot esimerkiksi 

rakennetta, liikkumista tai tilan sisällä toteutettavia alueita koskevissa ratkaisuissa. 

(Ruohomäki ym. 2015.)       

3.1.2 Sosiaalinen ulottuvuus  

Työtilassa tapahtuvien toimintojen lisäksi tila ohjaa yksilön ja ympäristön vuorovaikutusta ja 

tilassa tapahtuvaa sosiaalista kanssakäymistä. Tilat voivat joko edesauttaa tai ehkäistä 

työyhteisön vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuutta. (Launis & Lehtelä 2011, 119-122.)      

Työtilan sosiaalista ulottuvuutta määrittävät sekä fyysisessä että virtuaalisessa tilassa 

sosiaalinen kanssakäyminen, kommunikaatio sekä työyhteisön sisäinen yhteistyö. Työtilan 

sosiaalisen ulottuvuuden ominaisuuksilla on merkittävä rooli uuden tiedon luomisessa sekä 

työyhteisön oppimisessa ja innovatiivisuudessa. Oppivan organisaation toimintaedellytys on 

päivittäisiin toimintatapoihin liittyvä oppiminen. Oppiminen perustuu sosiaaliseen toimintaan 

ja tapahtuu vuorovaikutuksen, kommunikaation, yhteistyön, verkostoitumisen sekä osaamisen 

ja tiedon jakamisen kautta, mikä tulee huomioida seä fyysisiä että virtuaalisia tiloja 

koskevissa ratkaisuissa. (Ruohomäki ym. 2015.)      

Vuorovaikutusta ja yhteistyötä tukevaa työympäristöä voidaan kuvata kokonaisuutena, joka 

käsittää fyysisen tilan, virtuaalisen tilan sekä muodolliseen ja epämuodolliseen kohtaamiseen 

tarkoitetut sosiaaliset tilat. Modernin työympäristön tulee tukea yhteistyötä ja 

tiimityöskentelyä, sillä työympäristön sosiaalisen ulottuvuuden ominaisuudet ovat yhteydessä 

myös työyhteisön hyvinvointiin. Fyysistä työtilaa voidaan ajatella myös työyhteisön yhteisen 

tiedon jatkuvan käsittelyn kehyksenä. Sosiaalisen ulottuvuuden vuorovaikutuksen 

toteutumiseen vaikuttavat esimerkiksi työtilan rakenne, erilaisten työtilojen yhteys toisiinsa, 

työpisteiden keskinäinen etäisyys, työtilassa tapahtuvaa liikkumista määrittävät kulkureitit, 

yhteistyössä toimivien työntekijöiden sijoittuminen työtilassa sekä erilaiset virallisen ja 

epävirallisen tiedonvaihdon mahdollistavat tilaratkaisut. (Ruohomäki ym. 2017; Ruohomäki 

ym. 2015.)      

3.1.3 Psykologinen ulottuvuus 

Työtilan psykologinen ulottuvuus keskittyy yksityisyyden ja hallinnan tunteen kokemuksiin 

(Ruohomäki ym. 2015). Ympäristöpsykologian näkökulmasta yksilön tilakäyttäytymisen 

keskeisiksi psykologisiksi käsitteiksi voidaan katsoa henkilökohtainen tila, territorio, 

personalisointi, yksityisyys ja ahtaus. Henkilökohtainen tila tarkoittaa kanssakäymisen 

yhteydessä sitä välimatkaa toisiin ihmisiin, jonka henkilö itse kokee riittäväksi. Territoriolla 

tarkoitetaan tilaa, jonka yksilö ottaa haltuun joko varsinaisessa työtilassa tai esimerkiksi 
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yhteisissä virkistystiloissa. Personalisointi on yksi haltuunoton menetelmistä, mutta 

personalisoinnin avulla yksilö myös panostaa itselleen viihtyisämpään työympäristöön ja jakaa 

työyhteisössä tietoa esimerkiksi kiinnostuksenkohteistaan tai persoonallisuudestaan. 

Yksityisyydellä tarkoitetaan yksilön henkilökohtaista tarvetta kontrolloida itseään koskevan 

vuorovaikutuksen tasoa. Ahtaus puolestaan tarkoittaa mainittujen tekijöiden puutetta, eli 

fyysisen tai psyykkisen tilan puuttumisesta johtuvaa epämukavuutta. (Launis & Lehtelä 2011. 

119-122.)       

Yksityisyyttä ja työtilaa koskevan hallinnan tunteen puute nousevat usein esiin nykyaikaisten 

työtilaratkaisujen kielteisinä piirteinä. Yksityisyydellä viitataan myös yksilötason tarpeeseen 

säädellä työympäristössä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Subjektiivinen hallinnan tunne 

puolestaan on psykologisten tutkimusten mukaan merkittävä yksilötason hyvinvointiin ja 

terveyteen vaikuttava tekijä. Hallinnan tunteeseen vaikuttavat omaan työhön liittyvät 

vaikutusmahdollisuudet, jotka koskevat esimerkiksi työtehtäviä, työtapoja, aikatauluja, työn 

itseohjautuvuutta ja päätöksentekoa. Työhön liittyvä hallinnan tunne kasvattaa tutkimusten 

mukaan työtehoa, sitoutuneisuutta, työmotivaatiota, työhyvinvointia sekä työtyytyväisyyttä. 

Hallinnan tunteen kokemus on lisäksi yhteydessä työtilaan. Myös fyysistä työtilaa koskevat 

vaikutusmahdollisuudet sekä työntekopaikan sijaintiin, työn ajoittumiseen ja työtapoihin 

liittyvät vaihtoehdot lisäävät työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia. Tilaratkaisun tulisi 

mahdollistaa työntekijän suojautuminen työympäristön stressitekijöiltä. Myös psykologisen 

hyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeää, että työympäristö tarjoaa mahdollisuuden sekä 

keskittymistä vaativaan yksilötyöhön että työyhteisön yhteistyönä toteutettaviin työtehtäviin. 

(Ruohomäki ym. 2015.) 

Työtilan psykologisen ulottuvuuden yksityisyyden kokemuksen taso käsittää myös 

työympäristön häiriötekijät, kuten keskeytykset, häiritsevän puheen tai ääniympäristön sekä 

keskittymistä häiritsevän liikkeen tilassa. Ääniympäristön ja yksityisyyden yhteydestä voidaan 

käyttää termiä akustinen yksityisyys, jolla tarkoitetaan puheyksityisyyttä ja mahdollisuutta 

vaikuttaa työtilan ääniympäristön häiritsevyyteen. Termillä visuaalinen yksityisyys voidaan 

kuvata mahdollisuutta vaikuttaa työympäristön visuaalisiin ärsykkeisiin sekä siihen, millä 

tavoin työntekijä itse on työtilassa esillä. Yksilötasolla onnistuneet akustisen ja visuaalisen 

yksityisyyden ratkaisut edesauttavat myös työyhteisön vuorovaikutusta. Kielteisiä vaikutuksia 

puolestaan syntyy silloin, kun työntekijä kokee, ettei akustinen tai visuaalinen ympäristö 

vastaa työntekijän omaa yksityisyyden tarvetta. Yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden tasapainon 

ymmärtäminen on merkittävä tekijä hyvinvointia tukevan työympäristön tilasuunnittelussa. 

(Ruohomäki ym. 2015.) 
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3.2 Käyttäjälähtöisyys ja fyysisen työtilan elementit  

Fyysinen työtila rakentuu lukuisista erilaisista elementeistä. Jokaisella elementillä on oma 

tarkoituksensa fyysisen työympäristön suunnittelussa. Fyysisen työympäristön suunnittelun 

tulisi lähteä tilan käytettävyydestä. Aalto (2015) jakaa käytettävyyden kuuteen 

kokonaisuuteen, joita ovat tilan terveellisyys, turvallisuus, toiminnallisuus, orientoitavuus, 

viihtyisyys sekä ergonomia (kuvio 8). Useampaan mainituista liittyy työtilan valaistus ja 

akustiikka, tilassa käytetyt pintamateriaalit, tilan esteettömyys, tilan siisteys ja järjestys, 

sisäilman laatu sekä työtilan kokonaisuutta määrittävät tilaratkaisut. Kuviota ei tule 

tarkastella kuuteen erilliseen osa-alueeseen liittyvien ominaisuuksien kautta, vaan 

ennemminkin kokonaisuutena, jossa jokainen osa-alue ja ominaisuus on yhteydessä toisiinsa.    

 

Kuvio 8: Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu (mukaillen Aalto 2015) 

Kaikki mainitut tekijät ovat yhteydessä tilan ja työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen. 

Tietotyössä tilan turvallisuuteen kannalta erityisesti huomiotavia tekijöitä ovat Aallon mukaan 

henkilöturvallisuus, tietoturva sekä tilan esteettömyys. Työtilan toiminnallisuutta puolestaan 

määrittävät muun muassa tilaratkaisun kokonaisuus, tilan muuntojousto eli mukautettavuus 

toimintaympäristön muutoksiin sekä ICT-ratkaisut. (Aalto 2015.) Toiminnallisuutta voidaan 

kuvata myös termillä tarkoituksenmukainen. Toiminnallisuutta määrittää taso, jolla tila tai 

ympäristö tukee käytännössä tilassa tai ympäristössä suoritettavia toimintoja. Tarkasteltavia 

tekijöitä ovat esimerkiksi tilan koko ja muoto, tilan erilaiset toiminnalliset alueet ja niiden 

suhde toisiinsa sekä tilassa tapahtuva ihmisten tai materian liikkuminen. Tilan 

toiminnallisuuden kokemukset ovat riippuvaisia kulloinkin suoritettavasta toiminnasta. 

(Ruohomäki ym. 2015.)   
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Orientoitavuuteen vaikuttavat puolestaan tilaratkaisun kokonaisuuden lisäksi opasteet, 

näkymät sekä visuaaliset ohjeet. Tilan orientoitavuudella tarkoitetaan esimerkiksi oman 

työtilan ja työhön liittyvien toimintojen hahmotusmahdollisuuksia ja erottumista. 

Hahmottamista voidaan tukea esimerkiksi värejä ja valaistusta tai muuta visuaalista 

elementtiä korostamalla tai työympäristöä selkeyttämällä. Orientoitavuuteen liittyvät myös 

esimerkiksi työympäristössä käytettävät opasteet. Opasteissa on huomioitava 

käyttötarkoitusta palveleva sijoittelu, koko ja selkeys. Orientoitavuus on lähtökohtaisesti 

toiminnallisuutta palvelevaa näkyvyyttä ja näkymistä siten, että työympäristössä toimiminen 

yksinkertaistuu. Tilan viihtyisyyteen voidaan vaikuttaa esimerkiksi sisustuksella, 

värienkäytöllä, erilaisilla näkymillä sekä luontoyhteyttä hyödyntämällä. (Aalto 2015.) 

Ergonomia puolestaan koostuu useista eri osa-alueista jotka ovat yhteydessä joko työtilaan tai 

työtilassa tapahtuvaan toimintaan. Aallon (2015) mukaan fyysisen tilan ergonomiaan 

käytettävyyden näkökulmasta vaikuttavat erityisesti työtilan koko, tilassa käytettävät 

kalusteet sekä työvälineet. Kaikki mainitut tekijät vaikuttavat osaltaan siihen, millaiseksi 

työtila kokonaisuudeltaan ja käytettävyydeltään muodostuu. (Aalto 2015.) Seuraavassa 

käsitellään fyysisen työtilan tärkeimpiä ominaisuuksia erityisesti tietotyön työympäristöjen 

näkökulmasta.   

3.2.1 Työturvallisuus  

Työturvallisuus perustuu lainsäädäntöön ja työsuojelua ohjaavat useat erilaiset lait ja 

säädökset, kuten työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, laki työsuojelun valvonnasta ja 

työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta sekä laki työsuojeluhenkilörekisteristä. Lisäksi 

Suomessa jokainen työnantaja vakuuttaa työntekijänsä työtapaturma- ja ammattitautilain 

mukaisesti työstä aiheutuvia tapaturmia ja sairauksia varten. (Työturvallisuuskeskus 2019, 4.) 

Lainsäädännön tavoitteena on taata turvallinen ja terveellinen työ kaikille työntekijöille. 

Lainsäädäntö velvoittaa työnantajaa muun muassa arvioimaan työhön liittyvät riskit, 

tarjoamaan lain edellyttämän työterveyshuollon, perehdyttämään työntekijät sekä 

ylläpitämään työyhteisön jäsenten työkykyä. Työsuojelu tähtää työntekijöiden hyvinvointiin ja 

tehokkaan työskentelyn mahdollistamiseen. Työturvallisuudella ja työsuojelulla on merkittävä 

yhteys myös työn tuottavuuteen. (Työturvallisuuskeskus 2021c.)  

Työturvallisuuslain tarkoitus on turvata työntekijöiden työkyky sekä ennalta ehkäistä työstä 

aiheutuvia fyysisiä ja psyykkisiä terveyshaittoja, työtapaturmia sekä ammattitauteja. Lakia 

sovelletaan kaikkeen työsopimuksen perusteella tehtävään työhön sekä työsopimuksen 

perusteella tehtävään työhön rinnastuviin olosuhteisiin. Soveltamisalaan kuuluu lisäksi 

Työturvallisuuslain 4 §:n mukainen työ. Työturvallisuuslaki velvoittaa sekä työnantajaa että 

työntekijää. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 1 § - 16 §.) 
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Vaaratilanteiden ennakointi ja työkykyä heikentävien tekijöiden poistaminen ovat turvallisen 

työympäristön edellytys (Työturvallisuuskeskus 2021b). Työturvallisuudessa ja työympäristön 

terveystekijöissä on huomioitava useita eri näkökulmia, kuten työympäristön mahdolliset 

altistukset, ergonomia, henkilösuojaimet, kemikaaliturvallisuus, sisäympäristö ja työtilat. 

Työntekijä voi työssään tai työympäristössään altistua useille erilaisille tekijöille, jotka 

saattavat aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Tällaisia haittatekijöitä ovat esimerkiksi biologiset 

tekijät kuten sairaudet, erilaiset kemikaalit, työympäristön alhainen tai korkea lämpötila, 

melu, pöly tai esimerkiksi työtehtävien aiheuttama tärinä. Työn sisältämiä altisteita 

kontrolloidaan lakisääteisten ohjearvojen lisäksi erilaisilla tavoitetasoilla, ohjeellisilla arvoilla 

ja suosituksilla. Työn ergonomia käsittää työn kokonaisuuden terveellisyyden näkökulmasta ja 

sisältää työhön ja työympäristöön liittyvät fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät. 

Henkilösuojaimilla tarkoitetaan työtehtäviin liittyvän työn turvallisen suorittamisen kannalta 

olennaisia suojausvälineitä, kuten hengityssuojaimia, heijastimia, jalkineita, kuulosuojaimia, 

putoamissuojaimia, suojalaseja tai esimerkiksi suojavaatetusta. Sisäympäristön 

haittatekijöillä tarkoitetaan esimerkiksi sisäilman laatuun liittyviä ongelmia, työstä tai 

työympäristöstä johtuvia stressitekijöitä tai esimerkiksi valaistuksen vaikutusta työntekijöiden 

terveyteen. (Työterveyslaitos 2021c.)  

Turvallinen ja terveellinen työ on myös tietotyön työtilasuunnittelun ehdoton lähtökohta. 

Toimivaksi ja turvalliseksi suunnitellut ja kuormituksen eri osatekijät huomioivat työtilat 

puolestaan edistävät turvallisuuden lisäksi työviihtyvyyttä ja työtehoa. (Työterveyslaitos 

2021c.) Turvallisissa työtiloissa työnteko on turvallista, liikkuminen on esteetöntä, 

siisteydestä ja järjestyksestä on huolehdittu, työvälineet ja –kalusteet tukevat ergonomiaa, 

valaistus on riittävää ja ääniympäristön kuormitus on huomioitu (Työturvallisuuskeskus 

2021e).  

Työnantajan on lainsäädännön mukaisesti huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja 

terveydestä työhön liittyvissä olosuhteissa. Huolehtimisvelvoite koskee työn, työolosuhteiden 

ja työympäristön lisäksi myös työntekijän henkilökohtaisia edellytyksiä työtehtävissä. 

Huolehtimisvelvoitteen ulkopuolelle jäävät tilanteet, joita ei ole mahdollista ennakoida tai 

jotka tapahtuvat lain edellyttämistä varotoimista huolimatta. Työnantajan on suunniteltava, 

valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden turvaamiseksi tarvittavat 

toimenpiteet Työturvallisuuslaissa määritellyin periaattein sekä varmistettava toimenpiteiden 

asianmukainen toteutuminen koko työnantajaorganisaatiossa. Työnantaja on velvoitettu 

laatimaan työsuojelun toimintaohjelma, jossa määritellään työn turvallisuutta ja 

terveellisyyttä sekä työntekijöiden työkykyä ylläpitävä toiminta sekä näihin liittyvät 

kehitystarpeet. Lisäksi työnantajan tulee lain perusteella järjestelmällisesti selvittää ja 

tunnistaa työstä, työtilasta, työajoista, työympäristöstä sekä työolosuhteista aiheutuvat 

riskitekijät sekä puuttua näihin asianmukaisella tavalla. Mikäli näihin liittyy riskejä joita ei ole 

mahdollista poistaa työnantajan toiminnalla, on näiden turvallisuus- ja terveysvaikutukset 
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arvioitava Työturvallisuuslain 10 §:n mukaisin periaattein. Työnantajan on mahdollista 

järjestää pätevä ja perehdytetty sijainen vastaamaan Työturvallisuuslaissa säädetyistä 

työnantajan velvollisuuksista siten, että sijaisen tehtävät on määritetty tarkasti ja sijaisella 

on riittävät edellytykset tehtävien hoitamiseen. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 1 § - 16 §.) 

Työturvallisuuslaki velvoittaa myös työntekijää. Työntekijän tulee noudattaa työnantajan 

antamia määräyksiä ja ohjeita sekä työn ja työolosuhteiden turvallisuuden ja terveellisyyden 

edellyttämää järjestystä, siisteyttä, huolellisuutta ja varovaisuutta. Työtekijällä on 

velvollisuus parhaan kykynsä mukaisesti työnantajan antama ohjaus ja oma ammattitaito 

huomioiden huolehtia itsensä lisäksi myös muun työyhteisön työolojen turvallisuudesta ja 

terveellisyydestä. Työntekijän tulee esimerkiksi viipymättä kykyjensä mukaan joko poistaa 

työolosuhteissa havaitsemansa riskitekijät tai ilmoittaa näistä työnantajan ja työsuojelun 

edustajalle. Työntekijän tulee myös välttää muuhun työyhteisöön kohdistuvaa epäasiallista 

käytöstä. Työtekijällä ei lain perusteella ole velvollisuutta suorittaa työtä, josta aiheutuu 

vakavaa vaaraa työntekijälle itselleen tai muulle työyhteisölle. Työturvallisuuslaissa on lisäksi 

säädetty työntekijän velvollisuuksista liittyen esimerkiksi henkilösuojaimiin, työvaatteisiin, 

työvälineisiin, vaarallisiin aineisiin sekä turvallisuus- ja suojalaitteisiin. (Työturvallisuuslaki 

738/2002, 1 § - 16 §.) 

Työturvallisuuskeskus kuvaa yksilön kokonaiskuormitusta yksilöön työssä ja vapaa-ajalla 

kohdistuvien fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten kuormitustekijöiden summana. Työhön 

liittyvä kuormitus koostuu fyysisistä kuormitustekijöistä sekä psykososiaalisista 

kuormitustekijöistä. Työssä tarkkailtavat fyysiset kuormitustekijät liittyvät suurelta osin 

fyysisiin suorituksiin työssä kuten lihastyön määrään ja laatuun tai työn edellyttämiin 

liikesuorituksiin. Työntekijän fyysiseen kuormittumiseen vaikuttavat myös työympäristöön 

liittyvät tekijät, kuten työympäristön valaistus, sisäilman laatu sekä lämpöolosuhteet. 

Fyysistä kuormitusta saattavat lisäksi lisätä työn organisointiin liittyvät tekijät, kuten 

tehtäväkokonaisuus sekä työn jaksotus ja tauotus. Lisäksi työn fyysiseen kuormittavuuteen 

vaikuttavat työntekijän yksilölliset ominaisuudet. (Työturvallisuuskeskus 2010, 51-54.) 

Tietotyön myötä ovat lisääntyneet erityisesti työn psykososiaaliset kuormitustekijät. 

Psykososiaalisiin kuormitustekijöihin tulee työturvallisuuden kannalta suhtautua, kuten mihin 

tahansa työturvallisuutta uhkaaviin riskitekijöihin. (Työturvallisuuskeskus 2019, 55-58.) 

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät liittyvät usein työn sisältöön, työjärjestelyihin tai 

työyhteisön toimivuuteen. Työn sisältöön liittyviä kuormitustekijöitä ovat esimerkiksi työhön 

liittyvät toistuvat keskeytykset, työn sirpaleisuus, rajalliset työhön liittyvät 

oppimismahdollisuudet tai oppimisen liian kiivas tahti, emotionaalisesti vaativa vuorovaikutus 

asiakkaiden kanssa tai osaamisvaatimuksiltaan työntekijän osaamista heikosti vastaavat 

työtehtävät. Työntekijän psykososiaalista kuormitusta lisäävät työjärjestelyt voivat liittyä 

tavoitteisiin tai työnkuvaan liittyviin epäselvyyksiin, liialliseen tai liian vähäiseen työmäärään, 
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kohtuuttomaan aikapaineeseen tai esimerkiksi työajoista ja työsidonnaisuudesta johtuviin 

ongelmiin. Psykososiaalisen kuormituksen riskitekijät saattavat nousta myös työyhteisöstä. 

Kuormitusta lisäävät esimerkiksi työyhteisön sisäiseen viestintään ja vuorovaikutukseen 

liittyvät ongelmat, huono ilmapiiri, puutteellisiksi koettu työyhteisön tai esimiehen tuki ja 

arvostus sekä ristiriitatilanteet ja konfliktit työyhteisön sisällä. Työyhteisössä syntyviksi 

riskitekijöiksi tulee tunnistaa myös epäoikeudenmukainen kohtelu, syrjintä, fyysinen tai 

sosiaalinen eristäminen sekä häirintä. Lisäksi psykososiaaliseen kuormittumiseen johtavat 

usein työntekijän omaan asemaan ja osaamiseen tai työn jatkumiseen liittyvät epävarmuudet. 

Pitkittynyt kuormitus voi johtaa esimerkiksi unihäiriöihin, masennukseen tai työuupumukseen. 

Psykososiaaliset kuormitustekijät saattavat usein olla myös tuki- ja liikuntaelinsairauksista tai 

mielenterveyshäiriöistä johtuvien sairauspoissaolojen taustalla.  (Työturvallisuuskeskus 2019, 

55-58.) 

Kaikki kuormitus ei ole työhyvinvoinnin tai työturvallisuuden kannalta riski. Työ sisältää myös 

myönteisiä voimavaratekijöitä ja oikein mitoitettuna kuormitus edistää hyvinvointia kun taas 

liian suuren kuormituksen lisäksi myös liian vähäinen kuormitus voi johtaa terveyshaittoihin. 

Haitalliseksi psykososiaalinen kuormitus muuttuu silloin, kun kuormitus on pitkäkestoista eikä 

työntekijällä ole riittäviä mahdollisuuksia palautua. Kaikki työhön heijastuva kuormitus ei 

kuitenkaan ole työperäistä. Psykososiaalisia kuormitustekijöitä voi olla haastavaa tunnistaa 

työyhteisössä ja tarvittaessa riskitekijöiden tunnistamisessa ja arvioinnissa voidaan hyödyntää 

työterveyshuollon osaamista. Kuormituksen arvioinnissa käytettäviä työkaluja voivat olla 

esimerkiksi työpaikkaselvitykset, turvallisuushavainnot, sairauspoissaolotilastot, työyhteisössä 

käyty yleinen keskustelu tai kehityskeskustelut sekä työajanseuranta. Mahdollinen 

kuormitusepäily käsitellään lähtökohtaisesti esimiehen ja alaisen kesken, mutta tarvittaessa 

keskusteluun on mahdollista ottaa mukaan myös työsuojeluvaltuutettu ja työterveyshuolto. 

Työturvallisuuden kannalta kuormittumiseen johtaneita tekijöitä saattaa olla syytä tarkastella 

myös laajemman kokonaisuuden näkökulmasta, sillä yksittäisen henkilön oireilu saattaa 

ilmentää myös työyhteisöä koskevia kuormitustekijöitä. Kuormitusta voidaan vähentää joko 

organisaatioon, työhön tai yksilöön kohdistuvilla toimenpiteillä ja toimenpiteitä voivat olla 

esimerkiksi toiminta- ja johtamiskäytäntöjen kehittäminen tai selkeyttäminen, työn 

uudelleenorganisointi tai työtehtävien priorisointi, työaikajärjestelyt tai osaamisen ja 

ammatillisen kehityksen tukeminen. Havaitun kuormitustekijän hallintaan valikoituneiden 

toimenpiteiden toimivuutta tulee seurata ja tilanne arvioida tarvittaessa uudelleen. 

(Työturvallisuuskeskus 2019, 55-58.) 

Kokonaisuutena työturvallisuuden johtamisen tulisi perustua kaikkien osallisten yhteistyöhön. 

Työturvallisuuden johtamisen tasoa organisaatiossa määrittävät johdon asenteet, vastuun 

ottamista ja kantamista kuvaava sitoutuminen sekä johdon työyhteisölle antama esimerkki. 

Johtamisen kannalta työntekijän näkökulmasta myös johdon ja esimiesten yhdenmukaisella ja 

luotettavalla käyttäytymisellä on merkitystä. Kaikkien osapuolten yhteistyön lisäksi 
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edellytyksiä onnistuneelle työturvallisuuden johtamiselle ovat turvallisuusriskien jatkuva 

seuranta, tulevia tai mahdollisia uhkia tai riskejä koskeva ennakointi sekä varautuminen 

mahdollisiin toimenpiteisiin siten, että tarvittaessa organisaation on mahdollista torjua 

yllättäviäkin uhkia tai riskejä joustavasti ja tehokkaasti. Työturvallisuuden johtaminen on 

jatkuva oppiva prosessi, jossa koetut tapahtumat ohjaavat uusien turvallisten toimintatapojen 

syntymistä. (Työturvallisuuskeskus 2019, 61.)   

3.2.2 Ergonomia 

Ergonomia voidaan määritellä toimintajärjestelmän ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen 

tutkimus- ja kehittämistyöksi ihmisen hyvinvoinnin ja järjestelmän suorituskyvyn 

parantamisen näkökulmasta. Ergonomia terminä on johdettu kreikan sanoista ’ergo’, eli työ 

sekä ’nomos’, eli luonnonlait. Ergonomian voidaan katsoa olevan tietoa ihmisen niistä 

ominaisuuksista, jotka on huomioitava kulloisenkin toimintaympäristön suunnittelussa. 

Ergonomia tutkimusalana yhdistää monitieteistä teoriaa ja käytäntöä ja ergonomian 

tavoitteena on huomioida ihmisen fyysinen ja psyykkinen toiminta teknisten ratkaisujen 

käytön yhteydessä. Seuraavassa kuviossa (kuvio 9) on avattu ergonomian tiedonalueet, eli 

psykologia, fysiolofia sekä tekniikka. (Launis & Lehtelä 2011, 15-37.)      

 

Kuvio 9: Ergonomian tiedonalueet (mukaillen Launis & Lehtelä 2011, 19)   

Ergonomian kehittämiskohteina nähdään erityisesti työprosessit ja tekniset ratkaisut. Usein 

saatetaan mieltää, että ergonomialla tarkoitetaan pääasiassa työjärjestelyjä, tehtäviä 

koneita, laitteita, kalusteita, tiloja ja fysikaalisia ympäristöjä. Ergonomia käsitteenä pitää 

sisällään paljon muutakin. Ergonomisessa suunnittelussa tavoitteena on, että kunkin 

ympäristön kaikkien käyttäjien olisi henkilökohtaisista ominaisuuksistaan riippumatta 

mahdollista toimia kussakin ympäristössä mahdollisimman tehokkaasti ilman ympäristön 

aiheuttamaa haittaa. Fyysisen toiminnan näkökulmasta ympäristön tai työympäristön 

mukauttaminen mahdollisimman monille käyttäjäkunnan jäsenille käyttäjäystävälliseksi on 
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kohtalaisen yksinkertaista verrattaessa esimerkiksi tietotyön edellyttämään 

järjestelmäosaamiseen, joka vaatii usein erityisosaamista ja koulutusta. Myös jälkimmäistä 

koskevaan kehitystyöhön voidaan kuitenkin soveltaa ergonomian periaatteita.  (Launis & 

Lehtelä 2011, 15-37.)         

Tietotyön lisääntymisen myötä on syntynyt kognitiivisen ergonomian käsite, jolla kuvataan 

ihmisen havainnoinnin, ajattelun ja oppimisen suhdetta järjestelmien ja ohjelmistojen 

suunnitteluun. Työn ergonomisia tekijöitä tarkastellaan pääsääntöisesti kolmesta 

näkökulmasta, joita ovat fyysinen ergonomia, kognitiivinen ergonomia sekä organisatorinen 

ergonomia. Näistä viimeksi mainittu tarkoittaa sosiaalisen ja teknisen järjestelmän 

yhteistoimintaa, jossa huomioidaan perustyön edellyttämien tukitoimintojen vaikutus 

tehtävään työhön. (Launis & Lehtelä 2011, 15-37.) Seuraavassa kuviossa (kuvio 10) on kuvattu 

tietotyön kuormittavuuteen vaikuttavia kuormitustekijöitä. Kuormitustekijät ovat suorassa 

yhteydessä työn laatuun, työtehokkuuteen sekä työturvallisuuteen. Työn fyysiseen 

kuormittavuuteen vaikuttavat erityisesti työtehtävät, työprosessit ja työympäristö. Työn 

kognitiivisen ergonomian kannalta olennaisimpia tekijöitä ovat työntekijän oma kyvykkyys ja 

osaaminen, luonteenpiirteet ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet sekä asenne. 

Organisationaaliseen ergonomiaan voidaan vaikuttaa työnantajan strategian, johtamisen, 

resurssien, yrityskulttuurin sekä toimintatapojen kautta. Näillä tekijöillä on virtuaalisen 

työympäristön ohella yhteys työnlaatuun, työtehokkuuteen sekä työturvallisuuteen. (Sosiaali- 

ja tervesministeriö 2020.) 
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Kuvio 10: Kuormitustekijät (Sosiaali- ja tervesministeriö 2020) 

Työnantajalla tulisi olla kyseisessä organisaatiossa toteutettavaan työhön suunniteltu 

ergonomiaohjelma, joka pitää sisällään ergonomian johtamista ja tukemista koskevat 

työvaiheet. Ohjelmassa tulisi määritellä myös, millä tavoin henkilöstölle tarjotaan 

ergonomiaa koskevaa koulutusta, kuinka ergonomiaan liittyviä riskejä arvioidaan sekä miten 

havaittuihin riskeihin puututaan. (Michael & Smith 2015.)               

Fyysisellä ergonomialla tarkoitetaan fyysisen toiminnan ja ihmisen fysiologisten 

ominaisuuksien yhteensovittamista. Fyysinen ergonomia työn näkökulmasta keskittyy 

erityisesti fyysisen työympäristön, työpisteiden, työvälineiden ja työmenetelmien 

ominaisuuksiin. (Suomen ergonomiayhdistys 2021.) 

Työn fyysinen kuormittavuus käsittää työstä liikunta-, hengitys- ja verenkiertoelimistölle 

aiheutuvan kuormituksen. Kuormitustekijöiksi katsotaan työn sisältämä liikkuminen, fyysisen 

voiman käyttö, työasennot ja työssä tehtävät työliikkeet. Fyysisesti kuormittava työ on 

yhteydessä tuki- ja liikuntaelinoireisiin, joten fyysisellä ergonomialla on usein suuri merkitys 

työntekijän fyysiseen työkykyyn. Fyysisen ergonomian ratkaisuilla pyritään vähentämään työn 
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ruumiillista kuormitusta ihmisen terveys ja toimintakyky huomioiden. Työhön tarvittavat 

fyysiset ominaisuudet ja taidot vaihtelevat käytännön työtehtävistä riippuen. Työssä 

tarvittavia ominaisuuksia tai taitoja voivat olla esimerkiksi lihasvoima, nopeus, fyysinen 

liikkeenhallinta tai tarkkuus. Työn kuormittavuuteen haitallisten työasentojen kautta 

vaikuttavat suoraan muun muassa työkohteen koko, muoto ja sijainti sekä 

valaistusolosuhteet. Näiden lisäksi työn kuormittavuutta lisäävät ulkoiset olosuhteet, joita 

voivat olla esimerkiksi työskentelytilan veto tai lämpötila. (Työturvallisuuskeskus 2012.)         

Ergonomisten ratkaisujen tavoitteena on vähentää työn tai muun toiminnan fysiologista 

kuormitusta. Fyysisen ergonomian keinoin on tarkoitus säädellä fyysisiä suorituksia, kuten 

tarvittavaa voimankäyttöä, työskentelyjaksoja tai työrytmiä, siten, että fyysisen työnteon 

aiheuttama kuormitus on mahdollisimman vähäistä. Fyysisen kuormituksen minimointi tukee 

työntekijän toimintakykyä ja saattaa olla edellytys työntekijän työkyvyn säilymiselle. 

(Työterveyslaitos 2021b.) 

Työn fyysistä kuormittavuutta voidaan vähentää useilla erilaisilla keinoilla. Tällaisia ovat 

esimerkiksi työtilojen suunnittelu, työprosessien suunnittelu, apuvälineiden hyödyntäminen, 

työntekijän fyysisten ominaisuuksien mukaiseksi säädettävät kalusteet sekä työsuoritusta 

palvelevat työvälineet. Kuormittavuutta vähentävien keinojen tarkoituksenmukainen 

hyödyntäminen edellyttää myös riittävää opastusta ja perehdytystä käyttäjälle. Käytettävissä 

olevat keinot vaihtelevat työtehtävistä riippuen. (Työturvallisuuskeskus 2012.)         

Työ on lähes aina lihastyötä, dynaamista tai staattista, ja molemmat mainituista sisältävät 

omat kuormitustekijänsä. Dynaamisella lihastyöllä tarkoitetaan lihaksen aktiivista toimintaa, 

jossa lihas supistuu ja rentoutuu vuorotellen. Staattisessa lihastyössä lihas on jännittyneenä 

pidempiä jaksoja kerrallaan. Uutta verta, eli happea ja ravintoaineita, virtaa lihakseen 

pääasiassa rentoutumisvaiheen aikana. Jännitysvaiheessa lihaksen paine hidastaa verenkiertoa 

eikä happea tai ravintoaineita virtaa lihakseen riittävästi. Työtä, jossa samankaltaiset 

lyhytkestoiset työvaiheet seuraavat toisiaan, kutsutaan toistotyöksi. Työn liiallinen fyysinen 

kuormittavuus johtaa usein oireisiin tai sairauksiin työyhteisössä. Liiallinen kuormitus voi 

ilmetä myös työkyvyttömyytenä ja ammattitauteina. (Työturvallisuuskeskus 2012.)         

Työn tauotus on erityisen tärkeää toistotyössä, mutta useat lyhytkestoiset tauot työpäivän 

aikana ovat riittävän palautumisen edellytys kaikessa työssä. Muita usein käytettyjä ratkaisuja 

ovat työtehtävien uudelleenjärjestäminen ja apuvälineiden tai työskentelyä tukevien 

kalusteiden hankinta. Työn fyysisen kuormittavuuden arvio tulisi tehdä vähintään kolmessa 

vaiheessa: uuden työpisteen käyttöönotossa, työntekijän oireillessa, sekä ergonomiaan 

liittyvän työpaikkaselvityksen yhteydessä. Fyysisen kuormituksen arvioinnissa tulisi huomioida 

ainakin työvaiheet, -asennot ja –liikkeet, työssä käytettävät koneet ja laitteet, työvälineet ja 

kalusteet, työympäristön lämpötila- ja ääniolosuhteet, työn organisointi ja työtehtävien 
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kokonaisuus, työn jaksotus, tauotus ja palautuminen sekä työntekijän toimintakyky ja 

yksilölliset ominaisuudet. Arvio tehdään yleensä työnantajan, työyhteisön ja työterveyden 

yhteistyönä. Arviontiin osallistumisen lisäksi työterveyshuollon tulisi seurata tehtyjen 

ratkaisujen vaikutusta työn fyysiseen kuormittavuuteen. (Työturvallisuuskeskus 2012.)    

Kognitiivisella ergonomialla tarkoitetaan ihmisen vuorovaikutusta tietotekniikan ja 

järjestelmien kanssa nimenomaan ihmisen tiedonkäsittelykykyjen näkökulmasta. 

Kognitiivisessa ergonomiassa tarkastelun alla ovat ihmisen kyvyt tarkkaavaisuudessa, 

havainnoinnissa, muistissa ja ajattelussa. Kognitiiviseen ergonomiaan liittyvien ratkaisujen 

tavoitteena on alentaa työn kognitiivista kuormittavuutta toiminnan tehokkuuden, 

työturvallisuuden ja yksilön hyvinvoinnin edistämiseksi. (Työterveyslaitos 2021a.) Yleisellä 

tasolla ergonomiaa voidaan kutsua myös tavaksi, jolla työ sovitetaan työntekijälle. Tässä 

erityisesti kognitiivisen ergonomian merkitys on kasvanut huomattavasti tietotyön jatkuvan 

lisääntymisen myötä. Kognitiivinen ergonomia on ergonomian haara, jossa tarkastellaan 

kognitiivisia prosesseja käytännön työssä siten, että painotuksena on kokonaisymmärrys 

työtehtäviin liittyvästä kognitiivisesta työskentelystä ja kestävästä suoriutumisesta työssä. 

(Sanil, Nair & Ramanathan 2013.)    

Kognitiivisen ergonomian avulla pyritään käytännössä kuvaamaan sitä, millä tavoin ihmisen 

tiedonkäsittelyyn liittyvät ominaisuudet tulisi huomioida tietotyössä ja työn suunnittelussa. 

Liiallinen kognitiivinen kuormitus työssä johtaa esimerkiksi käytännön virheisiin, työnteon 

hidastumiseen, tietohukkaan ja työprosessien tehottomuuteen. Työn kognitiivisen 

kuormittavuuden minimointi johtaa sujuvampaan ja motivoituneempaan työskentelyyn. 

Kognitiivisen kuormituksen vähentämistä toteutetaan lähtökohtaisesti 

tietojärjestelmäkehityksellä siten, että tietojärjestelmät ja niihin liittyvät toimintamallit 

tukevat ihmisen luontaista tapaa käsitellä tietoa ja työskennellä. Lisäksi työn kognitiivista 

kuormitusta voidaan vähentää yksilön ja työyhteisön työtapoja muokkaamalla. 

(Työterveyslaitos 2021a.) Kognitiivisesti kuormittavia työtehtäviä voidaan kuvata esimerkiksi 

sanoilla vastuullisuus, haastavuus ja luovuus. Tietotyö edellyttää muun muassa uusien 

haasteiden kohtaamistaitoja, yhteistyötaitoja, stressinsietokykyä, pitkäjänteisyyttä, 

itsenäistä työotetta ja kykyä hallita suuriakin kokonaisuuksia. Vaativa tietotyö saattaa olla 

työntekijälle erittäin kuluttavaa. Liiallinen kognitiivinen kuormitus on liiallisen fyysisen 

kuormituksen tavoin riski työntekijän hyvinvoinnille ja työkyvylle. (Työturvallisuuskeskus 

2012.)         

Kognitiivisen ergonomian näkökulmasta voidaan tarkastella esimerkiksi sitä, millä tavoin jokin 

tietty tietojärjestelmä tai työprosessi vastaa tehtävän työn asettamiin vaatimuksiin ja työtä  

suorittavan työntekijän edellytyksiin toimia kyseisessä työssä. Esimerkiksi 

tietojenkäsittelyjärjestelmän kohdalla tarkasteltavia osa-alueita voivat olla käytännön 

työvaiheet, kuten tiedon vastaanotto, käsittely, johtopäätös ja toiminta. Kaikkien 



  53 

 

 

työvaiheiden tulisi olla toteutettavissa saumattomasti ja siten, ettei tietojärjestelmä tai 

prosessi toimisi itseään vastaan aiheuttaen esteitä tehokkaalle työskentelylle. Erityinen 

merkitys työtehon kannalta on tiedon saavutettavuudella. Työtehoa ja työn mielekkyyttä 

voivat tässä yhteydessä alentaa esimerkiksi työtehtävän kannalta riittämätön käytettävissä 

oleva tieto, liiallinen käytettävissä oleva tieto, väärin sijoitettu tieto, epäselvä tai väärin 

jäsennelty tieto sekä tulkinnanvarainen tieto. Väärin suunniteltu työprosessi tai esimerkiksi 

epätarkoituksenmukainen tietojärjestelmä lisäävät osaltaan työn kognitiivista kuormitusta, 

mikä todennäköisesti heikentää työtehon lisäksi työnlaatua, johtaa virheisiin ja pahimmillaan 

aiheuttaa tapaturmia. Käyttäjälähtöisesti toimivaa tietoympäristöä puolestaan ei välttämättä 

edes huomaa käytännön työtehtävissä, sillä tiedonkäsittely, työvaiheet ja prosessit toteutuvat 

odotetulla tavalla käytännön työtä tukien. (Työturvallisuuskeskus 2012.)         

Yksi työn kognitiivisen ergonomian tärkeimmistä tekijöistä on työmuisti ja työmuistin 

kuormitus. Työmuistilla tarkoitetaan lyhytkestoista muistia, jota tarvitaan erityisesti 

vaativampien työtehtävien edellyttämään tiedonkäsittelyyn juuri sillä hetkellä, kun kyseistä 

työtehtävää suoritetaan. Työmuisti on käytössä esimerkiksi työntekijän laskiessa, lukiessa, 

tehdessä päätöksiä tai ratkaistessa ongelmia. Yksilön työmuisti on rajallinen, sillä 

työmuistissa on mahdollista käsitellä vain muutamaa tietoyksikköä kerrallaan ja ainoastaan 

noin parin kymmenen sekunnin ajan. Työmuistin suurin kuormitustekijä työtehtävien 

vaativuuden ohella tilanteet, joissa työntekijän huomio keskittyy pitkäaikaisesti tai toistuvasti 

pois suoritettavasta työtehtävästä. Yksilön kognitiiviseen suorituskykyyn vaikuttavat 

esimerkiksi ikä, elämäntilanne, unen laatu, stressitaso, terveydelliset tekijät, mieliala, 

vireystila sekä motivaatio. (Työterveyslaitos 2021a.) 

Yksilön ulkopuolisia kognitiiviseen suoritukseen kielteisesti vaikuttavia tekijöitä ovat 

esimerkiksi keskeytykset, työtehtävään liittymätön puhe, työtehtävästä huomion vievät 

ärsykkeet kuten liike, valaistuksen epäkohdat ja äänet. Avotoimistoympäristössä erilaisia 

työvälinesiin, työympäristöön ja työjärjestelyihin liittyviä häiriötekijöitä on useita. 

Työjärjestelyiden osalta kognitiiviseen suoritukseen työmuistin kuormituksen kautta 

vaikuttavat usean eri työtehtävän samanaikainen suorittaminen, sähköpostin tai muiden 

viestimien aiheuttamat keskeytykset sekä puhelimeen vastaaminen työtehtävien ohessa.  

(Työterveyslaitos 2021a.) Työyhteisön, työtapojen ja työympäristön kognitiivista ergonomiaa 

kuormittavat tekijät tulee tunnistaa, arvioida ja ratkaista. Kognitiivista kuormitusta voidaan 

vähentää esimerkiksi työssä käytettävien ohjelmistojen määrän kontrolloinnilla, 

tilasuunnittelulla sekä työyhteisöä ja työtilaa koskevilla yhteisillä pelisäännöillä. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2020.)  

Työmuistin kuormitusta voidaan vähentää ja kognitiivista suorituskykyä lisätä puuttumalla 

työympäristössä syntyviin häiriötekijöihin kognitiivisen ergonomian periaatteita noudattaen.  

Työjärjestelyillä voidaan työskentely suunnitella siten, että työntekijän on mahdollista 
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suorittaa työtehtäviä omaan tahtiin yksittäinen työtehtävä kerrallaan. Tämä edellyttää myös 

työntekijältä taitoa suunnitella omaa työskentelyään. Sähköpostia tulisi työvälineenä 

hyödyntää siten, ettei sähköposti aiheuta tarpeettomia keskeytyksiä työhön. Sähköpostin 

kuormittavuuteen voidaan vaikuttaa poistamalla ilmoitusäänet käytöstä tai esimerkiksi 

varaamalla työpäivästä tietty ajankohta sähköpostien käsittelyyn keskeyttämättä muita 

työtehtäviä. Työpaikalla olisi hyvä myös sopia rauhoitetuista tunneista, joiden avulla 

työntekijälle tarjotaan mahdollisuus ja työrauha vaativaan työskentelyyn täysin ilman 

keskeytyksiä. (Työterveyslaitos 2021a.) 

Organisatorisella ergonomialla tarkoitetaan sosiaalisen ja teknisen järjestelmän 

yhteistoimintaa, eli käytännössä sitä kokonaisuutta josta muodostuu työyhteisön tapa tehdä 

töitä. Ergonomisia tekijöitä tarkastellaan työyhteisön, organisaation sekä työhön liittyvien 

tukitoimintojen prosessien näkökulmasta. Tarkastelussa voidaan huomioida esimerkiksi 

viestintä, henkilöstöhallinto, etätyö, työaikajärjestelyt, tiimityö, organisaatiokulttuuri tai 

laatujohtaminen. Organisaatioergonomian ratkaisuilla tavoitellaan työyhteisön toiminnan 

optimointia. (Työturvallisuuskeskus 2012.)         

Organisatorinen ergonomia on harvemmin mainittu ja hyödynnetty näkökulma ergonomisessa 

suunnittelussa. Organisatorinen ergonomia liittyy organisaation sisäisiin vastuisiin ja 

työprosesseihin. Rajanveto kognitiiviseen ergonomiaan voisi olla, että organisatorisella 

ergonomialla ei niinkään viitata esimerkiksi työyhteisön jäsenten teknisiin taitoihin tai muihin 

työntekoon liittyviin ominaisuuksiin, vaan organisatorisen ergonomian näkökulmasta 

tarkastellaan koko organisaation toimintaperiaatteita ja –filosofiaa. (Johnsen, Kilskar & 

Fossum 2017.)   

Fyysisen, kognitiivisen ja organisatorisen ergonomian periaatteet eivät ole riippuvaisia 

työntekopaikasta ja periaatteita voidaan soveltaa myös esimerkiksi etätyössä. Etätyön osalta 

kuitenkin erityisen haasteen muodostaa fyysinen ergonomia, sillä pääsääntöisesti käytännössä 

etätyöpisteen fyysisestä työympäristöstä päättää työntekijä. Myös etätyön osalta 

ergonomiaan liittyvien riskien johtaminen on kuitenkin terveellisen ja turvallisen työn 

edellytys, joten myös työnantajan tulisi vastata etätyötä koskevista ergonomisista haasteista  

(Michael & Smith 2015).   

Etätyökäytäntöjen kehittämisen lisäksi tehokkuuden johtaminen ja työturvallisuuteen 

liittyvien riskien hallinta edellyttävät ergonomisia ratkaisuja myös kotona tai muussa 

etätyöpisteessä työskentelyyn. Etätyön ergonomiset ratkaisut lähtevät yleensä 

etätyöpisteessä työskentelevän työntekijän työpisteen mukavuutta ja joustavuutta koskevista 

tarpeista. Toiset työnantajat saattavat edellyttää, että työntekijä itse vastaa täysin 

etätyöpisteen hankinnoista. Työntekijän tarpeista lähtevät työtä tukevat ergonomiset 

ratkaisut voidaan käytännössä toteuttaa myös esimerkiksi siten, että työnantaja tarjoaa 
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erikseen määritellyn rahasumman etätyöpisteen kalustukseen. Työnantaja voi osallistua 

etätyöpisteen hankintoihin myös maksamalla hankinnoista ennalta sovitun osuuden. 

Vaihtoehtoisesti työnantaja saattaa myös tarjota vuosittaisen avustuksen työpisteen 

ylläpitoon. Toimintatavoissa on huomioitava kuitenkin työn kannalta tarpeettomien tai muulla 

tavoin epäsopivien välineiden hankinnan riski, joka saattaa aiheuttaa kasvaneita kustannuksia 

joko työnantajalle tai työntekijälle itselleen. Eräs vaihtoehto on, että työnantaja tarjoaa 

tarvittavat työvälineet ja etätyöpisteen kalusteet, jotka etätyöskentelyn tai työsuhteen 

päättyessä palautetaan työnantajalle. Etätyöpisteiden varustus tulisi toteuttaa työyhteisössä 

tasavertaisesti ja työnantajan organisaatiokulttuuria parhaiten tukevalla tavalla. (Michael & 

Smith 2015.)    

Jos toimistolla tehtävää työtä koskeva ergonomiaohjelma on olemassa, on sitä fyysisen 

ergonomian osalta melko helposti mahdollista muutamin muutoksin soveltaa myös 

etätyöpisteessä tehtävään työhön. Tällöin ohjelmaan tulisi toimistonäkökulman lisäksi 

sisällyttää etätyön ergonomiaa koskevat erityispiirteet. Ergonomiaohjelmaa voidaan kuitenkin 

soveltuvin osin ergonomiaa koskevien verkkokoulutusten osalta hyödyntää etätyössä 

sellaisenaan. Työnantajan tulisi myös tarjota etätyöpisteessä työskenteleville työntekijöille 

tietoa ergonomisia ratkaisuja koskevista vaihtoehdoista. (Michael & Smith 2015.)    

Tietotyön etätyöpisteen tulisi sijaita mahdollisimman helposti varusteltavassa tilassa. Yksi 

etätyöpisteen tärkeimmistä elementeistä on työtuoli, josta löytyy riittävä määrä 

säätömahdollisuuksia. Ergonomisen etätyöpisteen työtuolista löytyy korkeus- ja 

kallistussäätöjen lisäksi selkä- ja käsinojien säädöt sekä istuinosan kallistusmahdollisuus. 

Työpisteeseen tulisi sijoittaa erillinen hiiri ja näppäimistö, sekä tarvittaessa ylimääräinen 

näyttö. Työnantajan olisi hyvä tarjota myös etätyöntekijöille mahdollisuus ergonomian 

ammattilaisen konsultaatioon työpisteen ergonomisen toimivuuden määrittämiseksi. Myös 

puhelimitse tai verkossa tapahtuvasta ergonomian ammattilaisen konsultaatiosta voi olla 

merkittävää hyötyä, sillä esimerkiksi työpistettä koskevia hankintoja tehtäessä ergonomian 

ammattilaisen osallisuus johtaa todennäköisesti kustannustehokkaampaan ja 

tarkoituksenmukaisempaan lopputulokseen. (Michael & Smith 2015.)    

3.2.3 Työtilan rakenne 

Työturvallisuuslain 33 §:n mukaan työtiloissa tulee olla riittävästi hengitysilmaa ja 

ilmanvaihdon tulee olla riittävä ja tarkoituksenmukainen. Työhuoneen tulee olla pinta-

alaltaan ja tilavuudeltaan riittävän suuri työn suorittamiseen ja työn edellyttämään 

liikkumiseen. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 33 §.) Työpisteen rakenteet ja työssä käytettävät 

työvälineet on valittava, mitoitettava ja sijoitettava työn luonne ja työntekijän edellytykset 

huomioiden ergonomisesti niin, että työpisteen rakenteet ja työvälineet ovat 

mahdollisuuksien mukaan säädettävissä ja järjestettävissä siten, ettei työstä aiheudu 
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työntekijän terveydelle haitallista tai vaarallista kuormitusta. Työntekijällä tulee olla 

riittävästi tilaa työntekoon ja työasentojen vaihteluun. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 24 §.) 

Näyttöpäätetyössä olevan työntekijän kohdalla laki velvoittaa työnantajaa järjestämään 

työnteon mahdollisimman turvallisesti haitallisia tai vaarallisia kuormitustekijöitä vähentäen 

(Työturvallisuuslaki 738/2002, 26 §).           

Toimistotyön työtilasuunnittelussa lähtökohtana pidetään usein minimimitoitusta, eli tietoa 

siitä, kuinka pieneen tilaan yksittäinen työntekijä tai työyhteisö on työn ominaisuudet 

huomioiden mahdollista sijoittaa. Työtilaa koskevia vähimmäisvaatimuksia ei juuri ole. 

Kaikilla työpaikoilla edellytetään kuitenkin vähintään 10 kuutiometrin ilmatilaa per 

työntekijä. Normaalin 2,5 metrin huonekorkeudella tämä tarkoittaa noin 4 neliömetrin 

lattiapinta-alaa per työntekijä. Pöytätilaa edellyttävässä toimistotyössä minimimitoituksena 

hyvän ergonomian näkökulmasta olisi hyvä pitää noin 7-8 neliömetrin työntekijäkohtaista tilaa 

esimerkiksi avokonttorissa. Mikäli työskentely tapahtuu työhuoneissa, on suositeltava pinta-

ala yksin työskentelevälle 10-12 neliömetriä. Työhuonekohtaisten työntekijöiden määrän 

lisääntyessä pinta-alaa ei kerrota työntekijöiden lukumäärällä, tilantarpeessa huomioidaan 

tarvittavat kulkuväylät, ja esimerkiksi kahden hengen toimistohuoneen suosituspinta-alana 

voidaan pitää 15-18 neliömetriä. (Launis & Lehtelä 2011, 129-146.) Avotoimistossa on 

tavallisesti keskimäärin yksi työpiste 10 neliömetriä kohden (Ympäristöministeriö 2019).    

Toimitilojen koon ja rakenteen suunnittelussa tulee lähteä ensisijaisesti tilan 

käyttötarkoituksesta. Tilasuunnittelussa tulee huomioida, millaisia erilaisia toimintoja tilassa 

tullaan käytännössä suorittamaan. Tilaratkaisuun vaikuttavat esimerkiksi työn luonne, työn 

edellyttämät työvälineet ja koneet sekä niiden tarvitsema tila ja liitännät, mahdolliset 

paperiarkistot ja niiden sujuva käyttö, ulkoisten asiakkaiden asettamat edellytykset, 

turvallisuusvaatimukset, tietoturva tilasijoittelussa ja työssä tarvittavan materiaalin tehokas 

hyödyntäminen ja varastointi. (Launis & Lehtelä 2011, 129-146.)  

Kustannussyistä tilasuunnittelussa suositaan nykyään avotilan konseptia verrattuna esimerkiksi 

huonetoimistoihin. Avotilan etuja ovat kustannustehokkuuden lisäksi helposti toteutettava 

mukauttaminen organisaatiomuutoksiin ja toimiva tiedonkulku. Haittapuolina avotoimistojen 

nähdään rauhattomuus, keskittymisvaikeudet, yksityisyyden puute, häiritsevä ääniympäristö, 

yhtenäiset säätövarattomat ilmasto-olosuhteet, haasteelliset valaistusratkaisut sekä 

säilytystilan puute. Avotilassa työn ergonomiaa voidaan parantaa esimerkiksi korkeilla 

seinäkkeillä, jotka luovat työtilaan yksityisyyttä, vaimentavat työpisteeseen kantautuvaa 

melua sekä edesauttavat työpisteen yksilöllistä valaistusratkaisua. Lisäksi avotilassa voidaan 

hyödyntää vaimentavia seinä- ja kattopintoja, epäsuoraa valaistusta ja luonnon valoa 

kontrolloivia ikkunarakenteita. (Launis & Lehtelä 2011, 129-146.)       
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3.2.4 Työpisteen rakenne 

Työpisteen ominaisuuksilla on suuri merkitys työtehoon ja työviihtyvyyden. Työpisteen 

suunnittelun lähtökohtana on työtilan tavoin työpisteessä suoritettavat käytännön toiminnot 

eli se, millä tavoin työtä tehdään. Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvin sujuvaa ja 

tehokasta työskentelyä tukeva ympäristö. Työpisteen suunnittelussa tulee erityisesti 

huomioida työn edellyttämät asennot, työssä käytettävät katselukohteet, sekä työpisteen 

käyttäjän tai käyttäjien fyysiset ominaisuudet sekä niiden vaihtelu. (Launis & Lehtelä 2011, 

147-165.)   

Työpisteen suunnittelu lähtee toimintakokonaisuuden, työtehtävien ja käyttäjäkunnan 

määrittelystä. Toimintakokonaisuutta selvitettäessä tarkastellaan työpisteen osalta 

esimerkiksi minkälaisia tehtäviä ja oheistehtäviä työpisteessä suoritetaan, miten materiaalia 

käsitellään ja minkälaisia välineitä tai muita tarvikkeita työpisteessä käytetään. Lisäksi 

työpisteen suunnittelussa tulee huomioida työpisteessä tehtävän työn edellyttämän 

kommunikoinnin ja yhteistyön taso sekä näiden vaikutukset työpisteiden sijoitteluun ja 

rakenteeseen. Työpisteen ominaisuuksiin vaikuttavat myös käytettävissä oleva tila sekä 

valaistusmahdollisuudet huomioiden esimerkiksi luonnonvalon lähteet. Mahdollinen 

huoltotarve ja puhtaanapito tulisi myös ottaa huomioon työpisteiden suunnittelussa. 

Työtehtävien osalta työpisteen suunnittelussa olennaisimpia tekijöitä ovat työssä 

suoritettavat liikkeet ja työn edellyttämä havainnointi. Työpisteen rakenteeseen vaikuttaa 

myös käyttäjäkunta, eli suunnitellaanko työpiste vain yhdelle henkilölle vai onko sama 

työpiste useamman henkilön käytössä. Käyttäjäkunnasta tulee selvittää myös mahdolliset 

työntekoon vaikuttavat yksilölliset ominaisuudet, jotta nämä voidaan ottaa huomioon 

esimerkiksi tila- ja kalusteratkaisuissa. Toimintakokonaisuuden, työtehtävien ja 

käyttäjäkunnan perusteella määritellään työpisteen perusasennot, mitoitusperusteet, 

kalusteiden säätötarve, sekä laitteiden ja muun materiaalin sijoittelu työpisteessä.  (Launis & 

Lehtelä 2011, 147-165.)   

Työpisteen kalusteiden valinnan lähtökohtana ovat työpisteessä suoritettavat työtehtävät, 

työasennot sekä työn edellyttämä liikkuminen. Kalustevalinnassa on hyvä huomioida myös 

kalusteiden mahdollinen pitkäikäisyys sekä muunneltavuus ja monikäyttöisyys, jotta kalusteita 

voidaan tarvittaessa hyödyntää myös työtilaa koskevissa muutostilanteissa. Lisäksi kalusteissa 

on huomioitava työpisteen käytettävyys ja käyttäjäkunta suhteessa työtilaan ja 

tilantarpeeseen, eli työpisteen on vastattava käyttötarkoitustaan ja kalusteiden sovelluttava 

työpistettä hyödyntävälle käyttäjäkunnalle. Työn organisoinnin ja työviihtyvyyden kannalta 

yksittäisellä käyttäjällä olisi hyvä olla mahdollisuus mukauttaa työpisteen ominaisuuksia 

vastaamaan työntekijän omia tarpeita ja vaatimuksia. (Launis & Lehtelä 2011, 166 – 173.)  
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Työpöydän valinnassa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota pöydän rakenteeseen, 

käytettävyyteen sekä säätömahdollisuuksiin. Hyvän ergonomian näkökulmasta ainoastaan 

lyhytkestoinen ja satunnainen työ voidaan suorittaa ei-säädettävällä pöytätasolla, 

pitkäkestoinen työ vaatii aina työtasolta säätömahdollisuuksia. Mitä yksinkertaisempi 

säätömekanismi työtasossa on, sitä nopeammin työpiste mukautuu eri käyttötarkoituksiin ja 

käyttäjän ominaisuuksiin. Käsikäyttöinen, työkaluja vaativa tai muulla tavoin monimutkainen 

säätömekanismi voi toimia työpisteessä, mikäli työpiste suunnitellaan yhdelle tietylle 

henkilölle ja säätötarvetta syntyy harvoin. Lähtökohtana olisi kuitenkin hyvä pitää 

mahdollisimman helppokäyttöisiä säätömekanismeja, sillä myös yksilötasolla ergonomisen 

työskentelyn olosuhteet voivat vaihdella. Helppokäyttöisyyttä voidaan kuvata esimerkiksi 

siten, että säätömekanismi toimii muutamassa sekunnissa eikä työtason korkeuden 

säätäminen edellytä käyttäjältä erityistä voimaa tai hankalia työasentoja. (Launis & Lehtelä 

2011, 166 – 173.)  Tietokonepöydän tulisi olla vähintään 120 cm leveä ja 60 cm syvä, mikäli 

työpisteeseen on sijoitettu litteä näyttö. Työpisteen syvyydessä on huomioitava tarvittava 

jalkatila ja riittävä näytön koosta riippuva 40-75 cm katseluetäisyys näyttöön. Hyvän työtason 

korkeussäätövara mahdollistaa istuma- ja seisomatyön vaihtelun. Myös työssä tarvittavien 

oheislaitteiden käytettävyys ja työtehtävien vaatima liikkuvuus työpisteen sisällä tulee 

huomioida pöydän koossa ja muotoilussa. (Ketola ym. 2007, 45-55.)          

Työpisteessä käytettävä istuin vaikuttaa työhön ja ergonomiaan kaikkein eniten. Kuten 

työtason valinnassa, tulee istuinvalinta tehdä työssä suoritettavien työtehtävien ja 

työasentojen perusteella. Hyvä istuin on edellytys tehokkaalle työskentelylle ja 

työhyvinvoinnille. Toimistotyötä tehdään usein paikallaan ja monesti pitkiä aikoja työtuolissa 

yhtäjaksoisesti istuen, joten istuimen tulee tukea ergonomista työskentelyä. Tarkoin valittu 

istuinratkaisu ehkäisee istumatyöhön usein liitettäviä selkäongelmia. Vaikka istumatyö on 

verraten kevyttä, fyysisen aktiivisuuden puute johtaa staattisiin työasentoihin aiheuttaen 

ongelmia selän lisäksi erityisesti niskaan ja hartioiden alueelle. Näin ollen istuinratkaisun 

tulisi mahdollistaa erilaiset työasennot ja työasentojen toistuva mukauttaminen työpäivän 

aikana. Istuinratkaisussa tulee huomioida erityisesti myös työpisteen pöytätason 

säätömahdollisuudet, istuimen mitat ja muoto, istuimen riittävä pehmustus, istuimen riittävät 

säädöt korkeus- ja syvyyssuunnassa sekä mahdollinen kallistuskulma, selkänojan tarjoama tuki 

sekä niska- ja kyynärtukien mahdollinen tarve. Istuin valinnassa tulee huomioida myös riittävä 

jalkatila ja jalkojen ergonominen asento. Lisäksi istuimen tulee olla riittävän vakaa mutta 

helposti liikuteltavissa. (Launis & Lehtelä 2011, 174 - 184.) Perinteisen toimistotuolin lisäksi 

ergonomisten työasentojen löytämiseksi voidaan hyödyntää täysin toisen mallisia istuimia, 

joissa työasento kallistuu eteenpäin. Tällaisia ovat polvituoli ja satulatuoli. Polvituolissa 

istutaan eteenpäin kallistuneesti polvistuneessa asennossa sääret tuettuna tuolin kiinteään 

polvitukeen ilman lattiakosketusta, joten polvituolin kanssa työpisteessä liikkuminen on 

haastavaa. Lähtökohtaisesti korkeamman pöytätason ääreen tarkoitettu satulan mallinen 
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pyörillä varusteltu satulatuoli puolestaan mahdollistaa hyvinkin ketterän liikkumisen 

työpisteessä. Yleensä polvituolia ja satulatuolia käytetään vaihtoehtoisina istuimina 

perinteisen toimistotuolin rinnalla. (Ketola ym. 2007, 45-55.)                              

Säilytysratkaisut tulee suunnitella siten, että työssä tarvittavan oheismateriaalin 

hyödyntäminen on mahdollisimman helppoa ja turvallista (Launis & Lehtelä 2011, 147 – 165). 

Myös säilytysratkaisuilta vaadittavat ominaisuudet määrittyvät työpisteen käyttötarkoituksen, 

käyttäjäkunnan laajuuden sekä työssä tarvittavan tukimateriaalin määrän perusteella. 

Esimerkiksi mikäli työ edellyttää vähän tukimateriaalia ja työpisteessä työskentelee 

eriaikaisesti useita eri henkilöitä tai työpisteessä tehdään useita erilaisia työtehtäviä, ei ole 

tarkoituksenmukaista järjestää työpisteeseen suurta määrää säilytystilaa. Mikäli työpiste 

suunnitellaan tietylle henkilölle tai tiettyyn paljon oheismateriaalia vaativaan työhön, on 

riittävä säilytystila toimivan työpisteen edellytys. Turvallisuusnäkökulmasta on olennaista, 

että myös irtaimiston ominaisuudet ja sijainti huomioidaan esineiden käytössä ja 

säilytyksessä.  Tarvittavien esineiden tulee olla turvallisesti ja helposti saatavilla eikä 

esimerkiksi raskaita esineitä sijoiteta korkealle tai muulla tavoin vaikeasti saavutettavaan 

paikkaan. (Launis & Lehtelä 2011, 166 – 173.)          

3.2.5 Valaistus  

Työtiloissa tulee olla sopiva ja riittävän tehokas valaistus suhteessa tiloissa suoritettavaan 

työhön ja työntekijöiden asettamiin vaaimuksiin. Työtilat tulee mahdollisuuksien mukaan 

järjestää siten, että työtiloihin pääsee riittävä määrä luonnonvaloa. (Työturvallisuuslaki 

738/2002, 34 §.) 

Valaistus on työtehon ja turvallisuuden kannalta erittäin merkittävä tekijä työympäristössä. 

Valaistus liittyy työtehtävien lisäksi turvalliseen liikkumiseen työtilassa, sillä riittävä valaistus 

on tärkeää tilan hahmottamisen ja turvallisuusuhkien havaitsemisen kannalta. Lisäksi työtilan 

valaistuksen tulisi olla mahdollisimman miellyttävä. (Launis & Lehtelä 2011, 266-277.) 

Työtilan heikko tai vääränlainen valaistus ei välttämättä aiheuta suoria terveysvaikutuksia, 

mutta välillisiä oireita kuitenkin voi syntyä. Toimimaton valaistusratkaisu aiheuttaa 

esimerkiksi vääriä tai kiertyneitä työasentoja, jotka välillisesti johtavat kiputiloihin kuten 

päänsärkyyn. Valaistusratkaisussa tulisi huomioida yksilötasolla myös työntekijän ikä ja siihen 

liittyvät valaistustarpeet. (Työterveyslaitos 2013, 133.)   

Työtilassa valaistuksen kannalta huomioitavia tekijöitä ovat valaistusvoimakkuus, valaistuksen 

tasaisuus, valonlähteen sijainti, valon suunta, valaistuslähteen ominaisuudet ja valon sävy, 

valaistuksen kokonaisratkaisu sekä luonnonvalon määrä tilassa. Valaistustarpeen kokemiseen 

liittyy suuria yksilöllisiä eroja, joten myös valaistuksen tulisi olla työntekijäkohtaisesti 

suunniteltavissa. (Launis & Lehtelä 2011, 266-277.) Valaistuksen voimakkuuden mittayksikkö 

on luksi (lx) ja sillä tarkoitetaan valaisimien ja päivänvalon tietylle pinnalle tuottaman valon 
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määrää. Keinovalojen sijoittelusta johtuen vaakapinnoille syntyvän valon määrä on 

tavallisesti noin kaksinkertainen suhteessa pystypintojen valoarvoon. Toimistotyöpisteessä 

asiakirjojen käsittelyn ja tietokoneella tehtävän työn kannalta riittävänä valaistustasona 

voidaan pitää 500 luksin arvoa. (Lehtelä & Näsänen 2007, 19-24.) Luonnonvalolla voi tilasta 

riippuen olla suurikin merkitys valaistusratkaisun kannalta. Rakennuksen osalta luonnonvalon 

määrään vaikuttavat esimerkiksi ilmasto, ikkunoiden tai julkisivun suuntaus, ikkunoiden 

määrä ja näkyvyys sekä rakennuksen ulkopuoliset esteet. Työtilan ja työpisteen luonnonvalon 

määrään vaikuttavia tekijöitä puolestaan ovat esimerkiksi käytettävien verhojen 

ominaisuudet, työpisteiden koko ja orientaatio, työpisteen sijainti suhteessa ikkunoihin, 

työpisteiden välisten käytävien leveys, tilanjakajien ja huonetilan korkeus, sekä lattian, katon 

ja tilajakajien heijastavuustekijät. (Reinhart 2002.) Valaistusvoimakkuuteen vaikuttavat 

erilaisten työtehtävien asettamat vaatimukset, häikäisy, iästä tai muusta syystä aiheutuvat 

näkökyvyn yksilölliset puutteet sekä henkilökohtaiset mieltymykset. Valaistuksen tulisi myös 

olla tilassa kohtalaisen tasaista erityisesti keinovalolla valaistussa tilassa. Luonnonvalon 

lähteen lähellä valaistuksen tasaisuutta on vaikea kontrolloida. (Launis & Lehtelä 2011, 266-

277.)  

Voimakkaasti vaihteleva valaistuksen taso saattaa aiheuttaa myös riskin tiloissa liikkumisen 

kannalta, sillä kirkas valonlähde synnyttää häikäisyvaaran ja esimerkiksi paremmin valaistusta 

tilasta hämärään tilaan siirryttäessä tilassa liikkuvan näkösuoritus hetkellisesti heikkenee. 

(Launis & Lehtelä 2011, 266-277.) Häikäisy voi häiritä työskentelyä myös toimistotyöpisteessä. 

Häikäisyn kokemus johtuu näkökentässä olevan kirkkaan valonlähteen synnyttämän valon 

hajoamisesta silmän optisissa väliaineissa silmän verkkokalvolle. Häikäisevän valon, 

esimerkiksi ikkunasta näkyvän auringon tai muun kirkkaan valonlähteen, seurauksena silmän 

verkkokalvon havaitseman kuvan kontrasti heikkenee ja varsinaisen katselukohteen, 

esimerkiksi näyttöpääteen, hahmottaminen hankaloituu. Työpisteessä tarvittavassa 

näkökentässä olevia voimakkaita valonlähteitä, kuten ikkunoita ja suuritehoisia tai väärin 

suunnattuja keinovaloja, tulisi tästä syystä välttää. Työntekijän näkökenttään sijoittuva 

voimakas valonlähde saattaa epämukavuuden tunteen kautta heikentää työsuoristusta ja 

työhyvinvointia, vaikkei katselukohteen hahmottamisessa olisi huomattavissa merkittävää 

heikentymistä. (Lehtelä & Näsänen 2007, 19-24.)    

Valonlähteiden, keinovalon tai luonnonvalon, ei tulisi heijastua työkohteesta, kalusteista tai 

laitteista (Launis & Lehtelä 2011, 266-277). Yksittäisen pinnan kohdalla pinnan kirkkautta 

mitataan valotiheydessä, jonka yksikkö on kandela neliömetriä kohti (cd/m2). Pinnan 

valotiheys määrittyy valaistuksen voimakkuuden ja tulosuunnan lisäksi siten pinnan 

heijastusominaisuuksista, väristä, tummuudesta sekä pinnan rakenteesta. Myös katselukentän 

kokonaisuus vaikuttaa kirkkauden ja värien havaitsemiseen luminanssierojen eli kontrastin 

kautta. Kontrastilla tarkoitetaan samassa katselukentässä olevien objektien, esimerkiksi 

vierekkäisten pintojen tai katselukohteen ja taustan valotiheyden eroja. Voimakas kontrasti 
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edesauttaa kohteen hahmottamista, eli esimerkiksi tumma teksti erottuu paremmin vaaleasta 

taustasta tummempaa taustaa paremmin. Näyttöruutujen valaistuksen suunnittelussa tulee 

huomioida hajavalon eli diffuusin valon heijastuminen ympäristöstä näytölle. Voimakas 

hajavalon heijastuminen johtaa siihen, että näyttö havaitaan kokonaisuudessaan vaaleampana 

ja näkemistä helpottava kontrasti heikkenee. Hajavalon heijastuksen välttämiseksi työpiste 

tulisi suunnitella siten, että näyttö olisi mahdollista pitää vähintään lähes pystysuorassa ja 

näyttöön kohdistuvan hajavalon määrä olisi rajallinen. (Lehtelä & Näsänen 2007, 19-24.)    

Työntekijän näkökentän suojaamattomia valonlähteitä tulisi välttää. Valojen sijoittelussa 

tulee huomioida myös työtilan pintojen kiiltoheijastus, jolla tarkoitetaan minkä tahansa 

voimakkaasti valaistun kohteen tai valonlähteen heijastumista mistä tahansa pinnasta. 

Kiiltoheijastuksesta syntyvät visuaaliset ärsykkeet, esimerkiksi työntekijän valaistujen 

kasvojen heijastuminen näyttöruudusta tai valaisimista syntyvät suorat heijastukset, voivat 

häiritä tehokasta työskentelyä merkittävästi (Lehtelä & Näsänen 2007, 19-24.) Valaistus tulisi 

myös suunnitella siten, ettei ympäröivä irtaimisto tai esimerkiksi työntekijä itse aiheuta 

työpisteen varjostumista. Yhdestä suunnasta tulevassa valossa esimerkiksi työpisteen 

irtaimisto on helpompi hahmottaa yhdenmukaisen varjostumisen vuoksi. Tällainen valo ja 

vahvat varjot eivät kuitenkaan ole silmälle miellyttäviä. Myöskään kaikista suunnista tuleva 

valo ei ole suositeltava ratkaisu, sillä varjojen puuttuminen hankaloittaa tilan ja irtaimiston 

hahmottamista. Valon värilämpötilan kokeminen on subjektiivinen käsite, mutta perinteisesti 

mielletään, että voimakaan valaistuksen tulisi olla niin sanottua kylmää valoa ja 

hämärämmässä ympäristössä lämmin valo toimii esteettisesti paremmin. Luonnonvalo 

vaihteluineen on ergonomisen valaistusratkaisun kannalta erityinen haaste, mutta työyhteisön 

henkisen hyvinvoinnin kannalta työtilasta olisi hyvä löytyä myös luonnonvalon lähde kuten 

ikkuna. Käytännön työskentelyn kannalta tarkoituksenmukainen kokonaisvalaistusratkaisu 

voidaan toteuttaa suoraan valaisevilla tai epäsuoraan pintojen kautta heijastavilla valaisimilla 

tai erilaisia valaisimia yhdistelemällä kulloinkin valaistavasta kohteesta riippuen. (Launis & 

Lehtelä 2011, 266-277.) 

3.2.6 Akustiikka 

Työturvallisuuslain 39 §:ssä säädetään, että työntekijän altistuminen lämpöolosuhteille, 

melulle, paineelle, tärinälle tai muulle turvallisuudelle tai terveydelle haittaa tai vaaraa 

aiheuttavalle tekijälle on rajoitettava niin, ettei haittaa työntekijän turvallisuudelle tai 

terveydelle aiheudu (Työturvallisuuslaki 738/2002, 39 §). Muihin toimistotyötäkin koskeviin 

työtilojen fyysisiin ominaisuuksiin verrattuna toimistotyön ja akustiikan osalta 

Työturvallisuuslaki on hieman epätarkka todennäköisesti johtuen siitä, että työtilassa 

fysikaalisen altisteen eli melun synnyttämä henkinen kuormitus on lainsäädäntöön nähden 

tuore ilmiö.   
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Melu on kuuloaistia kuormittavaa työssä esiintyvää haitallista ääntä, jolla saattaa olla 

kielteisiä terveysvaikutuksia. Sen lisäksi, että työssä esiintyvä voimakas tai pitkäkestoinen 

melu voi aiheuttaa kuulovaurion, aiheuttaa se myös häiriöitä sydän- ja verenkieltoelimistön 

toiminnassa. (Työterveyslaitos 2013, 129.) Erityisen haitallista on työssä esiintyvä voimakkaita 

ja äkillisiä ääniä sisältävä työ, melu on myös yleisin ammattitaudin aiheuttaja. 

Toimenpiderajat eritasoiselle impulssimelulle ja tasaiselle melulle on määritelty 

lainsäädännössä ja tarvittaessa työnantajan on varmistettava työntekijöiden riittävä 

suojautuminen meluhaitalta ja ryhdyttävä lain edellyttämiin toimenpiteisiin melutason 

laskemiseksi. (Työturvallisuuskeskus 2021f.) Melu heikentää työympäristön havainnointia ja 

lisää tapaturmavaaraa. Lisäksi melu aiheuttaa väsymystä, ärtymystä ahdistusta ja sosiaalista 

eristyneisyyttä. Työtilojen korkea melutaso vaikuttaa kielteisesti myös työn tuottavuuteen. 

(Työterveyslaitos 2013, 129.)   

Vaikka melun riskit yhdistetään perinteisesti teolliseen työhön, myös toimistotyötilassa syntyy 

häiritsevää melua (Työturvallisuuskeskus 2021f.) Työnteon uudet tavat ja työn sisällöllinen 

kehittyminen vaikuttavat  myös toimistotilan akustiikan suunnitteluun. Avoimien useita 

työpisteitä käsittävien työtilojen yleistyessä ja keskittymistä vaativien työtehtävien 

lisääntyessä äänen häiritsevyyden riski kasvaa. Meluongelmiin voidaan kuitenkin vaikuttaa 

aiempaan helpommin tilan järkevällä käytöllä. (Ympäristöministeriö 2019.)    

Toimistotyössä melun häiritsevyys riippuu työhön liittyvistä tilannetekijöistä, ei niinkään 

äänen fysikaalisista ominaisuuksista. Lisäksi häiritsevyyden kokemukseen liittyvät 

työntekijäkohtaiset yksilölliset tekijät. Kokemukseen vaikuttavat erityisesti työn edellyttämä 

keskittyminen ja työn ulkoiset paineet sekä työntekijän väsymys, mieliala meluherkkyys, 

jännittyneisyys tai esimerkiksi kuulonalenema. (Työturvallisuuskeskus 2021f.) Toimistomelun 

häiritsevyyden vaikutusta ihmiseen on tutkittu myös laboratorioympäristöissä. Tutkimuksissa 

keskeisiksi toimistomelun haitallisiksi vaikutuksiksi on todettu puheäänen häiritsevyys, 

keskittymisvaikeudet, työtehokkuuden lasku sekä stressitason kasvu. Toimistotiloille 

tyypillinen keskiäänitaso on 50-55 desibeliä. Puheäänen ja fysiologisesti mitattavan stressin 

suorasta yhteydestä ei ole paljoa tutkimustietoa. On kuitenkin tutkittu, että keskiäänitasolla 

55 desibelin melulle altistuminen kohottaa veren stressihormonitasoa, kun verrataan 

stressihormonitasoja 40 desibelin keksiäänitason melulle altistuneisiin. Myös 

toimistotyöympäristö voi siten vaikuttaa stressihormonitasoon. Ääniympäristöstä syntyvä 

kuormitus voi johtaa pysyvään stressitilaan ja stressitilan seurauksena muihin kielteisiin 

terveysvaikutuksiin. (Ympäristöministeriö 2019.)   

Vaikka melu toimistoympäristössä ei yleensä aiheuta suoranaista vaaraa kuulovauriosta, 

heikentää se keskittymistä ja hyvinvointia (Hongisto 2007, 31-38). Työtilan ääniympäristössä 

eniten kuormitusta aiheuttavat työympäristössä tapahtuva puhe, soittoäänet ja liikkuminen. 

(Työturvallisuuskeskus 2021f.) Työntekoa häiritsevää ääntä kantautuu myös taukotiloista ja 
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neuvotteluhuoneista. Lisäksi melua voivat aiheuttaa ilmanvaihto, tietokoneet ja muut 

toimistolaitteet, tai esimerkiksi työtilan yhteyteen sijoitettu tulostin. Puheesta syntyvää 

ääntä suurempi häiriötekijä työympäristössä on puheen sisältämä tieto. Puheen erotettavuus, 

eli kuinka hyvin sivullinen kuulija saa selvää keskustelusta, vaikuttaa erityisen häiritsevästi 

keskittymistä vaativissa työtehtävissä. Huonosti suunniteltu ääniympäristö voi heikentää 

työtehoa merkittävästi erityisesti avotyötiloissa. (Hongisto 2007, 31-38.) 

Toimistotyötilan äänisuunnittelussa tulee lähteä turhien puheäänien vaimentamisesta, sillä 

puhe on toimistotiloissa yleisin akustinen häiriötekijä. Toimistotilan akustisessa suunnittelussa 

voidaan hyödyntää avotilojen akustiikkaa koskevia mittausstandardeja, kuten ISO 3382-2 ja 

ISO 3382-3 (Ympäristöministeriö 2019). Yksi äänisuunnittelua ohjaavista määreistä on 

puheensiirtoindeksi (STI, speech transmission index). Puheensiirtoindeksin arvo vaihtelee 

lukujen 0 ja 1 välillä. Mitä pienempi indeksin arvo on, sitä vähemmän erotettavaa ja siten 

häiritsevää puhe on. Auditorioissa ja muissa tiloissa, joissa äänen vaivaton eteneminen on 

toivottavaa, on tarkoituksenmukaista tavoitella suurta puheensiirtoindeksiä. Toimistotiloissa 3 

metrin säteellä käytyjen keskustelujen tulisi sujua vaivattomasti, mutta tätä pidemmillä 

etäisyyksillä puheen tulisi hukkua taustaääniin. Puheensiirtoindeksi kertoo, kuinka monta 

prosenttia mittauskohteessa ymmärretään puheesta tai esimerkiksi puheen tavuista suhteessa 

äänilähteeseen. Äänilähteen, esimerkiksi työpisteen, kokoustilan tai taukotilan, arvo indeksiä 

laskettaessa on 1, eli 100 prosenttia. Mittauskohde voi olla esimerkiksi toinen työpiste. Jos 

äänilähteestä mittauskohteeseen kantautuvista puhetavuista 35 prosenttia on 

ymmärrettävissä, on puheensiirtoindeksin suuruus 0,35 STI. (Hongisto 2007, 31-38.)  

Puheensiirtoindeksin perusteella voidaan määrittää myös äänen häiritsevyysetäisyys, eli 

puhujan ja kuulijan välinen etäisyys, josta eteenpäin välimatkan kasvaessa 

puheensiirtoindeksi on alle 0,50 (Ympäristöministeriö 2019). Äänilähteen ja mittauskohteen 

välistä puheen erotettavuutta voidaan mitata STI-mittalaitteilla.  Perinteisesti 

huonevaimennuksen toimivuutta on mitattu jälkikaiunta-ajan perusteella. (Hongisto 2007, 31-

38.) Jälkikaiunta-ajalla tarkoitetaan aikaa, jonka kuluessa tilaan tuotetun äänen 

äänenpainetaso laskee 60 dB äänilähteen vaiettua (Ympäristöministeriö 2019). Jälkikaiunta-

ajan mittaus ei sovellu kovin hyvin avotilan ääniympäristön huonevaimennuksen 

mittaamiseen, ja jatkossa tullaan hyödyntämään enemmän melun etäisyysvaikutelman ja 

käyttäjälähtöisen subjektiivisen melukokemuksen huomioivia mittareita. Seuraavassa kuviossa 

(kuvio 11) on esitetty STI- arvon eli puheensiirtoindeksin suhde erilaisiin tiloihin. (Hongisto 

2007, 31-38.)  
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Kuvio 11: Puheen erotettavuus ja puheen peittyminen eri puheenerottuvuusindeksin (STI) 

arvoilla (mukaillen Hongisto 2007).  

Työtilojen akustiikkaa voidaan parantaa erilaisilla äänen etenemistä rajoittavilla ja äänitasoa 

madaltavilla ratkaisuilla. Tällaisia ovat esimerkiksi ääntä keräävät materiaalit lattia-, katto- 

tai seinäpinnoilla, korkeat sermit työpisteiden ympärillä, kulkureittien ja taukotilojen 

tarkoituksenmukainen sijainti ja äänieristys sekä äänieristetyt vetäytymishuoneet ja 

puhelinkopit. (Työturvallisuuskeskus 2021f.) Ääntä vaimentavat myös ikkunoissa käytettävät 

verhot, pehmeät kalusteet, irtaimisto, sekä tilassa oleskelevat ihmiset. Huonetta voidaan 

vaimentaa myös erilaisilla akustiikkalevyillä, joiden tehtävänä on ainoastaan kerätä ja sitoa 

työtilassa syntyvää ääntä. Akustiikkalevyjen vaimennusominaisuutta kuvataan 

absorptiosuhteella asteikolla 0,00 - 0,99, absorptiosuhde kertoo desimaaleina materiaalin 

prosentuaalisen vaimennustehon suhteessa akustiikkalevyyn kohdistuvaan ääneen. Esimerkiksi 

mikäli akustiikkalevy vaimentaa 65 % siihen kohdistuvasta äänienergiasta, on absorptiosuhde 

0,65. Akustiikkalevyjen eteen asennetut laitteet ja irtaimisto, kuten valaisimet tai 

ilmastointiratkaisut, heikentävät äänenvaimennustehoa, sillä esteistä ääni heijastuu takaisin 

työtilaan. (Hongisto 2007, 31-38.)  

Toimistotilojen akustiikkasuunnittelussa voidaan hyödyntää myös peittoääntä tai peiteääntä. 

Peittoäänellä tarkoitetaan tasaisia taustaääniä, jotka peittävät työtilan normaalia puhetta. 

Peittoäänen ei tulisi ylittää 45 desibelin keksiäänitasoa, jottei peittoääni edellytä tilan 

käyttäjiltä voimakkaampaa puheääntä. Peittoääniratkaisussa on huomioitava myös 

ääniympäristön äänimaailman kokonaisuus. Toimiston toimintoihin liittyvät äänet eivät ole 

peittoääntä, sillä myös toiminnot voivat sisältää puhetta ja äänistason voimakkuus on tilanne- 

ja käyttäjäkohtainen. Peittoääni toteutetaan yleensä tilakohtaisella pienikokoisista 

kaiuttimista koostuvalla äänijärjestelmällä, jonka avulla koko tilaan tuotetaan 

mahdollisimman tasainen ja yhtenäinen taustaääni. Äänijärjestelmä voidaan sijoittaa myös 

sisärakenteisiin, kuten alakaton yläpuolelle. Myös esimerkiksi ilmastoinnin aiheuttama 

tasainen jatkuva ääni voidaan katsoa peittoääneksi. Tyypillisin teknisesti tuotettu peittoääni 

on satunnaiskohina, mutta peittoäänenä voidaan käyttää myös esimerkiksi veden solinaa tai 

musiikkia. Peittoääni tulee valita tarkoin, sillä esimerkiksi laulettu musiikki saattaa olla 

peiton kohteena olevaa puhetta häiritsevämpää lauletun musiikin informaatiopitoisuuden 

vuoksi. Instrumentaalimusiikki koetaan laulettua musiikkia vähemmän häiritseväksi ja vähiten 
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häiritsevyyttä aiheuttaa tasainen peittoääni. Peittoäänellä voidaan mahdollistaa myös osittain 

avoimet vetäytymistilat, ja peittoäänen voimakkuudella ja vetäytymistilan sijoittelulla sekä 

esimerkiksi puoliavoimen tilan suuntauksella muuhun työtilaan nähden voidaan vaikuttaa 

vetäytymistilan puheyksityisyyteen. (Ympäristöministeriö 2019.)  

Toimistotilan ääniympäristön kuormittavuuteen voidaan vaikuttaa myös työyhteisön 

toimintatavoilla, kuten työtehtävän mukaisella työtilan valinnalla, työtilassa tapahtuvaan 

kommunikointiin, liikkumiseen ja äänellisten viestimien käyttöön liittyvillä ohjeistuksilla sekä 

keskittymistä vaativia työtehtäviä koskevilla toimintamalleilla. (Työturvallisuuskeskus 2021f.) 

Avotoimistoissa työskentelevillä organisaatioilla on usein työyhteisössä laadittuja työrauhaa 

parantavia ja meluhaittoja vähentäviä käyttäytymissääntöjä (Hongisto 2007, 31-38).  

Huoneakustiikan suunnittelusta vastaa yleensä alan asiantuntija, mutta myös rakennuksen 

omistajan ja tilan käyttäjien tulee olla perillä akustisista ongelmista ja niihin liittyvistä 

ratkaisuvaihtoehdoista, jotta mahdollisiin akustisiin ongelmiin voidaan puuttua tehokkaasti 

esimerkiksi tilan kehittyessä. (Hongisto 2007, 31-38.) Huoneakustiikka tulisi suunnitella pöytiä 

ja tuoleja lukuun ottamatta sisustuksesta ja kalustuksesta riippumattomaksi, jotta tilan 

käyttömahdollisuudet pysyvät joustavina mahdollisia muutostilanteita ajatellen 

(Ympäristöministeriö 2019). Merkittävimmät toimenpiteet huoneakustiikan suunnittelussa 

kohdistuvat tilasuunnitteluun, tilan alakattoon sekä tilassa käytettäviin seinäkkeisiin, sillä 

suurimmat tekijät akustisten ongelmien taustalla ovat yleensä liian alhainen taustamelutaso, 

riittämätön vaimennusmateriaalin määrä huonepinnoilla sekä käyttötarkoitukseen nähden 

liian matalat seinäkkeet. Akustisesti hyvin suunnitellussa avotoimistossa taustamelutaso on 

40-45 desibelin luokkaa, katto- ja seinäpinnoilla on riittävästi ääntä absorboivaa materiaalia 

ja seinäkkeiden korkeus on vähintään 160 senttimetriä. Kaikkien osatekijöiden tulee olla 

kunnossa, mikäli tavoitteena on toteuttaa avotoimistotyöskentelyä parhaiten palveleva 

ääniympäristö. (Hongisto 2007, 31-38.) 

Myös tilankäytön akustisen suunnittelun tulee olla käyttäjälähtöistä. Toimiva akustinen 

ratkaisu edellyttää perehtymistä tiloissa tehtävään työhön eli työtehtävien vaatimuksiin ja 

tilassa työskentelevien henkilöiden työtapoihin. Avotila toimii rutiini- ja tiimityössä. Avotila 

tulisi jakaa tiimeittäin siten, että kommunikointi tiimin sisällä olisi mahdollisimman 

vaivatonta. Tiimien väliin tulisi jättää välimatkaa tai muulla tavoin rajoittaa äänen 

siirtymistä, jolla tiimin kommunikoinnin äänet eivät häiritse muuta työyhteisöä. Avotila ei 

lähtökohtaisesti sovellu lainkaan työhön, joka edellyttää keskittymistä tai luottamuksellisia 

keskusteluja. Tämä tulee huomioida tilasuunnittelussa varaamalla keskittymistä vaativiin 

tehtäviin yksilöhuoneita tai muulla tavoin järjestettyjä hiljaisen työn tiloja. (Hongisto 2007, 

31-38.)  
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3.2.7 Sisäilma ja siisteys 

Työtiloissa tulee olla riittävästi kelvollista hengitysilmaa ja ilmastoinnin tulee teholtaan olla 

riittävä suhteessa työtilojen käyttötarkoitukseen (Työturvallisuuslaki 738/2002, 33 §). Mikäli 

työtilassa esiintyy pölyä, savua, höyryä tai muita ilman epäpuhtauksia niissä määrin, että ne 

aiheuttavat riskin työntekijän terveydelle, on epäpuhtauksien leviäminen mahdollisuuksien 

mukaan estettävä ja poistettava tarkoituksenmukaisen ilmanvaihdon avulla 

(Työturvallisuuslaki 738/2002, 37 §). Työtilojen järjestyksestä ja siisteydestä on huolehdittava 

työtilojen turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämällä tavalla ja siivous toteuttaa siten, 

ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle 

(Työturvallisuuslaki 738/2002, 36 §).        

Työtilojen sisäilmalla tarkoitetaan käytännössä työyhteisön sisätiloissa hengittämää 

rakenteilla rajattua ilmaa sekä sen laatua. Työtilojen sisäilmasto on käsitteenä sisäilmaa 

laajempi, ja ilmaston kohdalla huomioidaan sisäilman laadun lisäksi esimerkiksi 

ilmankosketus, ilman lämpötila sekä ilman liikenopeudet (Reijula 2018).  Sisäympäristö 

terminä koskee ei-teollisia työtiloja ja käsittää sen kokonaisuuden, joka muodostuu 

ergonomisten tekijöiden lisäksi sisäilmasta, lämpöolosuhteista, valaistuksesta, ja 

ääniympäristöstä. Toimijana tarkastellaan myös työntekijöitä ja työyhteisöä. Sisäympäristöön 

kuuluvat sisäilmaston lisäksi siten myös esimerkiksi tilojen käytettävyys, esteettömyys 

turvallisuus, psykologiset näkökulmat  sekä viihtyvyystekijät. Ei-teollisilla 

toimintaympäristöillä ja työtiloilla tarkoitetaan esimerkiksi toimistoja, päiväkoteja ja kouluja 

sekä muita julkisia rakennuksia (Työterveyslaitos 2021d.)       

Toimistotyötiloissa ilmanlaatuun vaikuttavat lähinnä rakennuksesta itsestään sekä sen 

ilmanvaihdosta vapautuvat partikkelit. Ilmanlaadun tarkastelussa ei pääsääntöisesti tarvitse 

huomioida esimerkiksi teollisuuden prosesseista vapautuvia tuotteita tai muita ilmanlaatua 

kuormittavia tekijöitä. Toimistotyötiloissa tavallisimpia ilmanlaatua kuormittavia tekijöitä 

ovat radon, sisätiloihin kulkeutuva tupakansavu ja esimerkiksi materiaaleista sisäilmaan 

vapautuvat yhdisteet kuten formaldehydi. (Reijula 2018.) Pienelläkin sisäilmaan liittyvällä 

haitalla voi olla suuri merkitys, sillä ihminen viettää sisätiloissa suurimman osan ajastaan. 

Toimistyötiloissa sisäilmaongelmien aiheuttamista terveyshaitoista vastaa lähtökohtaisesti 

aina työnantaja, ei esimerkiksi rakennuksen omistaja. (Korhonen & Lintunen 2003, 42-45.) 

Julkisen keskustelun painotuksesta huolimatta kosteus- ja homevaurioista aiheutuvista 

sisäilmaongelmista johtuvat vakavat terveydelliset haitat ovat harvinaisempia. (Reijula 2018.) 

Sisäilmaongelmien aiheuttamien terveysvaikutusten arviointi yksilötasolla on kaksivaiheinen. 

Työssä esiintyvällä altisteella tarkoitetaan mitattavissa tai arvioitavissa olevaa työhön tai 

työympäristöön liittyvää fysikaalista, kemiallista tai biologista tekijää. Altistumisella 

tarkoitetaan sitä, että fysikaalinen tekijä on päässyt kosketuksiin henkilön kanssa esimerkiksi 
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hengitysilman, ihon, limakalvojen tai nielun kautta. Altistumisen haitallisuudesta voidaan 

puhua silloin, kun altistumisesta seuraa terveysvaikutuksia ja altistuminen riittävää suhteessa 

mahdollisesti syntyneisiin oireisiin. Sisäilmaongelmien terveysvaikutusten selvityksessä 

altistumisolosuhdetta verrataan tavanomaiseen tilanteeseen. Vaikka altistumisolosuhde olisi 

tavanomaisesta poikkeava, ei se välttämättä tarkoita, että altistumisella olisi 

terveysvaikutuksia. Altistumisolosuhteiden ja mahdollisten terveysvaikutusten arvioinnissa 

huomioidaan rakennus- ja taloteknisten tekijöiden ja sisäilman laadun lisäksi altistumisen 

määrä, laatu ja kesto. (Latvala ym. 2017.)             

Ilmanlaatu, sisäilmasto ja sisäympäristöön liittyvä kehitystyö kulkevat käsi kädessä. 

Terveelliseen sisäilmaan liittyvässä selvitystyössä lähtökohtana on sisäilman laatu, 

rakennuksen kunto sekä ilmanvaihdon toimivuus. Sisäilmaan liittyvä selvitystyö toteutetaan 

moniammatillisesti kunkin osa-alueen asiantuntijoiden toimesta yhteistyössä työyhteisön ja 

työterveyshuollon kanssa. Terveen sisäilman edellytyksenä on työnantajan sitoutuminen ja 

työyhteisön osallistuminen sisäilmaa koskevien ongelmien ratkaisuun sekä se, että 

havaitsemisen lisäksi sisäilmaa koskevat ongelmat korjataan. (Reijula 2018.)  

Sisäilman ominaisuuksien kokeminen on subjektiivista ja esimerkiksi työtilan lämpötilan ja 

vetoisuuden kokemuksessa on usein eroja yksilötasolla. Työtilassa suositeltava lämpötila on 

noin 21-22 celsiusastetta. Työtilan korkea lämpötila aiheuttaa keskittymisvaikeuksia ja 

väsymystä, mutta myös liian viileä työympäristö voi heikentää työsuoritusta. Yli 24 asteen 

lämpötilassa työtilan vetoisuudesta ei koeta olevan merkittävää haittaa, viileämmässä 

työtilassa häiritsevää vetoisuuden tunnetta saattaa esiintyä. Vetoisuuden tunne johtuu 

esimerkiksi ilmanvaihdosta tai lämpimien ja kylmien pintojen aiheuttamasta ilman liikkeestä. 

Ilman suhteellinen kosteus tulisi huomioida toimistotiloissa erityisesti talvikaudella. 

Suhteellisen kosteuden suositustaso talviaikaan on 35-45 prosenttia, mutta pakkanen voi 

laskea ilman kosteutta merkittävästi. Jos toimistotilassa käytetään ilmankostuttajia, tulee 

näiden kunnosta huolehtia, sillä huonosti huolletun laitteen aiheuttamat epäpuhtaudet voivat 

olla ilman kuivuutta suurempi terveyshaitta työtilassa. Toimistotyöympäristössä työn 

tuottavuuteen voidaan vaikuttaa erityisesti työtilan lämpötilaa koskevilla yksilöllisillä 

säätömahdollisuuksilla. (Korhonen 2007, 25-30.)                  

Työtilojen siisteydellä on suora yhteys viihtyvyyden lisäksi työturvallisuuteen ja työnteon 

tehokkuuteen. Työtilojen siisteys edellyttää hyvää järjestystä. Työssä ja työtiloissa 

käytettäville työvälineille, laitteille ja materiaaleille tulee määrittää työtä palvelevat 

sijoituspaikat. Työyhteisön toimintatavat tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että työvälineet 

ja materiaalit palautetaan niille varatuille paikoille ja säilytyksestä huolehditaan 

asianmukaisesti. Työtiloissa käytettävien esineiden käsittelyn, kuljetuksen ja varastoinnin 

tulee olla sujuvaa, eikä esineistä saa aiheutua vaaraa työtiloissa liikkumiselle. Myös työtilassa 

syntyvien jätteiden lajittelu, käsittely ja hävittäminen kuuluvat olennaisena osana siistin 
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työympäristön ylläpitoon. Hyvä järjestys ja irtaimistolle varattu säilytystila edesauttavat 

myös tilan yleistä puhtaanapitoa. (Työturvallisuuskeskus 2021a) 

Työtilojen siivous ja puhtaanapito tulee järjestää siten, että siivouskertojen määrä ja 

siivouksen perusteellisuus vastaavat kyseessä olevan työtilan olosuhteita ja siisteyteen 

liittyviä tarpeita. Siivous pitää sisällään myös lian, pölyn ja roskien poistamisen tiloista. 

Riittävä siivous tukee erityisesti sisäilman laatua. Siisteydestä on huolehdittava konkreettisen 

työtilan lisäksi myös muissa työnantajan tiloissa, esimerkiksi henkilöstötiloissa. Työtilojen 

siisteyden ylläpidon edellytyksenä on, että sekä työntekijät että siivouksesta vastaavat tahot 

perehdytetään toimintatapoihin ja toimintatapojen noudattamista valvotaan. 

(Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu 2021a.)  

3.2.8 Viihtyisyys 

Työn mielekkääseen tekemiseen, työviihtyvyyteen ja tulokseen vaikuttaa myös työympäristön 

viihtyisyys. Viihtyisyyteen vaikuttavat kaikki edellisissä kappaleissa mainitut työtilan fyysiset 

ominaisuudet, eli työpisteen ja työtilan ergonomiset tekijät, työturvallisuus, työtilan koko ja 

rakenne, toiminnallisuus ja orientoitavuus, valaistus, akustiikka sekä sisäilman laatu ja 

siisteys. Mainittujen lisäksi työtilan viihtyisyyteen voidaan vaikuttaa työtilan yleisilmeen 

kautta, esimerkiksi sisustus- ja  värienkäyttöratkaisuilla tai luonnon ja erilaisten muiden 

näkymien hyödyntämisellä. (Aalto 2015.) Ilmeen ajattomuus ja kestävyys pidentävät tilan 

elinkaarta, persoonallisemmaksi suunniteltu tila taas lisää omistamisen tunnetta. Viihtyisät 

työtilat houkuttelevat työskentelemään toimistotiloissa. Viihtyisillä työtiloilla on yhteys myös 

sairauspoissaolojen määrään. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020.)  

Kalusteita, värejä, materiaaleja ja pintoja yhdistelemällä tilaan luodaan haluttu tunnelma. 

Myös sisustuksessa tulee lähtökohtaisesti huomioida tilan käyttötarkoitus ja käyttäjät. Tilaa 

rajaavat suuret pinnat, kuten katto, lattia ja seinät. Suurten pintojen hallitsevuutta voidaan 

säädellä käytettävillä materiaaleilla ja väreillä. Värivalinnoilla voidaan myös rajata tiloja 

tilan sisällä. Viihtyisyyteen vaikuttavat myös kalusteiden sijoittelu ja kalustuksen riittävä 

väljyys. Kovien materiaalien valinnassa lähtökohtana on käyttötarkoituksen lisäksi 

puhtaanapidon asettamat tarpeet sekä materiaalin kulutuskestävyys suhteessa 

käyttötarkoitukseen. Pehmeillä materiaaleilla voidaan tilan akustiikan parantamisen lisäksi 

luoda tilaan viihtyisyyttä kodinomaisilla piirteillä esimerkiksi verhoissa ja kalusteiden 

verhoilussa. Työtilan viihtyisyys viimeistellään viherkasveja, tauluja tai esimerkiksi koriste-

esineitä hyödyntäen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020.) 

Tilan tunnelmaan vaikuttavat värien ja kontrastien lisäksi tilassa käytettävät muodot. Tilassa 

käytettävien materiaalien osalta tilan viihtyisyyttä voidaan lisätä erilaisilla tekstuureilla tai 

yhteisöllisyyden tunnetta kasvattavilla läpinäkyvillä materiaalivalinnoilla. Tilasuunnittelussa 

voidaan hyödyntää myös sisä- ja ulkotilan vuoropuhelua tuomalla luontoa sisälle tai 
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mahdollistamalla visuaalinen yhteys luontoon tai ulkoympäristöön. Keinovalaistusta ja 

erilaisia valaisimia voidaan hyödyntää työtiloissa perinteisen käyttötarkoituksen lisäksi 

tunnelmaa luovina sisustuselementteinä. Tilan tunnelmaa voidaan muokata myös 

moniaistisesti hyödyntämällä visuaalisen ilmeen lisäksi esimerkiksi tuoksuja, musiikkia tai 

tuntoaistia. (Tukiainen 2010, 82-92.)  

4 Kehittämistehtävän kuvaus ja menetelmälliset ratkaisut 

Kehittämistehtävän kohdeorganisaatio on pääkaupunkiseudulla toimiva yritys. Alkuvuodesta 

2019 kohdeorganisaatiossa alettiin suunnitella muuttoa kooltaan suurempiin ja 

ominaisuuksiltaan toimivampiin toimitiloihin. Muutto varmistui 2019 vuoden aikana ja muutto 

toteutettiin helmikuussa 2020. Maaliskuussa 2020 koko kohdeorganisaatio siirtyi 

pääsääntöiseen etätyöhön COVID-19 pandemian seurauksena.  

Opinnäytetyön tarkoitus on koota ja tuoda esiin työyhteisön uusiin toimitiloihin ja etätyöhön 

kohdistuvia toiveita ja näkemyksiä, sekä edesauttaa työyhteisön näkökulman huomioimista 

uusia toimitiloja ja etätyötä koskevassa kehitystyössä. Kehittämistehtävän tavoite oli 

havaittujen kehityskohteiden pohjalta muodostaa konkreettisia kehitysehdotuksia työtilan ja 

työtilassa toimivan työyhteisön työympäristöjen parantamiseksi. Opinnäytetyössä 

hyödynnetyn tutkimusaineiston kohderyhmänä toimi osittain tietyn toimipisteen koko 

työyhteisö ja osittain toimitiloissa yhdessä määrätyssä 14 työpisteen työtilassa toimiva 

työyhteisön osa. Kehittämiskohteeksi valittiin mainitun tietyn työtilan ominaisuudet sekä 

kyseisessä tilassa toimivan työyhteisön työympäristöt. Kehittämistehtävä rajattiin koskemaan 

tätä tiettyä yksittäistä työtilaa tilassa tehtävän työn ominaispiirteiden, erityisen haasteellisen 

ääniympäristön ja työtilan kehittämismahdollisuuksien vuoksi. Tilassa tehdään erityistä 

keskittymistä vaativaa tietotyötä, joka sisältää pääsääntöisesti lukemista, kirjoittamista, 

laskutoimituksia sekä tiedonhankintaa ja hankitun tiedon soveltamista. Tilassa otetaan 

samojen henkilöiden toimesta myös vastaan kohdeorganisaation tietyn toiminnon 

asiakaspuhelut. Kehittämisehdotusten kohteeksi valitussa yksittäisessä työtilassa on 14 

sermein rajattua työpistettä. Työpisteet ovat yhtä kahden työpisteen kokonaisuutta lukuun 

ottamatta tilassa vastatusten ja rinnakkain siten, että työpisteistä muodostuu kolme neljän 

työpisteen ryhmittymää. Kyseessä on suorakaiteen mallinen tila, jonka päätyseinät ovat 

umpinaisia. Tilan toisella pitkällä sivulla on ikkunat toimistorakennuksen sisäpihalle ja toinen 

pitkä sivu on rajattu käytävään lasiseinällä, jossa on yhteensä kuusi tarvittaessa suljettavaa 

lasista ovea. 

Alustavan suunnitelman mukaan opinnäytetyön kehittämistehtävä oli tarkoitus rajata 

koskemaan uusien fyysisten toimitilojen kehittämismahdollisuuksia. Covid-19-pandemia 

kuitenkin vaikutti merkittävästi kohdeorganisaation tapaan tehdä töitä ja organisaatio siirtyi 
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toistaiseksi jatkuvaan pääsääntöiseen etätyöhön. Pääsääntöinen etätyö tarjosi uudenlaisen 

tavan käsitellä ja mahdollisesti kehittää työyhteisön työympäristöjä, joten myös etätyön 

näkökulma päätettiin huomioida kehittämistehtävässä.   

4.1 Laadullinen tapaustutkimus ja sisällönanalyysi  

Opinnäytetyön kehittämistehtävän lähtökohta oli tiettyä yhteisöä koskeva yksittäinen 

tapahtuma ja siihen liittyvät ilmiöt, joten menetelmäksi valikoitui tapaustutkimus. Koska 

kehittämistehtävän tiedonhankinnan tavoitteena oli selvittää yhteisön kokemuksiin ja 

näkökulmiin perustuvia elementtejä, kehittämistehtävän aineiston kokoamisessa hyödynnetyt 

menetelmät ovat lähtökohtaisesti laadullisia eli kvalitatiivisia. Laadullisen tutkimusotteen 

puolesta puhui myös tutkittavan yhteisön pienestä koosta johtuva rajallinen otanta. 

Tiedonhankinnan eri vaiheissa erilaisissa tarkoituksissa käytettiin kahta laadullista 

verkkokyselyä, työyhteisössä sähköpostitse ja paperilla tehtyä kyselyselvitystä, 

vapaamuotoista ryhmäkeskustelu-tyyppistä tiimikeskustelua sekä työympäristössä toteutettua 

havainnointia. Verkkokyselyt sekä sisällönanalyysi sisälsivät myös kvantitatiivisia eli 

määrällisiä elementtejä, joita hyödynnettiin kuitenkin laadullisessa tarkoituksessa.  

Tapaustutkimus voidaan nähdä tutkimustapana, jossa voidaan hyödyntää erilaisia aineistoja ja 

menetelmiä. Tapaustutkimuksen kohde on yleensä jokin tietty tapahtuma tai ilmiö, jonka 

yhteydessä tarkastellaan joko yhtä tapausta tai pientä joukkoa tapauksia. Usein valtaosa 

tapaustutkimuksen aineistosta on laadullista, mutta myös määrällistä aineistoa voidaan 

hyödyntää. (Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 9-16.) Tapaustutkimuksen tavoite on 

mahdollisimman perusteellinen ymmärrys tutkittavasta yksittäisestä tapauksesta tai pienestä 

joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia. Tutkimuksen kohteena voi olla esimerkiksi 

yksilö, ryhmä tai yhteisö. Aineistoa voidaan kerätä hyödyntäen useita erilaisia metodeja kuten 

havainnointia, haastatteluja, kyselylomakkeita tai esimerkiksi päiväkirjatekniikoita. Aineisto 

voi tutkivasta ilmiöstä tai tapauksesta riippuen olla hyvinkin suppea. (Hirsjärvi, Sajavaara & 

Remes 2005, 125-128, 170-174.)  

Laadullista tutkimusotetta määrittää tavoite ymmärtää valittua tutkimuskohdetta. 

Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus puolestaan painottaa aiempaa tutkimusteoriaa, 

kohdehenkilöiden laajempaa otantaa sekä tutkimusprosessin erityistä suunnitelmallisuutta. 

Määrällisellä tutkimuksella tavoitellaan laadullisesta tutkimuksesta poiketen yleensä 

tutkimustuloksen yleistettävyyttä ja tilastollista todennettavuutta. Laadullinen tutkimus taas 

edellyttää usein, että tutkija ymmärtää valitsemansa tutkimusaiheen toimintakenttää. 

Tarvittaessa tutkija voi kartoittamalla laajentaa omaa ymmärrystään toimintakentästä myös 

tutkimuksen yhteydessä. Siinä missä määrällisessä tutkimuksessa tutkittavan aineiston 

suurella koolla on yleensä merkitystä, usein laadullisessa tutkimuksessa tutkittava aihe 

määrittää tarvittavan aineiston laajuuden. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei pääsääntöisesti 
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tavoitella määrälliselle tutkimukselle tyypillistä tulosten yleistettävyyttä, sillä yleensä 

tarkoitus on syventää yksittäistä tapahtumaa tai ilmiötä koskevaa ymmärrystä. Laadullisella 

tutkimuksella ei myöskään yleensä tähdätä määrällisen tutkimuksen tavoin teorian tai 

hypoteesien testaamiseen tai todentamiseen, vaan tutkimuksen tavoitteena on paljastaa 

odottamattomia tai muulla tavoin tutkittavan aiheen kannalta tärkeitä elementtejä, eivätkä 

aineistosta esiin nousevat elementit perustu ennakko-oletuksiin. (Hirsjärvi ym. 2005, 125-128, 

131, 155, 170-171.)    

Kvalitatiivisessa tiedonhankinnassa aineistoa kootaan yleensä todellisista ja luonnollisista 

tilanteista ja ihminen nähdään olennaisena tietolähteenä. Tutkittavat tapaukset nähdään 

ainutlaatuisina ja tiedonhankinnan menetelmissä pyritään yleensä huomioimaan nimenomaan 

tutkittavien näkökulma. Myös tutkijan omilla havainnoilla ja tutkijan ja tutkittavien välisellä 

vuorovaikutuksella on merkitystä lopputuloksen kannalta. Laadullisessa tutkimuksessa 

tutkittava kohdejoukko valitaan sen mukaisesti, mikä lopputuloksen kannalta on olennaisinta. 

Laadulliselle tutkimukselle ominaista on myös joustavuus ja esimerkiksi tutkimussuunnitelmaa 

voidaan muuttaa prosessin edetessä tarkoituksenmukaisemman lopputuloksen 

saavuttamiseksi. (Hirsjärvi ym., 155). Laadullisen aineiston tutkimussuunnitelmaa 

muokattaessa on kuitenkin muistettava, ettei tutkimuksen varsinainen tavoite hämärry. 

Laadullisen tutkimuksen aineistolle tyypillistä on useiden kiinnostavien aiheiden esiintyminen 

tutkimuksen edetessä, mutta lähtökohtaisesti tutkimuksen alkuperäisestä aiheesta poikkeavat 

teemat tulisi jättää käsillä olevan tutkimuksen ulkopuolelle. (Tuomi & Sarajärvi 2018, luku 4.)     

Laadullisen tutkimuksen päävaiheita ovat tutkittavaa ilmiötä koskevan aiheiston kokoaminen, 

aineistosta nousevan tietoaineksen analysointi sekä analysoinnin tuloksena esiin nousseen 

tiedon tulkinta. Jonkinasteista tulkintaa voidaan kuitenkin ajatella tapahtuvan koko 

laadullisen tutkimuksen ajan. Tutkimusprosessin tavoitteena on mielekäs kokonaisuus, joka 

mahdollistaa tutkittavan ilmiön tulkinnan sekä tutkimuksen ja lopputuloksen kannalta 

olennaiset johtopäätökset. Laadullinen tutkimus on erityisen herkkä tutkimuksen eri vaiheissa 

käytetyille käsitteille. Sekä tutkijan että tutkimuksen kohteiden kielellisten ilmaisujen 

merkitys tulee tiedostaa koko prosessin ajan. Aineiston kokoamisvaiheessa korostuu tutkijan 

käyttämän kielen merkitys, kun taas tulosten analysoinnin ja tulkinnan kannalta tutkittavien 

kohteiden käyttämä kielen vaikutukset tutkijan tekemiin tulkintoihin voivat olla merkittäviä. 

(Puusa & Juuti 2020, luvut 3-4.) 

Laadullisen aineiston kerääminen on päämäärätietoista toimintaa. Aineiston kokoamisessa 

tulee tutkijan käyttämän kielen lisäksi huomioida tutkijan aiempi ymmärrys tutkittavasta 

aiheesta. Jo aineiston kokoamisvaiheessa tarkasteltavien käsitteiden valinta saattaa ohjata 

tutkijan tekemiä havaintoja, ja analysointiprosessin lopputulokseen vaikuttaa todennäköisesti 

myös tutkijan tutkittavaa aihetta koskeva tietoperusta. Laadullisen tutkimuksen 
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tiedonhankinta ei lähtökohtaisesti ole luonteeltaan faktan kokoamista, vaan vuorovaikutusta 

tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden kanssa. (Puusa & Juuti 2020, luku 3.) 

Laadullisessa tutkimuksessa kootun aineiston analysointi on jo itsessään tulkinnallista ja 

riippuvaista tukijan omista lähtökohdista sekä esimerkiksi tutkimuksen kohteiden käyttämästä 

kielestä. Analyysi perustuu lähtökohtaisesti tutkijan tulkintaan ja päättelyyn. Vaikka 

analysoitiin käytetyt menetelmät ja näkökulmat ovat aina jollain tasolla tutkijasidonnaisia, 

tulee analysoinnissa tähdätä totuudenmukaisuuteen, uskottavuuteen ja analysoinnin osalta 

tehtyjen ratkaisujen perusteltavuuteen. Analysointivaiheessa aineistoon voidaan suhtautua 

usealla erilaisella tavalla. Voidaan esimerkiksi ajatella, että aineisto tarjoaa selkeän puhtaan 

totuuden tutkittavasta aiheesta tai vaihtoehtoisesti nähdä aineisto suhteellisena 

tietolähteenä, joka muotoutuu tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaiseksi prosessin 

edetessä. (Puusa & Juuti 2020, luku 4.) 

Laadullisen tutkimuksen aineiston analysoinnin perustyövaiheita ovat analyysissä käytettävän 

analysointiyksikön valinta, aineistoon tutustuminen, aineistosta nousevan informaation 

pelkistäminen, tiedon kategorisointi sekä tulkinta. Perustyövaiheet eivät välttämättä etene 

kronologisesti vaan usein vaiheita toteutetaan päällekkäin ja erityisesti tulkintaa esiintyy 

useassa eri työvaiheessa myös ennen analyysissä esiin nousevia lopputuloksia ja 

johtopäätöksiä. ja tiedon kategorisoinnilla pyritään aineiston selkiyttämiseen ja tiivistämiseen 

tutkimuksen kannalta olennaista tietoa kadottamatta. (Puusa & Juuti 2020, luku 4.) 

Tutkimuksen kannalta epäolennaisen tiedon karsiminen puolestaan on olennainen osa 

tutkimuksen rajausta kaikissa työvaiheissa (Tuomi & Sarajärvi 2018, luku 4). Myös tiettyjen 

luokkien tai kategorioiden määrittely edellyttää tutkijalta tilannekohtaista tulkintaa. 

Aineiston luokittelun lähtökohta voi olla esimerkiksi sanojen tai määreiden esiintyvyys. 

Aineistoa voidaan eritellä, luokitella ja tiivistää usealla eri tavalla ennalta määriteltyihin 

kategorioihin tai vapaammin tulkittavasti esimerkiksi aineistossa esiintyvien mainintojen 

samankaltaisuuden mukaisesti. (Puusa & Juuti 2020, luku 4.) Tutkimuksen tavoitteesta 

riippuen laadullisen aineiston analyysillä saattaa olla tarkoituksenmukaisempaa hakea 

aineistosta samankaltaisuuksien sijaan eroavaisuuksia  (Tuomi & Sarajärvi 2018, luku 4).  

Luokittelussa on perusteltua tarvittaessa hyödyntää määrällisiä elementtejä (Puusa & Juuti 

2020, luku 4; Tuomi & Sarajärvi 2018, luku 4). Analyysin eräs tärkeä tehtävä on kuvata ja 

havainnollistaa tutkimusaineiston sisältöä. Analyysivaiheen tavoite on tiedon tiivistämisen ja 

selkiyttämisen kautta syntyvä synteesi, eli kokonaiskuva tutkivaan ilmiöön vaikuttavista 

tekijöistä. (Puusa & Juuti 2020, luku 4.) 

Kootun aineiston hyödyntäminen edellyttää analysoinnin lisäksi myös tulkintaa. Tulkinnalla 

tarkoitetaan tulosten selittämistä ja analyysissa nousseiden tekijöiden selkiyttämistä ja 

pohdintaa. Tulkinnan oleellinen osa on analyysin yhteydessä esiin nousevista merkityksistä 

koottavien synteesien laatiminen. Havaittujen synteesien tehtävä on ilmentää tutkimuksesta 
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esiin nousseiden kokonaisuuksien tärkeimmät elementit ja osaltaan vastata tutkimuksen 

alkuperäiseen tutkimuskysymykseen. Myös tutkimuksesta tehtävät johtopäätökset perustuvat 

analyysin perusteella muodostettuihin synteeseihin. (Puusa & Juuti 2020, luku 4.)    

4.2 Tiedonhankinnan prosessi ja aikataulu   

Alkuperäisen suunnitelman ja aikataulun mukaisesti opinnäytetyö ja siihen liittyvä 

kehitystehtävä oli tarkoitus toteuttaa kokonaisuudessaan kesän 2019 ja kesän 2020 välisenä 

aikana. Opinnäytetyö oli alun perin rajattu koskemaan ainoastaan yritysmuuttoa ja uusien 

toimitilojen ominaisuuksien kehittämistä työntekijänäkökulmaa hyödyntäen. Tarkoitus oli 

kehitystehtävän pohjatyönä kartoittaa aiempien toimitilojen kohdalla esiin nousevia 

epäkohtia, joihin pohjautuen oli osaltaan tarkoitus selvittää, mitkä näistä epäkohdista eivät 

korjaantuneet toimitilamuuton yhteydessä. Lisäksi oli tarkoitus selvittää, syntyisikö uusien 

toimitilojen kohdalla uusia haasteita, joihin olisi mahdollista muodostaa ratkaisu 

opinnäytetyöhön liittyvässä kehitystehtävässä.  

Kehitystehtävän aikataulu pitkittyi ensin yritysmuuton siirtyessä useita kuukausia eteenpäin 

oletetusta aikataulusta. Toimitilamuutto tapahtui helmikuun 2020 alussa. Tässä vaiheessa 

aiempia toimitiloja koskeva selvitystyö oli tehty, ja varsinaisen kehitystehtävän uusia 

toimitiloja koskevat työvaiheet oli tarkoitus toteuttaa organisaation asetuttua uusiin 

toimitiloihin. Covid-19 pandemia vaikutti kuitenkin opinnäytetyön ja kehitystehtävän 

rakenteeseen, laajuuteen, aikatauluun ja tarkoitukseen merkittävästi. Maaliskuussa 2020 vain 

viisi kokonaista työviikkoa uusiin toimitiloihin siirtymisen jälkeen käytännössä lähes koko 

organisaatio siirtyi etätyöhön. Opinnäytetyöprosessi jäi tässä vaiheessa odottamaan 

organisaation etätyöskentelyn päättymistä, jotta alkuperäisen kehitystehtävän uusia 

toimitiloja koskevat työvaiheet olisivat olleet toteutettavissa. Etätyö organisaatiossa 

kuitenkin jatkuu edelleen eikä pääsääntöiseen lähityöhön ole toistaiseksi ollut mahdollisuutta 

palata.    

Koska olosuhteet muuttuivat huomattavasti opinnäytetyöprosessin aikana, opinnäytetyön 

kehitystehtävässä käytettyjä menetelmiä jouduttiin rajaamaan merkittävästi ja toteuttamaan 

sovelletusti. Vallitseva tilanne ja vuoden mittainen kokemus organisaation pääsääntöisestä 

etätyöstä kuitenkin tarjosi mahdollisuuden perehtyä kokonaan uudenlaiseen tapaan tehdä 

työtä, joten tarkoituksenmukaiseksi katsottiin sisällyttää opinnäytetyöhön ja kehitystehtävään 

myös etätyön ja monipaikkaisen työskentelyn näkökulma.     

Kehitystehtävän lähtökohta oli uusien toimitilojen kehittäminen yritysmuuton yhteydessä. 

Opinnäytetyön yhteydessä haluttiin selvittää myös toimitilamuuton seurauksena ilman erillisiä 

toimenpiteitä tapahtuvia työympäristöön liittyviä parannuksia sekä niitä tekijöitä, jotka 

erityisesti työyhteisön näkökulmasta tuli uusien toimitilojen osalta huomioida. Näin ollen 
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koettiin tarkoituksen mukaiseksi koota kehittämistehtävän taustamateriaaliksi myös aiempia 

toimitiloja koskevaa tietoa.  

Kehitystehtävän aineiston kokoaminen tapahtui neljässä vaiheessa: aiemmissa toimitiloissa 

toteutettu havainnointi marras- joulukuussa 2019, aiempia toimitiloja koskeva verkkokysely 

tammikuussa 2020, uusien toimitilojen yhteisiä pelisääntöjä koskeva selvitystyö helmi- 

kesäkuussa 2020 sekä uusia toimitiloja ja etätyötä koskeva verkkokysely maaliskuussa 2021. 

Seuraavassa kuviossa (kuvio 12) on esitetty aineiston kokoamisen keskeiset työvaiheet 

aikajanalla marraskuun 2019 ja maaliskuun 2021 välisellä ajanjaksolla. 

 

Kuvio 12: Aineiston kokoamisen keskeiset työvaiheet 

Kun opinnäytetyön kehitystehtävään valittu aihe oli selvillä, aloitettiin tiedonhankinta 

marraskuussa 2019 havainnoimalla työyhteisön toimintaa ja tapahtumia aiemmassa 

toimitilassa kuukauden ajan marras- joulukuussa 2019.  

Ensimmäinen opinnäytetyötä ja kehitystehtävää koskeva palaveri käytiin joulukuussa 2019. 

Palaveriin osallistuivat opinnäytetyöntekijät sekä opinnäytetyöntekijöiden lähiesimies. Uudet 

tulevat toimitilat olivat selvillä ja toimitilamuutto oli tarkoitus toteuttaa tammikuun 2020 

lopussa. Palaverissa sovittiin, että opinnäytetyön kehitystehtävä sidotaan mahdollisuuksien 

mukaan toimitilamuutokseen ja uusien toimitilojen kehittämisen ideointiin. Palaverissa 

käytiin läpi johdon toimesta ennen muuttoa sovitut tilaa koskevat ominaisuudet ja ratkaisut, 

joihin kehittämistehtävässä ei olisi mahdollista enää vaikuttaa. Opinnäytetyöntekijät saivat 

nähtäväkseen myös tulevien toimitilojen pohjapiirroksen ja alustavan suunnitelman 

kalustehankinnoista. Sovittiin myös, että opinnäytetyöhön sisällytetään tiettyä osastoa 

koskevat työtilan yhteiset pelisäännöt, kun muutto on toteutunut.   



  75 

 

 

Tammikuussa 2020 ennen yritysmuuttoa opinnäytetyöntekijät kävivät ennakkoon tutustumassa 

tuleviin toimitiloihin. Toimitiloja remontoitiin tuolloin kohdeorganisaation toiveiden 

mukaisiksi.   

Koska opinnäytetyössä ja kehitystehtävässä haluttiin hyödyntää aiempia toimitiloja koskevaa 

tietoa, päätettiin ennen toimitilamuuttoa toteuttaa verkkokysely, jossa selvitettiin vanhoihin 

toimitiloihin liittyviä epäkohtia sekä uusiin toimitiloihin kohdistuvia odotuksia. Aiempia 

toimitiloja koskeva verkkokysely toteutettiin ennen yritysmuuttoa kahden viikon aikana 

tammikuun 2020 loppupuoliskolla. Verkkokyselyn kysymykset hyväksytettiin esimiehellä ennen 

kyselyn toteutusta. 

Kohdeorganisaatio muutti uusiin pintaremontoituihin toimitiloihin helmikuun 2020 alussa.  

Helmikuun 2020 alkupuoliskolla toteutettiin työtilan yhteisiin pelisääntöihin liittyvä 

kyselyselvitys, johon vastauksia pyydettiin sähköpostilla tai nimettömästi paperiin kirjattuna.  

Samassa yhteydessä helmikuussa työyhteisö kokoontui, ja kyselyselvityksen yhteisiä 

pelisääntöjä koskevat ehdotukset käytiin läpi opinnäytetyöntekijöiden johdolla.  

Maaliskuun 2020 alkupuolella julkaistiin äänestys työtilan tulevista pelisäännöistä. Alun perin 

äänestysaikaa oli 1 viikko. Myöhemmin vastausaikaa jatkettiin muuttuneista olosuhteista 

johtuen kesäkuulle 2020 saakka.  

Maaliskuun 12. päivä vuonna 2020 käytännössä lähes koko organisaatio siirtyi etätyöhön. 

Pääsääntöinen etätyö jatkuu toistaiseksi.  

Maaliskuussa 2021 eli noin vuosi pääsääntöiseen etätyöhön siirtymisen jälkeen toteutettiin 

uusia toimitiloja ja lisääntynyttä etätyötä koskeva verkkokysely. Kyselyn vastausaika oli 2 

viikkoa.  

Aiemmissa toimitiloissa tehdyn havainnoinnin, ensimmäisen verkkokyselyn sekä uuden työtilan 

pelisääntöjen tulosten alustava analysointi oli toteutettu jo aiemmin, mutta tarkemmin 

tulokset päädyttiin analysoimaan uudelleen viimeisimmän verkkokyselyn tulosten yhteydessä 

keväällä 2021, jotta tulosten yhtymäkohdat ja eroavaisuudet olisivat paremmin 

huomattavissa.                      

4.3 Aineiston kokoamisen menetelmät  

Kehittämistehtävän aineistoa koottiin vuosina 2019-2021 neljällä eri menetelmällä. 

Menetelmiä olivat aiemmissa toimitiloissa toteutettu havainnointi, aiempien toimitilojen 

ominaisuuksia ja työyhteisön yritysmuuttoon kohdistuneita odotuksia kartoittava 

verkkokysely, uusia toimitiloja koskeviin yhteisiin pelisääntöihin liittyvä selvitystyö sekä 
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työyhteisön näkökulmia uusien toimitilojen ominaisuuksista ja etätyöstä kartoittava 

verkkokysely.  

4.3.1 Havainnointi  

Havainnointi on yksi käytetyimmistä laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmistä. Usein 

suositaan havainnoinnin yhdistämistä johonkin toiseen laadulliseen aineiston kokoamisen 

menetelmään, sillä havainnointi ainoana aineistonkeruumenetelmänä on erityisesti analyysin 

kannalta haasteellinen. (Tuomi & Sarajärvi 2018, luku 3.) Havainnointia pidetään perinteisesti 

myös kohtalaiseen työläänä tiedonkeruumenetelmänä (Hirsjärvi ym. 2005, 201-206). 

Havainnoinnista on hyödyllinen menetelmä erityisesti tutkimuksen alkuvaiheessa tilanteessa, 

jossa tutkijan tietoperusta tutkittavasta aiheesta on rajallinen (Tuomi & Sarajärvi 2018, luku 

3). Toisaalta havainnoinnin avulla on mahdollisuus sitoa esimerkiksi kyselyselvityksessä tai 

haastattelututkimuksessa ennalta saatu tieto luonnolliseen todelliseen ympäristöön myös 

tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa (Puusa & Juuti 2020, luku 3). Havainnointi tapahtuu 

yleensä tutkimuskohteeseen liittyvässä luonnollisessa olosuhteessa ja menetelmän tavoite on 

koota havaintojen perusteella tietoa siitä, mitä tutkittavassa ympäristössä todellisuudessa 

tapahtuu. Voidaan ajatella, että usein yksilöt toimivat jossain määrin eri tavoin, kun 

esimerkiksi vastatessaan kyselytutkimukseen antavat ymmärtää. Havainnoinnin suurimpana 

etuina voidaan pitää juuri koottavan aineiston yhteyttä tutkittavan ilmiön luonnolliseen 

ympäristöön ja välitöntä tietoa yksilöiden, ryhmien tai organisaatioiden toiminnasta ja 

yhteisön jäsenten käyttäytymisestä. (Hirsjärvi ym. 2005, 201-206).      

Hirsjärvi ym. (2005, 201-206) mukaan havainnoinnin muotoja on useita ja jaettavissa 

systemaattisen havainnoinnin menetelmiin ja osallistuvan havainnoinnin menetelmiin. 

Systemaattisia havainnoinnin muotoja yhdistää tutkijan ulkopuolisuus sekä jäsennelty ennalta 

suunniteltu havainnointi. Systemaattista havainnointia voidaan toteuttaa myös kontrolloidussa 

ympäristössä ja se mielletään usein kvantitatiiviseksi menetelmäksi. Osallistuvan 

havainnoinnin menetelmiä puolestaan yhdistää kvalitatiivinen tutkimusote sekä tutkijan 

osallistuminen tutkimuksen kohteena olevan yhteisön toimintaan ja eri menetelmien osalta 

erot syntyvät tutkijan osallistumisen asteesta. Tuomi & Sarajärven (2018) mukaan 

havainnoinnin eri muotoja on neljä. Havainnointimuotoja ovat piilohavainnointi, havainnointi 

ilman osallistumista, osallistuva havainnointi ja osallistava havainnointi. Piilohavainnointia 

toteuttava tutkija toimii ryhmän luonnollisena jäsenenä tutkimuksen kohteena olevien 

henkilöiden tiedostamatta tutkijan läsnäolon tutkimuksellista tarkoitusta. Piilohavainnoinnin 

etuihin kuuluu muokkautumaton autenttinen tieto, mutta tutkittavien henkilöiden osalta 

menetelmään liittyy eettisiä kysymyksiä heidän ollessa tutkimuksen kohteena 

tiedostamattaan. Tuomi & Sarajärven mukaan havainnoinnilla ilman osallistumista 

tarkoitetaan lähtökohtaisesti sitä, että vaikka tutkimuksen kohteet tiedostavat tilanteen 

tutkimuksellisen tarkoituksen, pysyy tutkija itse tilanteen ulkopuolisena tarkkailijana. 
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Osallistuvassa havainnoissa tutkija puolestaan toimii avoimesti tutkimuksellisessa 

tarkoituksessa vuorovaikutuksessa tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden kanssa. 

Osallistavassa havainnoinnissa tutkijan rooli on enemmän fasilitaattorin kaltainen ja kuten 

useiden osallistavien menetelmien kohdalla, osallistuminen saattaa johtaa havainnoinnin 

kohteena olevan olosuhteen kehittämiseen jatkossa myös ilman tutkijan läsnäoloa. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, luku 3). Tutkijan rooli saattaa myös vaihdella eri havainnointimuotojen välillä 

tutkimusprosessin eri vaiheissa. Tieteellinen havainnointi tarkoittaa lähtökohtaisesti 

systemaattista aineiston kokoamista, jossa tutkittavan kohteen toimintaan tarkastellaan 

normaalia arkitilanteissa tapahtuvaa toimintaa tietoisemmin. Havainnoinnin avulla yhteisön 

toimintaa on mahdollista tarkkailla sekä yksilö- että ryhmätasolla ja havainnoinnin avulla 

voidaan aineistoa koota esimerkiksi tietyssä yhteisössä tapahtuvista vuorovaikutustilanteista 

tai ryhmäilmiöistä. (Puusa & Juuti 2020, luku 3.) 

Havainnointiaineiston kokoamisen tulee olla suunnitelmallista. Menetelmävalinnan tulee 

palvella tutkimuksen tarkoitusta. Ennen havainnointia päätetään havainnoinnin kohteena 

olevat elementit, millä tavoin havainnointi käytännössä toteutetaan, sekä havainnoinnin 

aikataulu. Lisäksi suunnitteluvaiheessa tulee määritellä tutkittavan ilmiön kannalta olennaisin 

kohde tai esimerkiksi kohdeorganisaatio sekä rajata havainnoinnin avulla seurattavat tekijät  

koskemaan tutkittavaa ilmiötä. Suunnitteluvaiheessa on hyvä tiedostaa myös havainnoinnin 

tutkijalta edellyttämä tietoperusta sekä toteuttaa riittävät toimenpiteet riittävän 

tietoperustan kartoittamiseksi. Usein ajatellaan, että havainnoinnin kannalta on edullista, 

mikäli tutkija tuntee havainnoinnin kohteena olevaan ympäristöön liittyvän kontekstin ennen 

havainnointia, koska asiayhteyksien tuntemus nopeuttaa havainnoinnin etenemistä ja 

helpottaa aineiston kokoamisen suunnittelua. Havainnoinnit kootaan ja kirjataan ylös usein 

ennalta sovittuja työvälineitä hyödyntäen. Mikäli havainnointi kohdistuu lyhytkestoiseen 

tapahtumaan tai tilanteeseen, voidaan myös esimerkiksi video- tai äänitallenteita käyttää 

tiedon kokoamisessa. Usein havainnointikirjauksia on haasteellista tai mahdotonta toteuttaa 

reaaliajassa, mutta havainnot tulee kirjata ylös viipymättä. Tutkimuksen luonteesta riippuu 

myös havaintojen yhteyteen kirjattavien tietojen laajuus. Usein tutkimuksen kannalta on 

tarkoituksenmukaista kirjata ylös myös varsinaiseen havaintoon liittyviä huomioita esimerkiksi 

olosuhteesta, ympäristöstä tai ajallisista yhteyksistä. Olosuhteisiin liittyvät huomiot saattavat 

paljastua olennaisiksi tietolähteiksi havainnointiaineiston analysointivaiheessa. 

Havainnointiaineiston analysointi noudattaa aiemmin kuvatun laadullisen tutkimuksen 

aineistoanalyysin periaatteita. (Puusa & Juuti 2020, luku 3.) 

Kohdeorganisaation aiemmissa toimitiloissa tapahtuneen havainnoinnin avulla oli tarkoitus 

selvittää, millaiset työympäristön epäkohdat herättivät keskustelua työyhteisössä. Toisaalta 

havainnoinnissa seurattiin myös työtilassa tapahtuvaa toimintaa. Havainnoinnista saatua 

tietoa oli tarkoitus hyödyntää mahdollisuuksien mukaan seuraavan työvaiheen 

kyselytutkimuksen pohjatietoina sekä mahdollisesti myös varsinaisessa kehitystehtävässä.  
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Erityisesti havainnoinnilla pyrittiin selvittämään, nouseeko havaintojen perusteella esiin jokin 

yksittäinen tai joitain yksittäisiä toistuvia teemoja, jotka tulisi huomioida toimitilojen 

suunnittelussa. Samalla oli tarkoitus seurata, havaitaanko työyhteisössä käydyssä 

keskustelussa jotain erityisen poikkeavaa, joka muuten saattaisi jäädä kehitystehtävässä 

huomioimatta.   

Havainnointia toteutettiin työntekijöiden todellisessa toimintaympäristössä kuukauden ajan 

13.11.2019 – 12.12.2019. Kyseessä on sama tila, jossa opinnäytetyön tekijät pääsääntöisesti 

työskentelivät. Havainnoinnista ei informoitu työyhteisöä etukäteen eikä havainnoinnin 

aikana, eli kyse oli piilohavainnoinnista (Tuomi & Sarajärvi 2018, luku 3). Koska havainnointi 

tapahtui opinnäytetyöntekijöiden osalta työn ohessa reaaliaikaisesti, oli tarkoituksenmukaista 

käyttää kirjausmenetelmää, joka oli mahdollisimman nopeasti saatavilla. Näin myös pyrittiin 

varmistamaan, että havainto kirjattiin mahdollisimman tarkasti alkuperäisessä muodossaan. 

Mainituista  syistä johtuen havainnot päädyttiin kirjaamaan opinnäytetyön tekijöiden omaan 

helposti saatavilla olevaan sähköpostikeskusteluun. Yksittäisen havainnon kohdalla ylös 

kirjattiin päivämäärä, kellonaika sekä havainto ja olosuhde mahdollisimman tarkasti. 

Havaintoihin ei tässä vaiheessa kirjattu mitään yksittäisen henkilöön jälkikäteen yhdistettävää 

tietoa. Koska havainnointia toteutettiin opinnäytetyön tekijöiden toimesta oman intensiivisen 

työn ohessa, oli tiedossa, että todennäköisesti havainnoista kaikki eivät välttämättä tule 

kirjatuiksi.   

Havainnointi pyrittiin toteuttamaan tässä vaiheessa mahdollisimman kevyesti, koska kyseessä 

olivat lähinnä kartoitustarkoituksessa tehdyt aiempaa toimitilaa koskevat havainnot, joiden 

merkitys lopullisen kehitystehtävän kannalta on melko vähäinen. Tarkempi työyhteisön 

toimintaa, vuorovaikutusta ja työtilan ominaisuuksia koskeva havainnointi oli tarkoitus 

toteuttaa uusissa toimitiloissa siten, että havainnoinnin avulla seurattavat tekijät olisi 

päätetty etukäteen ja seurantajaksolla havainnointiin olisi varattu aikaa 

opinnäytetyöntekijöiden omien työtehtävien ulkopuolella. Toimitilamuuton ajankohdasta ja 

pandemiasta johtuen uusiin toimitiloihin suunniteltua kattavampaa havainnointia ei 

valitettavasti ehditty toteuttamaan ennen koko organisaation siirtymistä etätyöhön. 

Myöhemmässä vaiheessa havainnointia harkittiin menetelmäksi etätyötä koskevan keskustelun 

kartoittamiseen, mutta harvojen yksittäisten kommenttien kirjaamista ei tässä yhteydessä 

nähty tarkoituksenmukaiseksi.     

4.3.2 Verkkokyselyt  

Kyselytutkimus on yksi käytetyimmistä aineistonkeruumenetelmistä. Kysely menetelmänä 

liittyy survey-tutkimukseen, jolla tarkoitetaan kyselyn, haastattelun ja havainnoin muotoja, 

joissa aineisto koostuu standardoidusti tietyltä kohdejoukolta kerätystä tiedosta. Perinteisesti 

survey-tyyppisen kyselytutkimuksen aineisoa käsitellään kvantitatiivisesti. (Hirsjärvi ym. 2005, 
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182-193.) Tuomi & Sarajärven (2018, luku 3) mukaan laadullisessa tutkimuksessa voidaan 

kyselyn ajatella aineistonkeruumenetelmänä osittain rinnastuvan haastattelututkimukseen. 

Kuten haastattelututkimuksessa, myös laadullisessa kyselytutkimuksessa haetaan yleensä 

vastausta siihen, mitä yksilö ajattelee tai miksi hän toimii kuten toimii. Tuomi & Sarajärven 

mukaan kyselyn ja haastattelun ero liittyy lähinnä tiedonantajan toimintaan 

tiedonkeruuvaiheessa. Tutkimusmenetelmänä kyselyllä ei kuitenkaan yleensä tavoiteta 

esimerkiksi syvähaastattelun kaltaista syvällistä tietoa.  

Kyselytutkimus voidaan toteuttaa pääsääntöisesti kahdella tavalla. Kontrolloidulla 

kyselytutkimuksella tarkoitetaan sellaisia lomaketutkimuksia, jossa tutkija osallistuu 

henkilökohtaisesti joko kyselyn ohjeistamiseen vastaustilanteessa tai tulosten käsittelyyn 

vastauslomaketta vastaanottaessaan. Toinen todennäköisesti käytetympi vaihtoehto on 

toteuttaa kysely joko postitettavalla paperisella kyselylomakkeella tai verkkopohjaisesti 

kyselyohjelmaa hyödyntäen. Kyselytutkimus kohdistetaan yleensä tutkimuksen tavoitteen 

perusteella valitulle kohdejoukolle tai otannalle perusjoukosta. Kyselyn kysymykset esitetään 

siten, että jokainen otannan edustaja eli vastaaja vastaa täsmälleen samalla tavalla 

esitettyyn kysymykseen. (Hirsjärvi ym. 2005, 182-193.)  

Kyselylomakkeella voidaan kerätä tietoa tosiasioista, käyttäytymisestä ja toiminnasta, 

vastaajien tiedoista, arvoista ja asenteista sekä uskomuksista, käsityksistä ja mielipiteistä. 

Täsmällisten tosiasioiden kohdalla käytetään yleensä avoimia kysymyksiä, joissa suoraa 

kysymystä seuraa vapaasti täytettävä vastauskenttä, tai monivalintakysymyksiä siten, että 

vastaajan valittavaksi tarjotaan tiettyjä valmiita vastausvaihtoehtoja. Lisäksi 

kyselytutkimuksessa käytetään skaaloihin eli asteikkoihin perustuvia väittämien muodossa 

esitettyjä kysymyksiä, joissa vastaaja valitsee lomakkeeseen valmiiksi kirjatuista määrätylle 

asteikolle osuvista vastausvaihtoehdoista sen, joka kuvaa, kuinka voimakkaasti vastaaja on 

samaa mieltä tai eri mieltä kysymyksessä esitetyn väittämän kanssa. Vastausvaihtoehdot 

sijoittuvat yleensä asteikolle, jonka toisessa ääripäässä on vastausvaihtoehto ”täysin samaa 

mieltä” ja toisessa ”täysin eri mieltä” vastaus. Kyselytutkimuksen asteikon vaihtoehdot 

muodostavat yleensä nousevan tai laskevan skaalan ja perinteisesti skaalalle osuvia 

vastausvaihtoehtoja on viisi tai seitsemän. Vastausvaihtoehtoihin voidaan sisällyttää myös 

neutraali kanta ja sekä vaihtoehto ”ei osaa sanoa”, mikäli nämä katsotaan tutkimuksen 

kannalta tarkoituksenmukaisiksi. (Hirsjärvi ym. 2005, 182-193.) Neutraalin vaihtoehdon 

tarpeellisuutta voidaan pohtia, mutta perinteisesti vaihtoehdon lisäämistä vastauksessa 

käytettävään skaalaan suositellaan. Neutraalin vaihtoehdon vastaukset saattavat joissain 

tapauksissa myös ilmentää liian pitkää tai monimutkaista kyselyä. Mikäli neutraalin 

vaihtoehdon puuttuminen johtaisi siihen, ettei vastaaja vastaa kysymykseen lainkaan, on 

neutraali vaihtoehto tutkimuksen kannalta puuttuvaa tietoa parempi ratkaisu. ”Ei osaa sanoa” 

vastausvaihtoehtona puolestaan ei tarjoa minkäänlaista syytä vastaamattomuuteen. Mikäli 

vaihtoehtoa tarjotaan, tulisi se sijoittaa varsinaisen skaalan ulkopuolelle omaksi 
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vaihtoehdokseen, koska skaalalle osuessaan vaihtoehto ei vastaa esitettyyn kysymykseen ja 

siten usein vääristää tulosta. (Vehkalahti 2008, 36.)                 

Kyselytutkimuksessa erityistä huomiota tulee kiinnittää kysymysten muotoiluun ja lomakkeen 

laadintaan. Esitettyjen kysymysten määrä ja järjestys, lomakkeen rakenne sekä vastaamiseen 

käytettävä aika vaikuttavat vastausten määrään ja laatuun. Lomakkeen tule olla selkeä ja 

vastaajalle looginen. Esitetyissä kysymyksissä tulee panostaa kysymysten tarkkaan 

merkitykseen, ytimekkyyteen ja yksinkertaisuuteen. Lisäksi on tärkeää, että esitetty kysymys 

tarkoittaa samaa asiaa kaikkien vastaajien kohdalla. Mahdollisuuksien mukaan kyselyssä tulee 

välttää epämääräisiä käsitteitä tai tulkinnallisia vastausvaihtoehtoja sekä samaan 

kysymykseen sisältyviä kaksoismerkityksiä. Valmis kyselylomake tulisi myös testata ja 

testauksessa havaitut puutteet korjata ennen varsinaisen kyselyn toteuttamista. (Hirsjärvi 

ym. 2005, 182-193.)       

Lomakkeella tehdyn kyselyn yksi suurimmista ongelmista on vastaamattomuus (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, luku 3). Vastausten katoon vaikuttaa erityisesti kyselyn aihepiiri ja 

tutkimuksen kohteeksi valittu vastaajajoukko. Aiheen rinnalla vastausprosenttiin vaikuttaa 

lomakkeen laadinnan onnistuminen ja kysymysten suunnittelu. (Hirsjärvi ym. 2005, 182-193). 

Laadullisessa tutkimuksessa vastaamattomuus tai niukka otos ei yleensä ole ongelma, sillä 

tutkimuksessa ei tähdätä yleistettävyyteen. Lomakkeella toteutettu kysely ei myöskään tarjoa 

tutkijalle esimerkiksi haastattelun kaltaista mahdollisuutta ohjata keskustelua haluttuun 

suuntaan tai esimerkiksi korjata käsitteisiin tai kysymysten tulkintoihin liittyviä 

väärinkäsityksiä. Lomaketutkimus sisältää aina myös oletuksen vastaajan kyvyistä vastata 

kysymyksiin siinä muodossa, kuin kysymykset on esitetty. (Tuomi & Sarajärvi 2018, luku 3.) 

Lisäksi kyselytutkimuksessa vastaajan asenne tutkimusta kohtaan ja annettujen vastausten 

vakavuus saattavat jäädä avoimeksi. Usein ei myöskään ole mahdollista varmuudella tietää, 

kuinka onnistuneesti kysely on toteutettu vastaajan näkökulmasta. Joissain tilanteissa 

ongelmalliseksi saattaa muodostua myös se, ettei tunneta vastaajan perehtyneisyyttä 

tutkimuksen käsittelemään aiheeseen. (Hirsjärvi ym. 2005, 182-193.)     

Opinnäytetyön kehittämistehtävään toteutettiin kaksi erillistä verkkokyselyä. Ensimmäinen 

kyselytutkimus toteutettiin tammikuussa 2020. Kyselytutkimuksen tarkoitus oli koota 

työyhteisön aiempia toimitiloja koskevia näkemyksiä toimitilan ominaisuuksista ja 

toimivuudesta sekä kartoittaa työyhteisön tulevia toimitiloja koskevia odotuksia. 

Kyselytutkimuksen tavoite oli selvittää, nouseeko vastauksista esiin joitain tiettyjä aiempiin 

toimitiloihin liittyviä epäkohtia, jotka erityisesti tulisi huomioida tulevissa toimitiloissa, ja 

toisaalta selvittää niitä työtiloja koskivia ominaisuuksia, joita ei missään tapauksessa tulisi 

uusissa toimitiloissa muuttaa. Kyselyssä haettiin myös nimenomaan avoimia vastauksia, joiden 

merkitystä pyrittiin korostamaan kyselyä koskevassa ohjeistuksessa. Avoimien kysymysten ja 
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kommenttien tavoitteena oli selvittää, nousiko työyhteisön avoimista vastauksista 

yhteneväisiä näkemyksiä tai jopa jo valmiita kehitysideoita koskien tulevia toimitiloja. 

Ensimmäinen kysely toteutettiin Survey Monkey –työkalulla verkkokyselynä. Kysely sisälsi sekä 

vastausskaalaan perustuvia väittämiä että avoimia kysymyksiä. Kysely lähetettiin 19:lle 

vastaajalle ja vastauksia saatiin yhteensä 16 kappaletta. Kysely lähetettiin koko tietyn yksikön 

henkilöstölle työtehtävästä tai asemasta riippumatta. Alkuperäisen suunnitelman mukaan 

tulevissa työtiloissa oli tarkoitus toteuttaa kohtalaisen saman sisältöinen kysely, jonka 

tuloksia olisi ollut soveltuvilta osin mahdollista verrata aiempia toimitiloja koskevaan 

selvitykseen, jolloin olisi ollut mahdollista selvittää mahdolliset jo pelkästään toimitilamuuton 

seurauksena syntyneet parannukset tai mahdolliset heikennykset. 

Opinnäytetyön kehitystehtävän aineiston kokoamiseen kyselytutkimuksista toinen toteutettiin 

maaliskuussa 2021. Kyselytutkimuksen ensimmäisenä tarkoituksena oli koota työyhteisön uusia 

toimitiloja koskevia näkemyksiä toimitilojen ominaisuuksista ja toimivuudesta fyysiseen 

työtilaan liittyvien kehitysmahdollisuuksien kartoittamiseksi. Alkuperäisen suunnitelman 

mukaan kysely oli tarkoitus rajata koskemaan ainoastaan fyysisten työtilojen mahdollisia 

kehityskohteita. Vallitsevasta pandemiatilanteesta johtuen opinnäytetyöhön sisällytettiin 

kuitenkin myös lisääntyneen etätyön näkökulma, joten kyselytutkimukseen liitettiin uusia 

fyysisiä toimitiloja koskevien kysymysten lisäksi lisääntynyttä etätyötä koskeva osio, jonka 

tarkoitus oli selvittää mahdollisia etätyöhön liittyviä kehityskohteita. Kyselyn 

toteutusvaiheessa organisaatiolle oli kertynyt kokemusta pääsääntöisestä etätyöstä melko 

tarkalleen vuoden verran. Edellisen kyselytutkimuksen tavoin kyselyyn liittyvässä 

ohjeistuksessa ja viestinnässä painotettiin nimenomaan avoimien kommenttien ja avoimien 

vastausten merkitystä. Yksi kyselytutkimuksen tavoite oli selvittää, nouseeko työyhteisöstä 

yhteneväisiä myönteisiä huomioita tai selkeitä kehityskohteita.  

Myös toinen kysely toteutettiin Survey Monkey –työkalulla verkkokyselynä. Kysely sisälsi sekä 

vastausskaalaan perustuvia väittämiä että avoimia kysymyksiä. Kysely lähetettiin 13:lle 

vastaajalle ja vastauksia saatiin kysymyksestä riippuen yhteensä 6-7 kappaletta.  Edellisestä 

kyselystä poiketen tämä kyselyn vastaajajoukko päätettiin rajata uusissa toimitiloissa samassa 

työtilassa samankaltaisissa työtehtävissä toimiviin henkilöihin. Vastaajajoukko rajattiin, koska 

mahdolliset fyysisiä työtiloja koskevat kehitysideat haluttiin niin ikään rajata tiettyyn 

fyysiseen tilaan tai juuri kyseisessä tilassa toimivan työyhteisön toimintaan. Näin 

mahdollistetaan myös tilassa työskentelevän henkilöstön muun organisaation työtavoista 

jonkin verran poikkeavien työnkuvan huomioiminen mahdollisissa kehitysehdotuksissa.           

4.3.3 Uusien työtilojen yhteisiä pelisääntöjä koskeva selvitystyö 

Yksi opinnäytetyön tavoitteista oli luoda yhteiset uusia toimitiloja koskevat pelisäännöt yhden 

tietyssä tilassa toimivan osaston käyttöön. Tarkoituksena oli luoda huoneentaulu tai vastaava 
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ohjeistus työtilassa ja työtilassa työskentelevässä työyhteisössä noudatettavista yhteisistä 

toimintatavoista, joiden tavoite oli parantaa työviihtyvyyttä. Tässä vaiheessa pelisäännöt 

rajattiin koskemaan tiettyä yhden osaston käyttämää fyysistä tilaa yrityksen toimitilojen 

sisällä ja saman kaltaisessa asiantuntijatyössä toimivaa työyhteisön osaa, sillä tilassa tehtävä 

työ poikkeaa jonkin verran organisaatiossa tehtävästä muusta työstä. Tilassa suoritettava työ 

sisältää jatkuvaa ulkoisille tahoille suunnattua puhelimessa tapahtuvaa työskentelyä sekä 

samanaikaisesti pääasiassa keskittymistä vaativaa ja työrauhaa edellyttävää 

asiantuntijatyöskentelyä. Tarve yhteisille toimintamalleille syntyi kohdeorganisaatiossa ja 

pelisäännöt päätettiin sisällyttää opinnäytetyöhön yhteistyössä tilassa toimivan työyhteisön 

esimiehen kanssa.  

Lopputuloksen kannalta olennaisena lähtökohtana oli, että pelisäännöt nousevat nimenomaan 

työyhteisöstä. Näin varmistettiin, että pelisäännöt palvelevat juuri tilassa työskentelevää 

työyhteisöä. Menetelmän oletettiin myös parantavan työyhteisön sitoutumista uusiin 

toimintatapoihin. Ilmapiiri uusien toimintatapojen ympärillä haluttiin pitää mahdollisimman 

vapaamuotoisesti kevyenä ja hyväntuulisena osittain myös esimiehen toiveesta ja tämä 

huomioitiin erityisesti pelisääntöjä koskevaan selvitystyöhön liittyvässä viestinnässä.  

Selvitystyön alkuvaiheet toteutettiin hyvin tiiviissä aikataulussa muutaman päivän sisällä 

helmikuun 2020 alussa. Selvitystyön alussa pyydettiin sähköpostilla (liite 1) työyhteisön 

jäseniltä ehdotuksia työtilan yhteisiksi toimintatavoiksi. Ehdotusten palautus haluttiin 

mahdollistaa toteutettavaksi myös nimettömänä. Ehdotukset pyydettiin toimittamaan joko 

toisen opinnäytetyöntekijän sähköpostiin tai vaihtoehtoisesti nimettömänä paperille 

kirjattuna erilliseen työtilaan sijoitettuun palautuslaatikkoon. Pelisääntöjä koskeva aikataulu 

oli tarkoitus tässä vaiheessa pitää mahdollisimman tiiviinä ja vastausaikaa annettiin vain kaksi 

päivää. Ehdotusten lukumäärää tai kirjallista muotoa ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi 

rajata, jotta tiiviissä aikataulussa toteutettuun pyyntöön saatiin mahdollisimman monia 

vastauksia eikä työntekijöiden tarvinnut käyttää vastaamiseen turhan paljoa aikaa.    

Saadut ehdotukset jaoteltiin viiden pääteeman alle kunkin ehdotuksen aihealueen mukaisesti. 

Pääteemat olivat yleinen siisteys, äänenkäyttö, vuorovaikutus, yleinen ilmapiiri ja yleiset 

huomiot. Teemoittain jaotellut ehdotukset kirjattiin powerpoint-kalvoille. Kunkin ehdotuksen 

sisältö ja kirjoitusasu pyrittiin tässä vaiheessa pitämään mahdollisimman alkuperäisessä 

muodossa.      

Muutama päivä ensimmäisen sähköpostikyselyn jälkeen järjestettiin työtilassa työskentelevän 

osaston kesken vapaamuotoinen tiimikeskustelu, jossa käytiin läpi saadut työyhteisön 

ehdotukset yhteisiksi pelisäännöiksi alkuperäisessä muodossaan opinnäytetyöntekijöiden 

johdolla powerpoint-esityksenä. Toisella opinnäytetyöntekijällä oli päävastuu johtaa 

varsinaista keskustelua toisen tehdessä muistiinpanoja keskustelusta. Toteutettua 
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tiimikeskustelua voidaan pitää epämuodollisempana versiona laadullisessa tutkimuksessa 

käytetystä ryhmäkeskustelusta. Ryhmäkeskustelua pidetään laadullisen tutkimuksen 

menetelmänä, jossa osallistujat keskustelevat vapaamuotoisesti ennalta sovitusta aiheesta 

fasilitaattorin eli ryhmän vetäjän johdolla. Ryhmäkeskustelun tavoitteena voidaan pitää 

arkipäiväisen kaltaista vapaamuotoista vuorovaikutusta. Ryhmän vetäjä voi osallistua 

keskusteluun, mutta tilanteen tarkoitus on lähinnä herättää vuorovaikutusta osallistujien 

välillä. (Puusa & Juuti 2020, luku 3.) Tiimikeskustelun tavoitteena oli käydä vapaamuotoista 

vuoropuhelua yhteisiä pelisääntöjä koskevista ehdotuksista, poimia keskustelusta 

olennaisimmat pelisääntöehdotukset ja päättää, millä tavoin ehdotusten kanssa edetään kohti 

huoneentaulua tai vastaavaa yhteistä ohjeistusta. Koska tiimikeskustelun tavoite ole ennalta 

tiedossa, ei tilanteessa noussut erillistä tarvetta laadullisena menetelmänä käytetyn 

ryhmäkeskustelun kaltaiselle tulosanalyysille (Puusa & Juuti 2020, luku 3).  

Tiimikeskustelussa sovittiin, että opinnäytetyöntekijät jalostavat työyhteisöstä nousseista 

ehdotuksista tiiviitä ja sisällöltään ja kirjoitusasultaan selkeitä vaihtoehtoisia 

toimintamalleja, joista työyhteisössä toteutetaan äänestys. Äänestyksen perusteella eniten 

ääniä saaneista toimintamalleista oli tarkoitus toteuttaa 6-10 yhteisen pelisäännön 

huoneentaulu tai muu ohjeistus. Äänestykseen varattiin viikon mittainen vastausaika 

maaliskuussa 2020 ja äänestys toteutettiin tuomalla työtilaan fyysinen laatikko, johon 

ehdotuksia sisältänyt dokumentti sijoitettiin. Äänestysohjeistuksessa (liite 2) pyydettiin 

kutakin vastaajaa antamaan tukkimiehen kirjanpidolla ääniä seuraavasti: kolme pistettä 

(viivaa) tärkeimmälle pelisääntöehdotukselle, kaksi pistettä (viivaa) toisiksi tärkeimmälle 

ehdotukselle, ja yksi piste (viiva) kolmanneksi tärkeimmälle ehdotukselle.    

Pandemian vuoksi koko organisaatio kuitenkin siirtyi etätyöhön äänestyksen ollessa käynnissä, 

joten myös pelisäännöt jäivät odottamaan fyysiseen työtilaan palaamista. Organisaation 

etätyöskentelyn pitkityttyä äänestysaikaa päätettiin kesäkuulle 2020 sähköpostitse lähetetyllä 

ilmoituksella (liite 3). Todettiin myös, ettei äänestyksen kanssa ole tarkoituksenmukaista 

odottaa mahdollista paluuta fyysisiin työtiloihin. Etätyössä toteutetun äänestyksen 

mahdollistamiseksi äänestysmateriaali siirrettiin organisaation yhteiselle verkkoasemalle.  

4.3.4 Tulosten tulkintaa ja kontekstia tukevat havainnot  

Opinnäytetyöhön oli tarkoitus sisällyttää uusissa toimitiloissa toteutettava sisällöltään ja 

aikataulultaan aiempia toimitiloja koskevaa havainnointia laajempi havainnointijakso. Uusiin 

toimitiloihin suunniteltua havainnointia ei kuitenkaan ollut mahdollista toteuttaa 

organisaation siirryttyä edelleen jatkuvaan etätyöhön melko pian yritysmuuton jälkeen.  

Yksi tutkijan tehtävistä on avata lukijalle tutkimukseen liittyviä asiayhteyksiä eli konteksteja 

kuvaamalla tapahtumaympäristöä (Puusa & Juuti 2020, luku 4). Aineiston tulosten tulkinnassa 

ja kehitysehdotusten kontekstien avaamisessa on hyödynnetty opinnäytetyöntekijöiden 
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henkilökohtaisia kokemuksia sekä havaintoja työtiloista ja organisaation etätyöskentelystä. 

Kyse ei kuitenkaan ole tieteellisesti perustellusta havainnoinnista, sillä tieteellinen 

havainnointi edellyttää havaintojen systemaattista kirjausta, havaintojen purkamista ja 

kriittistä tarkastelua (Puusa & Juuti 2020, luku 3).  

5 Tulosten analysointi ja johtopäätökset  

Kehittämistehtävän aineisto on koottu neljällä menetelmällä. Menetelmistä kaksi on 

toteutettu ennen helmikuussa 2020 tapahtunutta yritysmuuttoa aiemmissa toimitiloissa ja 

kaksi työvaihetta yritysmuuton jälkeen uusissa toimitiloissa sekä organisaation siirryttyä 

pääsääntöiseen etätyöhön. Aiemmissa toimitiloissa toteutetut menetelmät olivat havainnointi 

sekä kyseisten toimitilojen ominaisuuksia ja työyhteisön yritysmuuttoon kohdistuneita 

odotuksia koskeva verkkokysely. Yritysmuuton jälkeen selvitettiin työyhteisön näkemyksiä 

uuden työtilan yhteisistä pelisäännöistä sekä toteutettiin toinen uusien toimitilojen 

ominaisuuksia sekä etätyötä koskeva verkkokysely.   

Tuloksia on käsitelty menetelmittäin painottaen kehitystehtävän kannalta olennaisimpia 

löydöksiä. Verkkokyselyiden tulosten materiaalin laajuudesta johtuen keskeisimmät tulokset 

on koottu kummankin verkkokyselyn osalta tulosten päätteeksi.   

5.1 Havainnointi aiemmissa toimitiloissa  

Havainnointia toteutettiin ajalla 13.11.2019 – 12.12.2019 toimitilamuuttoa edeltävässä 

todellisessa työympäristössä opinnäytetyöntekijöiden varsinaisen työn ohessa. Kyseessä on 

nopeassa tahdissa suoritettava pääsääntöisesti voimakasta keskittymistä vaativa 

asiantuntijatehtävä. Vaikka tiedossa oli intensiivisen työn todennäköinen vaikutus kirjattujen 

havaintojen määrään, oli kirjattujen havaintojen määrä yllättävän pieni ajanjaksoon nähden. 

Kuten havainnointia edeltävästi oli oletettu, havaintokirjauksiin päätyivät todennäköisesti 

kaikkein havaittavimmat huomiot. Kirjattuja havaintoja seurantajaksolta tuli yhteensä 16 

kappaletta. Osa havainnoista on tehty osana samaa keskustelua ja saman keskustelun 

havainnot on kirjattu erillisiksi havainnoiksi, mikäli kommentoinut taho on vaihtunut. Tiedon 

koontivaiheessa havainnot kirjattiin sanatarkasti. Analysointivaiheessa kirjatuista suorista 

lainauksista muokattiin tapahtumaa tai kuultua sisältöä vastaava teksti tutkimuksen 

eettisyyden varmistamiseksi.          

Kirjatuista huomioista neljä liittyi tilan ääniympäristöön. Aiemman toimistotilan yläpuolella 

oli tilan ainoan neuvotteluhuoneen sisältävä puolikas kerros, josta kantautuvat äänet olivat 

herättäneet keskustelua työyhteisössä myös aiemmin. Aiemman työtilan koko suhteutettuna 

henkilömäärään oli kohtalaisen pieni, ja myös häiritsevä ääniympäristö oli otettu esiin 

aiemmin:  
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02.12.2019 klo 9:40: Työntekijä pyytää yleisesti työtilassa työskenteleviä henkilöitä 

olemaan hiljempaa, koska puhuu itse puhelimessa asiakkaan kanssa.  

 

4.12.2019 klo 13:10: Työntekijä Kommentoi yläkerran videoneuvottelutilasta työtilaan 

kantautuvaa kovaa ääntä.  

Kirjatuista huomioista neljä liittyi hajuympäristöön. Työtilan ilmanvaihdon taso on puhuttanut 

myös aiemmin. Hajujen kohdalla tehdyt huomiot viittaisivat kuitenkin myös työtilassa 

tapahtuvaan toimintaan, johon olisi mahdollista vaikuttaa lähinnä työtilan käyttöä koskevilla 

sovittavilla toimintatavoilla: 

29.11.2019 klo 12:30: Työntekijä 1 kommentoi kynsilakan hajua työtilassa, työntekijä 

2 vastaa kyseessä olevan kynsilakanpoistoaine    

11.12.2019 klo 12:30: Työntekijä kommentoi työtilaan keittiöstä kantautunutta kalan 

hajua  

Kirjatuista havainnoista kolme liittyi ilmanlaatuun. Aiemman työtilan heikko ilmanlaatu on 

ollut esillä työyhteisössä myös aiemmin:   

4.12.2019 klo 14:40: Työntekijä kommentoi hapen puutetta työtilassa ja esittää 

toiveen avata ikkuna.  

Kirjatuista havainnoista kaksi liittyi työtilan lämpötilaan. Aiemman työtilan lämpötilan säätö 

tapahtui pääasiassa kolmen työyhteisön säädettävissä olevan ilmalämpöpumpun avulla. 

Työyhteisössä lämpötilan kontrollointi oli myös aiemmin todettu haasteelliseksi:  

4.12.2019 klo 14:40: Työntekijä 1 toteaa, että työtilassa on liian lämmin ja työntekijä 

2 vastaa, että myös ilmanlaatu on huono  

Kirjatuista havainnoista kaksi koski tilan valaistusta. Aiemmassa työtilassa oli paljon 

luonnonvaloa ja sekä kohdistettavat kattovalaisimet. Työpisteissä ei ollut työpistekohtaisia 

erillisiä valaisimia.  

13.11.2019 klo 13:55: Työntekijä 1 sanoo tuntevansa, että sisällä on pimeää kuten 

ulkona johon työntekijä 2 vastaa, että viihtyy itse paremmin pimeässä.  

Yksittäisen kirjauksen takana oli havainto tilanteesta, jossa työntekijä jäi ilman 

istumapaikkaa ruokatauolla. Aiemman toimitilan ruokailu toteutettiin toisen osaston työtilan 

yhteydessä olevassa pienehkössä avokeittiössä, jossa istumapaikkoja oli erittäin rajoitetusti. 

Myös yksi ääniympäristöön liittyvä huomiokirjaus koski ruokailutilan yhteydessä olevaa 
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työtilaa, sillä ruokailutilan ja työtilan välillä ei ollut minkäänlaista äänen liikkumista 

ehkäisevää rakennetta:  

20.11.2019 klo 11:20: Työntekijä toteaa ääneen ruokailutilan olevan ruuhkainen, 

tilassa ei ole vapaita istumapaikkoja.    

 

20.11.2019 klo 11:30: Työntekijä toteaa ruokailutilan lähistöllä olevassa työtilassa, 

että ruokailutilasta kantautuu liian kova melu eikä pysty työskentelemään samassa 

tilassa.   

Tehdyt havainnot painottivat toimivan ilmanvaihdon, työyhteisön toimintatapojen ja 

ääniympäristön suunnittelun merkitystä. Hajuympäristöä koskevat kommentit liittyvät 

todennäköisesti ainakin osittain siihen, että aiempien toimitilojen keittiöt olivat työtilojen 

yhteydessä ja esimerkiksi ruuan lämmityksestä seuranneet hajut tai tuoksut kulkeutuivat 

esteettömästi myös työtilaan. Nämä tekijät tulisi huomioida myös uuden työtilan 

kehityksessä. Ilmanvaihtoon liittyvät epäkohdat saattavat korjaantua uusien toimitilojen 

myötä ilman erillisiä toimenpiteitä. Havainnoinnin yhteydessä ei ilmennyt mitään täysin 

odottamatonta uutta näkökulmaa tulevien toimitilojen kehitykseen.    

5.2 Verkkokysely: Aiemmat toimitilat ja työyhteisön odotukset   

Aiempia toimitiloja ja työyhteisön yritysmuuttoon kohdistuvia odotuksia koskeva verkkokysely 

toteutettiin tammikuussa 2020. Kysymyksiä oli yhteensä kymmenen. Kommenttikentällä 

varustettuja väittämiä kyselytutkimuksessa olivat kysymykset 1-4 ja avoimia kysymyksiä 

kysymykset 5-10. Kyselyn vastausskaalaan perustuvat kysymykset koostuivat väittämistä, 

jotka koskivat eri aihealueita. Väittämissä pyrittiin noudattamaan samaa positiivista muotoa 

läpi kyselyn, jotta vastaaminen olisi mahdollisimman yksinkertaista ja tulokset 

vertailukelpoisia. Tällä tarkoitetaan sitä, että kaikkien väittämien väite kirjoitettiin 

positiivisessa muodossa. Väittämien vastausvaihtoehtoina tässä kyselyssä olivat ”täysin samaa 

mieltä”, ”jokseenkin samaa mieltä”, ”jokseenkin eri mieltä” ja ”täysin eri mieltä”. 

Väittämien ollessa yhdenmukaisesti positiivisessa muodossa, oli ”täysin samaa mieltä” 

yhdenmukaisesti myös myönteisin vastausvaihtoehto ja ”täysin eri mieltä” kyselyn kielteisin 

vastausvaihtoehto. Kyselyn vastausvaihtoehtoista jätettiin tarkoituksella pois 

vastausvaihtoehto ”ei samaa eikä eri mieltä”, koska tuloksissa haettiin nimenomaan 

korostetusti joko myönteisiä tai kielteisiä näkökulmia. Kyselyssä katsottiin tärkeäksi myös 

selvittää, kallistuiko vastaaja myönteisen vai kielteisen vastauksen puolelle neutraalin 

vastausvaihtoehdon puuttuessa.  

Koska kyselyllä pyrittiin selvittämään nimenomaan työyhteisön jäsenten kokemuksia, 

väittämät toimivat pääasiassa välineenä yhteneväisten näkökulmien suodatukseen eli 

vastaamaan kysymykseen, nouseeko työyhteisön näkökulmissa esiin tiettyjä erityisen 
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myönteisiksi tai kielteisiksi koettuja työtilan ominaisuuksia. Myös väittämien osalta 

korostettiin erityisesti kysymykseen liittyvien avoimien kommenttien merkitystä, näitä 

pidettiin opinnäytetyöprosessin kannalta väittämiä tärkeämpänä tietolähteenä. 

Vapaamuotoisia avoimia kommentteja saatiin odotettua enemmän, vaikka kyselyn 

ohjeistuksessa korostettiinkin avointen kommenttien merkitystä. Avoimia kommentteja 

analysoitaessa keskityttiin ominaisuuksia koskevien mainintojen toistuvuuteen. Maininnoilla 

tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä yksittäisiä esimerkiksi työtilan ominaisuuksia tai 

kehityskohteita, jotka avoimissa kommenteissa tai avoimissa vastauksissa mainitaan. 

Mainintoja voi siten olla yksittäisessä kommentissa tai vastauksessa useampia. Toistuvuudella 

tarkoitetaan sitä, kuinka usein sama ominaisuus tai vastaava tekijä mainitaan eri 

kommenteissa.   

Hyvin varhaisessa vaiheessa avoimien kommenttien ja avoimien vastausten analysointia 

todettiin, että vastausten ja mainintojen tarkoituksenmukainen lajittelu ja sen myötä 

analysointi edellytti jonkinlaista työvälinettä. Analysoinnin tueksi kehitettiin yksinkertainen ja 

kevytkäyttöinen excel-pohjainen työkalu, jonka avulla vastauksia oli mahdollista pilkkoa 

pienempiin mainintoihin ja selvittää yksittäisten aihealueiden toistuvuutta. Tarkoituksena oli 

luoda työkalu, joka oli visuaalisesti mahdollisimman yksinkertainen ja tuki myös tiedon 

esittämistä. Työkalu mahdollisti myös sen, että tiettyyn avoimeen kommenttiin tai 

vastaukseen oli mahdollista palata myös yksittäisen mainitun ominaisuuden tai kehityskohteen 

perusteella. Työkalun avulla tuotetusta taulukosta on nähtävissä, missä yksittäisessä 

avoimessa kommentissa tai vastauksessa mikä tahansa yksitäinen aihepiiri tai ominaisuus 

mainitaan.  

Työkalu on kysymyksittäin muokattava taulukko, jonka ensimmäisessä pystysarakkeessa on 

listattu allekkain vaakariveillä kysymyskohtaiset avoimet kommentit tai vastaukset 

järjestyksessä. Seuraavat pystysarakkeet on nimetty aihepiireittäin siten, että jokaisen 

ensimmäisen kerran mainittavan uuden ominaisuuden tai aihepiirin kohdalla muodostetaan 

uusi pystysarake. Myöhemmistä vastauksista samaa aihepiiriä koskevat maininnat kirjataan jo 

olemassa olevaan sarakkeeseen. Näin kysymys kerrallaan edetessä jokainen käsillä olevaan 

kysymykseen liittyvä maininta sekä aihepiireittäin jaoteltu toistuvuus ilmenee lopullisesta 

taulukosta. Käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä, että jokainen taulukon pystysarakkeisiin 

kootuista aihepiireistä mainitaan kommenteissa tai vastauksissa vähintään kerran. Sarakkeet  

eivät kuitenkaan välttämättä ole siinä järjestyksessä, jossa maininnat ovat ilmenneet 

ensimmäistä kertaa. Kun kommentti- tai vastauskohtainen mainintojen lukumäärä (yleensä 1) 

kirjataan sarakkeeseen, taulukko laskee jokaisen aihepiirisarakkeen maininnat yhteen 

sarakekohteisesti. Jokaisen kommentin kaikki erilliset maininnat huomioidaan. Sarakkeiden 

otsikoinnissa aihepiirien taso pyrittiin pitämään mahdollisuuksien mukaan samana, pois lukien 

tilanteet, joissa eri tasoisten vastausten kirjaaminen analysointivaiheessa oli 

tarkoituksenmukaista.    
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Kyselyn vastaajajoukon pienestä koosta johtuen riippumatta samaa aihetta koskevien 

kommenttien lukumäärästä voidaan kuitenkin ajatella, että myös yksittäisissä kommenteissa 

esiin nostetut epäkohdat saattavat sisältää kehitystehtävän kannalta oleellista tietoa. Näin 

ollen vastausten toistuvuus ei ole itseisarvo, vaan jokainen avoimissa kommenteissa tai 

vastauksissa mainittu tekijä saattaa olla työyhteisön toiminnan kannata tarpeellinen 

kehityskohde jatkossa. Vastausten perusteella suurin osa myös esimerkiksi yksittäisten 

mainintojen kautta esiin tulleista mahdollisista kehityskohteista saattaisi yhtä hyvin löytyä 

useamman vastaajan vastauksesta, eikä yksittäisiä huomioita siten tule sulkea pois tuloksista. 

Erityisesti yksittäisten kommenttien rooli saattaa korostua, mikäli uusia työtiloja koskevista 

tuloksista on jatkossa nähtävissä erilaisia kehityskohteita, kuin tämän kyselyn vastauksista 

poimittujen ominaisuuksien toistuvuus antaa ymmärtää. Kirjallisen raportin laajuuden 

puitteissa ei kuitenkaan ollut mahdollista käydä läpi jokaista yksittäistä kommenttia, joten 

auki kirjoitetuissa tuloksissa pääpainona käytettiin pääsääntöisesti useimmin vastauksissa 

toistuneita ominaisuuksia tai tekijöitä. Kysymykseen liittyvän taulukon ja lainauksina 

kirjalliseen raporttiin koottujen avointen kommenttien ja vastausten tarkoitus on avata 

tuloksia toistuvuutta laajemmin.            

5.2.1 Aiemman työpisteen ja työtilan ominaisuudet  

Verkkokyselyn kahdella ensimmäisellä kysymyksellä selvitettiin jokaisen työntekijän omaa 

työpistettä (liite 4, taulukko 13) ja työtilakokonaisuutta (liite 4, taulukko 14) koskevia 

näkemyksiä vastausskaalallisten väittämien ja avoimien kommenttien avulla. Väittämät 

pohjautuivat työpisteen ominaisuuksia ja työtilakokonaisuutta koskevaan teoriaan. 

Ensimmäisen kysymyksen väittämien avulla selvitettiin vastaajan kantaa liittyen työpisteen 

kokoon, yksityisyyteen, valaistukseen, lämpötilaan, ergonomiaan sekä siihen, millä tavoin 

työvälineet tukevat varsinaista työntekoa.  

Valtaosa kyselyyn vastanneista oli joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että 

työntekijäkohtainen työpiste on kooltaan riittävän suuri. Kukaan vastaajista ei ollut täysin eri 

mieltä työpisteen kokoa koskevasta myönteisestä väittämästä, joten voidaan ajatella, ettei 

työpisteen koko väittämiin annettujen vastausten perusteella ole varsinainen ongelma. 

Työpisteen yksityisyyttä koskevat vastaukset jakautuivat verraten tasaisesti. Kuusi vastaajaa 

kuudestatoista koki olevansa joko jokseenkin tai täysin eri mieltä työpisteen riittävästä 

yksityisyydestä. 14 vastaajaa 16:sta koki olevansa joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä 

siitä, että työpisteen valaistus on sopivalla tasolla. Työpisteen lämpötilaan liittyvät 

vastaukset antavat ymmärtää, että aiemmissa toimitiloissa nimenomaan työpisteen lämpötila 

on ollut työtilassa ongelma, sillä kuudestatoista vastaajasta 12 oli joko jokseenkin tai täysin 

eri mieltä siitä, että henkilökohtaisen työpisteen lämpötila oli sopiva. Kaikki vastaajat olivat 

joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että työpisteen työvälineet tukevat työntekoa 

ja työpiste mahdollistaa erilaisten työasentojen hyödyntämisen työskentelyssä. Yksittäistä 
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täysin erimielistä vastaajaa lukuun ottamatta kaikki vastaajat olivat joko täysin tai osittain 

samaa mieltä siitä, että työpiste kokonaisuudessaan tuki ergonomista työskentelyä.  

Kyselytutkimuksen toisessa kysymyksessä selvitettiin työyhteisön jäsenten kokemuksia 

aiemmasta työtilasta kokonaisuutena (liite 4, taulukko 14). Työtilakokonaisuutta koskevat 

kokemukset jakautuivat vastausten perusteella huomattavasti työpisteeseen liittyviä 

vastauksia tasaisemmin. 

Kuudestatoista vastaajasta 13 oli joko täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että aiempien 

työtilojen siisteys oli hyvällä tasolla. Valtaosa, kymmenen vastaajaa 16:sta oli puolestaan 

joko jokseenkin tai täysin erimieltä siitä, että työtilassa oli hyvä ilmanlaatu. Vaikka osa 

vastaajista koki ilmanlaadun myös hyväksi, kyseessä oli myös kyselyn vastausten perusteella 

todennäköisesti yksi aiempaa toimitilakokonaisuutta koskeva epäkohta. Ymmärrettävästi 

työpisteen tavoin myös työtilakokonaisuuden lämpötilaa koskevat tulokset viittasivat 

lämpötilan olleen aiempien työtilojen toinen ongelmakohta, sillä yksitoista 16:sta vastaajasta 

oli joko jokseenkin tai täysin erimielinen väittämän  ”Nykyisten toimitilojen lämpötila on 

sopiva” kanssa. Yksitoista vastaajaa kuudestatoista oli joko jokseenkin tai täysin tyytyväisiä 

aiemman toimitilan visuaaliseen ilmeeseen. Työtilakokonaisuuden valaistukseen oltiin kyselyn 

perusteella tyytyväisiä, mutta työtilan ääniympäristö jakoi mielipiteitä. Puolet vastaajista oli 

joko täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että työtilassa esiintyy häiritsevää melua (kuvio 13) ja 

viisi vastaajaa kuudestatoista koki tilasta liikkuvat työkaverit tai vieraat jollain tasolla 

häiritseviksi. Puolet vastaajista oli lisäksi joko kokonaan tai osittain sitä mieltä, etteivät 

työtilat tarjonneet mahdollisuutta keskittymistä vaativien työtehtävien tekemiseen (kuvio 

14).  

 

Kuvio 13: Vastaukset väittämään ”Nykyisissä toimitiloissa ei ole häiritsevää melua”   
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Kuvio 14: Vastaukset väittämään ”Nykyiset toimitilat mahdollistavat keskittymistä vaativien 

työtehtävien tekemisen”    

Väittämiin annettujen vastausten perusteella aiempien toimitilojen työpisteen ongelmakohta 

oli erityisesti työpisteen ja työtilakokonaisuuden lämpötila sekä työtilan ilmanlaatu (kuvio 15, 

kuvio 16). Työpisteiden kesken poikkeavat lämpötilat selittyvät työpisteiden sijainnilla 

työtilassa ja lämpötilan kokemukseen vaikutti varmasti ikkunoiden läheisyys. Aiemmissa 

toimitiloissa sisäilman lämpötilaa säädeltiin usealla ilmalämpöpumpulla, joiden sijainti 

suhteessa vastaajan työpisteeseen on todennäköisesti vaikuttanut lämpötilan kokemukseen. 

Lämpötilaa ja ilmanlaatua koskevat ongelmat todennäköisesti korjaantuvat tai ainakin 

muuttuvat toimitilamuuton seurauksena ilman toimenpiteitä.  

 

Kuvio 15: Vastaukset väittämään ”Nykyisten toimitilojen lämpötila on sopiva”   
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Kuvio 16: Vastaukset väittämään ”Nykyisten toimitilojen ilmanlaatu (raikkaus, puhtaus, 

pölyisyys) on hyvä”  

Pääsääntöisesti positiiviset vastaukset työpisteen mahdollistamien työasentojen, ergonomian 

ja työvälineiden osalta ovat siinä mielessä huomionarvoisia, että samat työpistekohtaiset 

kalusteet ja työvälineet seuraavat uusiin toimitiloihin.   

Kyselyn ohjeistuksessa korostettiin nimenomaan avoimien kommenttien merkitystä, sillä 

näiden katsottiin kyselyn suunnitteluvaiheessa tarjoavan todennäköisesti väittämiä enemmän 

kehitystehtävän kannalta hyödynnettävää tietoa. Avoimia kommentteja annettiin odotettua 

enemmän. Kyselytutkimuksen ensimmäinen kysymys koski nimenomaan työntekijän 

kokemuksia yksittäisen työpisteen ominaisuuksista. Toisessa kysymyksessä selvitettiin 

työntekijän kokemuksia työtilasta kokonaisuutena. Kahden ensimmäisen kysymyksen avoimien 

kommenttien analysointivaiheessa todettiin avointen vastausten sisältävän paljon 

päällekkäisyyksiä ja ristikkäistä tietoa. Käytännössä tällä tarkoitetaan sitä, että myös 

työpistettä koskevassa kysymyksessä kommentoitiin työtilaa kokonaisuutena ja päinvastoin. 

Jotta avoimia kommentteja ei jäisi huomiotta ja kehitystehtävän kannalta olennaisin tieto 

olisi mahdollista tallentaa, päätettiin kahden ensimmäisen kysymyksen avoimet kommentit 

yhdistää analysointivaiheessa. Työpistettä koskevaan kysymykseen annettiin 13 avointa 

kommenttia, työtilakokonaisuuteen liittyviä kommentteja annettiin yhdeksän, eli 

analysointivaiheessa kahden ensimmäisen kysymyksen avoimia kommentteja oli yhteensä 22.  

Avoimien kommenttien maininnat olivat sävyltään kielteisiä, eli kehityskohteita. Koska suurin 

osa yksittäisistä kommenteista sisälsi useaan aihepiiriin liittyviä mainintoja, päätettiin 

hyödyntää opinnäytetyötä varten kehitettyä analysointityökalua ja avoimien kommenttien 

sisältämä tieto luokitella sisällön perusteella siten, että jokainen työpisteen tai työtilan 

tiettyä ominaisuutta koskeva maininta kirjattiin ylös. Mikäli saman lajitteluotsikon alle 
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luokiteltava ominaisuus mainittiin yhdessä kommentissa useasti, laskettiin tämä 

analysointivaiheessa vain yhdeksi maininnaksi. Jos samassa kommentissa mainittiin erikseen 

esimerkiksi työpisteen ahtaus ja työtilan ahtaus, laskettiin nämä kuitenkin kahdeksi erilliseksi 

maininnaksi. Kaikki avoimissa kommenteissa mainitut ominaisuudet listattiin ja laskettiin, 

kuinka useasti sama ominaisuus esiintyi kielteisessä merkityksessä kommenteissa yhteensä.  

Työpisteen ja työtilan ominaisuuksia koskevat maininnat käytiin läpi kommenttikohtaisesti ja 

ristiintaulukoitiin excelin avulla, jotta saatiin esitettävässä muodossa selville eniten kielteisiä 

mainintoja saaneet ominaisuudet (taulukko 1). Taulukon kommentit 1a-13a ovat avoimia 

kommentteja työpisteen ominaisuuksia koskevaan kysymykseen 1 ja kommentit 1b – 9b 

työtilakokonaisuuden ominaisuuksia koskevaan kysymykseen 2. Kuten myös taulukosta on 

nähtävissä, oli kahden ensimmäisen kysymyksen avoimia kommentteja perusteltua tarkastella 

analysointivaiheessa kokonaisuutena.  

Varsinaista työpistettä koskevat kielteiset kommentit liittyivät työtuoliin, työpisteen kokoon, 

työpisteen tarjoamiin säilytystiloihin sekä työpisteen valaistukseen. Työtilakokonaisuutta 

koskevat epäkohdat puolestaan liittyivät ääniympäristöön, lämpötilaan, sisäilman laatuun, 

työtilan yksityisyyteen tai tilan ahtauteen, siisteyteen, hiljaisen tilan puutteeseen, 

neuvottelutilojen lukumäärään, visuaaliseen ilmeeseen sekä yhteisiin toimintatapoihin tai 

pelisääntöihin (taulukko 1):    

Taulukko 1: Kysymysten 1 ja 2 avoimista kommenteista kootut maininnat työpisteen ja 

työtilan ominaisuuksista            

 

Työpisteen osalta eniten kielteisiä kommentteja sai työtuoli ja siihen liittyvät säädöt (4 

mainintaa). Työtuolin lisäksi kielteisiä kokemuksia esiintyi liittyen työpisteen valaistukseen (3 
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mainintaa), työpisteen kokoon (2 mainintaa) sekä työpisteen säilytysmahdollisuuksiin (2 

mainintaa): 

”Perustyötuoli on huonohko, eikä siinä saa optimaalista asentoa.”     

”Työpisteen pinta-ala on juuri ja juuri riittävä. Kun työskentelee 2 näytöllä, 

niin työpiste voisi olla hieman suurempi. (…)” 

”Oma kohdentava valo esim pöytävalo voisi olla hyvä että saisi itse säädettyä 

mahdollista lisävalaistusta. Toiset tykkäävät olla pimeämmässä ja toiset 

valoisemmassa.” 

”Työpisteiden välillä on aika vähän tilaa ja vieruskaverin kanssa tuolit 

kolahtelee vähän väliä yhteen. Tavaroille ei ole juuri säilytystilaa. Työpisteet 

riittävän erilleen toisistaan ja ehkä olisi kiva saada vaikka joku laatikosto, jossa 

voisi tavaroita säilyttää eikä kaikkea tarvitsisi kasata pöydälle.” 

Eniten työtilakokonaisuuteen liittyviä kielteisiä mainintoja saaneita ominaisuuksia olivat 

ääniympäristön ongelmat (12 mainintaa), lämpötila (11 mainintaa), yksityisyyden puute tai 

ahtaus (8 mainintaa), keskittymistä vaativaan työskentelyyn tarkoitetun tilan puute (5 

mainintaa) sekä sisäilman laatuun liittyvät ongelmat (5 mainintaa). Neljässä kommentissa 

mainittiin tarve yhteisille toimintatavoille eli pelisäännöille. Muutamassa kommentissa 

mainittiin myös kokoustilojen riittämättömyys (3 mainintaa). Vaikka yksityisyys on olennainen 

tekijä myös työpisteen ominaisuuksissa, laskettiin se tässä yhteydessä työtilakokonaisuuden 

ominaisuudeksi, sillä valtaosassa kommentteja yksityisyyden puute mainittiin yhteisen tilan 

ahtauden ja esimerkiksi tilassa käytettävien kulkureittien yhteydessä. Seuraavassa joitakin 

työtilakokonaisuuteen liittyviä avoimia kommentteja:  

”Toimiston lämpötilan suhteen on ollut isoja ongelmia. Kesällä ollut liian 

kuuma ja talvella liian kylmä. Yleinen sisäilma on ollut myös ajoittain huono. 

Työpisteeni ympärillä on myös ajoittain paljon melua ja häiriöitä. Toivoisin 

siis, että uusissa tiloissa olisi enemmän yksityisyyttä ja sisäilma sekä lämpötila 

olisi optimaalinen vuodenajasta riippumatta.” 

”Työpiste on jatkuvasti käytetyn kulkureitin varrella eikä yksityisyydestä ole 

tietoakaan. Tilan akustiikka ei ole kaikkein parhaita ja välillä työn teko 

edellyttää kuulokkeiden pitämistä taustamelun torjumiseksi. Samasta syystä 

käytettävä työtila on aina välillä sovitettava ohi kulkevan "työliikenteen" 

mukaan. (…)” 
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”Sisäilmaa ja lämpötilaa lukuun ottamatta asiat ok tasolla. Välillä 

taustameteli haittaa puhelintyötä tai keskittymistä vaativaa tekemistä. 

Uusissa tiloissa ns. hiljainen huone varmaan ratkaisisi ainakin osan ongelmaa.” 

”Tilat ovat aika ahtaat ja ihmiset istuvat pienessä tilassa, tämä aiheuttaa mm. 

metelistä johtuvaa stressiä.” 

” …Meiltä puuttuu tällä hetkellä tilat joihin voisi mennä tekemään 

keskittymistä vaativia työtehtäviä, eli ns. hiljaisia huoneita. Oma toimipisteen 

rauhallisuus on riittävä normitöiden tekemiseen, mutta kunnolla keskittymistä 

vaativiin töihin se ei ole riittävä. (…)” 

”…myös henkilökohtaisesti voisi pitää tiloja ja tasoja vielä siistimpänä. 

Ilmanlaatu ja lämpötila kulkevat tässä tapauksessa samassa, kumpaankaan ei 

juurikaan voi vaikuttaa ja etenkin talvella ainut keino saada ilmanlaatua 

paremmaksi on avata ikkuna, joka tekee taas lämpötilasta todella kylmän.”  

Avoimien vastausten perusteella työpisteen osalta huomiota tulisi erityisesti kiinnittää 

käytettävissä oleviin istuinratkaisuihin ja työpisteen valaistukseen. Työpisteissä olisi hyvä 

huomioida myös mahdollisuus henkilökohtaisen irtaimiston säilytykseen. Työtilakokonaisuuden 

kohdalla erityisesti aiempien toimitilojen häiritsevä ääniympäristö herätti mielipiteitä. 

Työtilan akustiseen suunnitteluun tulisi vastausten perusteella panostaa uusissa toimitiloissa, 

sillä työtilan akustiset ratkaisut ovat merkittävä osatekijä työyhteisön kokeman työrauhan 

kannalta. Lämpötilaan ja sisäilman laatuun liittyvät tekijät eivät välttämättä muodostu 

aiempien toimitilojen kaltaiseksi ongelmaksi uusien toimitilojen kohdalla. Työtiloissa 

koettuun yksityisyyden puutteeseen sekä tilojen väljyyteen tulisi myös panostaa uusissa 

toimitiloissa. Vastausten perusteella työyhteisössä koettiin tarvetta myös keskittymistä 

vaativaan työhön tarkoitetulle hiljaiselle työtiloille sekä yhteisille pelisäännöille.  

Kyselyssä pyrittiin myös selvittämään, nouseeko esiin epäkohtia aiempien toimitilojen 

sosiaali- ja saniteettitilojen varustelussa, siisteydessä tai visuaalisessa ilmeessä (liite 4, 

taulukko 15). Lisäksi haluttiin selvittää työyhteisön näkemyksiä liittyen työtilan tarjoamiin 

taukoliikuntamahdollisuuksiin (liite 4, taulukko 15). Vastauksia oli tarkoitus hyödyntää 

myöhemmin toteutettavan tulevaan uusia toimitiloja koskevan kyselyn ja opinnäytetyön 

kehitystehtävän taustamateriaalina. Pidettiin myös mahdollisena, että aiempia toimitiloja 

koskevista avoimista kommenteista olisi nostettavissa valmiita tai lähes valmiita 

kehitysideoita liittyen uuden toimitilan sosiaali- ja saniteettitiloihin sekä 

taukoliikuntamahdollisuuksiin.        

Yhdeksän 16 vastaajasta oli joko jokseenkin tai täysin eri mieltä siitä, että sosiaali- ja 

saniteettitilojen ja keittiön varustelu oli hyvällä tasolla. Seitsemän vastaajaa oli väittämän 
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kanssa joko jokseenkin tai täysin samaa mieltä. 11 vastaajaa 16:sta oli joko täysin tai 

jokseenkin samaa mieltä siitä, että yhteisten tilojen siisteys oli hyvällä tasolla. Sosiaali- ja 

saniteettitilojen sekä keittiön visuaalinen miellytti joko täysin tai osittain 10 vastaajaa 

16:sta, kuusi vastaajaa oli joko jokseenkin tai täysin eri mieltä väittämän kanssa. Väittämiin 

annettujen vastausten perusteella eniten kritiikkiä osakseen saivat aiempien toimitilojen 

riittämättömät taukoliikuntamahdollisuudet, sillä vain viisi vastaajaa kuudestatoista oli joko 

jokseenkin tai osittain sitä mieltä, että aiempien toimitilojen taukoliikuntamahdollisuudet 

olivat riittävät (kuvio 17). Toiseksi vähiten tyytyväisiä oltiin sosiaalitilojen, keittiöiden ja 

saniteettitilojen varustelutasoon, sillä 9 kuudestatoista vastaajasta oli joko jokseenkin tai 

täysin erimieltä hyvästä varustelutasosta (kuvio 18). Tulosten perusteella tulevien työtilojen 

kehittämisessä olisi hyvä huomioida yhteisten tilojen varustelu sekä 

taukoliikuntamahdollisuudet 

 

Kuvio 17: Vastaukset väittämään ”Nykyisissä toimitiloissa on riittävästi 

taukoliikuntamahdollisuuksia”  
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Kuvio 18: Vastaukset väittämään ”Nykyisten toimitilojen sosiaalitilojen/keittiöiden/WC-

tilojen varustelutaso on hyvä” 

Avoimia kommentteja sosiaali- ja saniteettitilojen sekä keittiön ominaisuuksiin annettiin 

yhteensä 10 kappaletta. Kommenteista koottiin edellisten kysymysten tapaan kielteisessä 

tarkoituksessa kirjoitetut maininnat. Sosiaali- ja saniteettitilojen ominaisuuksia ja 

taukoliikuntaa koskevat maininnat käytiin läpi kommenttikohtaisesti ja taulukoitiin excelin 

avulla, jotta saatiin esitettävässä muodossa selville eniten kielteisiä mainintoja saaneet 

ominaisuudet (taulukko 2). Kommenteista nousseet maininnat luokiteltiin aihealueittain 

ominaisuuksiin. Ominaisuuksia olivat sosiaalitilojen puuttuminen, varustelu, sijainti ja koko, 

keittiön koko, varustelu, sijainti ja siisteys, taukoliikuntamahdollisuudet sekä WC-tilojen 

siisteys ja määrä. Kaikista aihepiireistä kommenteissa ilmeni vähintään yksi maininta.          

Taulukko 2: Kysymyksen 3 avoimista kommenteista kootut maininnat liittyen sosiaali- ja 

saniteettitilojen ominaisuuksiin sekä taukoliikuntamahdollisuuksiin            
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Viisi kymmenestä vastaajasta kommentoi, ettei työtilassa ole varsinaisia sosiaalitiloja 

lainkaan tai juuri lainkaan. Viisi vastaajaa kymmenestä myös kommentoi keittiön kokoa ja 

siisteyttä kielteisessä merkityksessä:       

”Tällä hetkellä ei ole kunnon taukotilaa, vessojakin liian vähän. Siivoja käy 

kaksi kertaa viikossa, sen välillä vastuu siisteydestä kaikilla, joka ei 

kuitenkaan tunnu toimivan vaan tavarat jätetään ympäriinsä eikä jälkiä 

siivota.” 

”WC-tiloja liian vähän, yleensä joutuu vähän jonottomaan vuoroaan. Keittiö 

on ahdas ja vähän säilytystilaa, sosiaalitiloja ei oikeastaan ole. Tilavampi 

keittiö ja muutama WC lisää. Tila lounastauon pitämiselle.” 

” Keittiö on aika kompakti. Siisteys siivousliikkeen puolesta ok, henkilöstä 

voisi välillä olla siistimpääkin. Unisex-vessa ei ole varsinaisesti häirinnyt. 

Mitään varsinaisia sosiaalitiloja ei ole ollut. Kokovartalopeili olis kiva.” 

” Pienet keittiöt. Jääkaapeissa on usein vanhentunutta tavaraa.” 

”Keittiön siisteydestä huolehtimisen tulisi olla jokaisen asia - nyt muutama 

ihminen siivoaa useimpien jäljet - ei hyvä...” 

Neljä vastaajaa kymmenestä kommentoi puutteellisia taukoliikuntamahdollisuuksia. 

Taukoliikuntamahdollisuuksien puutteellisuuden arveltiin johtuvan esimerkiksi ahtaista 

toimitiloista. Taukoliikunnan kommenteissa kuitenkin kiiteltiin työnantajan tarjoamia 

kuntosalisalikortteja ja mahdollisuutta hyödyntää kuntosalia tai ulkoilla työpäivän aikana: 

” … Keittiö ja taukotila ovat pienet. Taukoliikuntaan ei juurikaan ole 

toimitilojen puolesta mahdollisuutta. (tämä on korvattu hyvin salikorteilla ja 

mahdollisuudella vaikka lähteä lenkille) Tulevalta toimitilalta toivon isompaa 

keittiötä ja taukotilaa…” 

” …Taukoliikunta???...” 

” Jonkinnäköiset taukoliikuntavälineet esim. tanko tai kepit voisi olla hyvä.” 

Myös sosiaalitilojen ja keittiön sijaintia moitittiin:  

”…Keittiöstä joutuu kantamaan kuuman annoksen ja aterimet toiselle puolelle 

taukotilaan…”   

”… Esimerkiksi työntekijät lounastavat liian lähellä työpisteitä, jolloin syntyy 

häiriöitä muille työntekijöille…” 
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Vastausten perusteella aiemman toimitilan sosiaalitilat ja keittiöt koettiin erityisen 

puutteellisiksi. Avoimien kommenttien määrän ja kirjoitusasun perusteella sosiaalitiloilla ja 

keittiöillä on kuitenkin suuri merkitys työyhteisölle. Sosiaalitilojen rajallinen koko ja sijainti 

työtilan yhteydessä voidaan tulkita ongelmaksi aiempien toimitilojen kohdalla. Suuri osa 

vastauksista ilmenevistä epäkohdista on suoraan yhteydessä työtilan kokoon ja rakenteeseen 

sekä tilojen sijoitteluun toimitilojen sisällä. Näin ollen osa epäkohdista todennäköisesti 

korjaantuu toimitilamuuton yhteydessä ilman erillisiä toimenpiteitä.   

Seuraavassa osiossa kyselytutkimusta kartoitettiin työyhteisön näkemyksiä toimitilojen 

turvallisuudesta ja sijainnista. Vastausskaalaan perustuvien väittämien tarkoitus oli jälleen 

selvittää, nouseeko kyselyssä esiin sijaintiin tai turvallisuuteen liittyen selkeitä eroja tai 

yhteneväisyyksiä näkökulmissa. Myös tämän kysymyksen kohdalla katsottiin avoimien 

kommenttien merkitys kuitenkin väittämiä koskevia vastauksia tärkeämmäksi kehitystehtävän 

kannalta. Väittämät olivat ”Nykyiset toimitilat ovat turvalliset työskennellä, enkä koe 

turvallisuusuhkia” ja ”Nykyisellä toimipisteellä on hyvä sijainti” (liite 4, taulukko 16).  

Kaikki kuudestatoista kyselyyn vastanneista yhtä vastaajaa lukuun ottamatta olivat täysin 

samaa mieltä siitä, että aiemman toimipisteen sijainti oli hyvä. Myös yksi kuudestatoista 

vastaajasta oli jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. Kolmetoista kuudestatoista 

vastaajasta oli joko täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että aiemmat 

toimitilat olivat turvalliset työskennellä, eikä tiloissa koettu turvallisuusuhkia. Kolme 

vastaajaa kuudestatoista oli turvallisuutta koskevan väittämän kanssa jokseenkin eri mieltä, 

yksikään vastaaja ei ollut väittämän kanssa täysin erimielinen. 

Turvallisuutta ja sijaintia koskevia avoimia kommentteja annettiin yhteensä yhdeksän. 

Aiemmista avoimista kommenteista poiketen kommentit aiemman toimitilan turvallisuudesta 

ja sijainnista olivat pääasiassa positiivisia. Erityisesti sijainti ja saavutettavuus mainittiin 

useasti positiivisessa merkityksessä:  

”Nykyiset tilat ovat olleet hyvällä paikalla ja tänne on vaivatonta tulla 

julkisilla.” 

”…ja hyvin kulkuyhteyksien varrella. Koska itse käytän julkisia kulkuneuvoja, 

enkä omaa autoa, niin tämä on aika ihanteellinen sijainti.” 

Avoimissa kommenteissa oli kuitenkin myös muutama kielteisessä sävyssä tehty huomio 

toimitilan turvallisuudesta. Näiden kohdalla toteutettiin edellisten avointen kommenttien 

tavoin ristiintaulukointi kommentti- ja havaintokohtaisesti. Kaikki työtilan turvallisuutta 

koskevat epäkohdat olivat yksittäisiä mainintoja, joita ei tässä yhteydessä kohdeyrityksen 

yritysturvallisuus huomioiden ole mahdollista käsitellä tarkemmin. Yleisellä tasolla 

turvallisuuteen liittyvät maininnat koskivat sisätiloissa liikkumista, kulunvalvontaa, 
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uloskäyntejä ja aiemmissa toimitiloissa säilytettyä irtaimistoa. Turvallisuuden osalta 

useammassa kommentissa mainittiin positiivisessa merkityksessä toimitilojen 

huomaamattomuus katukuvassa, sillä kyseessä eivät olleet varsinaiseen kasvokkain 

tapahtuvaan asiakastyöhön tarkoitetut toimitilat.  

Tulosten perusteella kyselyyn vastanneet olivat erittäin tyytyväisiä aiempien toimitilojen 

sijaintiin. Avoimista kommenteista esille nousi toimitilaturvallisuuden osalta joitakin 

tekijöitä, jotka tulisi huomioida myös uusissa toimitiloissa.    

5.2.2 Toimitilojen vaihtumiseen kohdistuvat odotukset ja haasteet      

Kyselytutkimuksen ensimmäisessä avoimessa eli järjestyksessään viidennessä kysymyksessä 

kysyttiin, millaisia odotuksia ja/tai haasteita työyhteisön mielestä liittyy toimitilojen 

vaihtumiseen. Koska samassa kysymyksessä kysyttiin sekä odotuksista että haasteita, 

analysointivaiheessa näitä koskevat vastaukset katsottiin tarpeelliseksi erottaa toisistaan. 

Tällä kysymyksellä ajettiin takaa nimenomaan toimitilojen vaihtumiseen ja muuttoon liittyviä 

haasteita ja odotuksia. Suurin osa vastauksista koski kuitenkin työtilan ominaisuuksia, joita oli 

tarkoitus kartoittaa kyselyn seuraavalla avoimella kysymyksellä. Ensimmäisen avoimen 

kysymyksen asettelussa ja muotoilussa olisi siten ollut parantamisen varaa. Vastausten 

yhdistämistä harkittiin analysointivaiheessa, mutta vastaukset päädyttiin pitämään erillään, 

sillä kaikki vastaajat eivät ole tulkinneet ensimmäisen kysymyksen koskevan toimitilan 

ominaisuuksia ja toisaalta, osa vastaajista on todennäköisesti joko vastannut eri tavalla tai 

jättänyt kokonaan vastaamatta seuraavaan toimitilojen ominaisuuksia koskevaan kysymykseen 

kerrottuaan kantansa toimitilojen ominaisuuksista tämän ensimmäisen avoimen kysymyksen 

yhteydessä. Vastausten yhdistäminen olisi myös saattanut johtaa aktiivisten vastaajien 

vastausten korostumiseen tuloksissa.      

Vastauksia avoimeen kysymykseen annettiin 16 kappaletta. Vastauksista nousseet odotukset 

ja haasteet ristiintaulukoitiin avoimien kommenttien tavoin, jotta ilmenee eniten vastauksia 

mainintoja saaneet odotukset ja haasteet. Taulukointi toteutettiin kahdella eri excel-

taulukolla haasteiden ja odotusten erottelun vuoksi ja kaikki avoimissa vastauksissa esiintyvät 

haasteet ja odotukset kirjattiin ylös riippumatta haasteen tai odotuksen toistuvuudesta.  

Uusiin toimitiloihin kohdistuviin odotuksiin liittyvät vastaukset jakautuivat vastausten 

perusteella seuraaviin aihealueisiin: viihtyisyys, keittiön/varustelu, valaistus, 

ääniympäristö/työrauha, turvallisuus, tilan rakenne/koko/väljyys, visuaalinen ilme, 

siisteys/hyvä kunto, tiedonkulku, yhteenkuuluvuus, sosiaalitilat, hiljaiset huoneet sekä 

sisäilmanlaatu (taulukko 3). Odotuksia esiintyi yhdessätoista kuudestatoista vastauksesta ja 

odotuksia koskevia mainintoja 26. Kaikista aihepiireistä vastauksissa ilmeni vähintään yksi 

maininta.       
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Taulukko 3: Toimitilan vaihtumiseen liittyvät odotukset   

   

Kyselyn avoimissa vastauksissa suurin määrä odotuksiin liittyvistä maininnoista (6 kappaletta) 

liittyi tavalla tai toisella tulevan toimitilan rakenteeseen ja vastauksissa mainittiin erityisesti 

toimitilan kokoa ja väljyyttä koskevat odotukset. Yhteenkuuluvuuden tunteen parantuminen 

mainittiin yhteensä neljässä kuudestatoista avoimesta vastauksesta. Kolmanneksi eniten 

odotettiin ääniympäristön parannuksia ja parempaa työrauhaa sekä parannuksia 

sosiaalitiloihin.      

”Odotan että uudet tilat ovat tilavammat”   

”enemmän tilaa” 

”Positiiviset odotukset: kaikki samassa tilassa, väljempää, uudet siistit 

remontoidut tilat, edelleen keskustassa, isompi keittiö ja 

ruoanvalmistusmahdollisuus. Toivon myös parempaa sisäilmaa. (…)”  

”Yhtenäisyys. Yksi toimitila kaikille.” 

”Odotan toimivampia tiloja ja sitä, että koko henkilöstö on samassa tilassa” 

”Odotan rauhallisempaa työympäristöä, jossa mahdollisuus keskittyä työhön 

ilman häiriöitä. Lisäksi odotan parempia yhteisiä tiloja.” 

Toimitilan vaihtumiseen liittyviä haasteita vastauksista ilmeni selkeästi odotuksia vähemmän. 

Myös haasteet ristiintaulukoitiin ja jokainen saman kysymyksen avoin vastaus käytiin läpi 

kirjaten haasteisiin liittyvät maininnat erilliseen taulukkoon. Edellisten analysointivaiheiden 

tavoin jokainen haasteeksi tulkittava maininta kirjattiin taulukon pystysarakkeisiin ja 

esiintyvyyttä kirjattiin vastaus- eli rivikohtaisesti. Varsinaisia haasteita mainittiin yhteensä 

kahdeksassa 16 vastauksesta ja mainintoja yhteensä kertyi 14 kappaletta. Maininnat jaettiin 

analysointivaiheessa aiheittain vastausten perusteella kategorioihin. Vastauksista nousseita 
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haasteita olivat muuttoaikataulu, remonttiaikataulu, ääniympäristö, suunnitelmien 

toteutettavuus, rakennuksen ominaisuudet, uutta toimitilaa koskevien ratkaisujen 

yksimielisyys, IT-työvälineiden toimivuus sekä uuteen tilaan tottuminen (taulukko 4). Kaikista 

aihepiireistä vastauksissa ilmeni vähintään yksi maininta.      

Taulukko 4: Toimitilan vaihtumiseen liittyvät haasteet  

 

Avoimien vastausten perusteella yhtenä muuttoprosessin haasteina nähtiin erityisesti 

muuttoaikataulun pitävyys (3 mainintaa). Uusi toimitila remontoitiin ennen muuttoa, joten 

vastauksissa mainittiin myös muuttoa edeltäneen remontin aikataulun pitävyys (1 mainintaa). 

Niin ikään kolmessa vastauksessa haasteeksi nähtiin IT-työvälineiden toimivuus välittömästi 

muuton jälkeen, sillä pienikin katkos tietoliikenteessä saattaa aiheuttaa merkittäviä ongelmia 

kyseisen organisaation toiminnassa. Kolmessa vastauksessa kuudestatoista haasteena nähtiin 

myös tulevan työtilan ääniympäristön toimivuus.  

”Varmasti suurin haaste on itse muutto ja sen aikataulu. Pysyykö remontti 

aikataulussa? Toimiiko kaikki laitteet uudessa toimistossa? Oma aikansa menee 

myös ihan uuteen toimistoon totutellessa ja että oppii uuden työmatkareitin 

eikä mene vanhasta muistista vanhalle toimistolle :)” 

”Mahdollisesti enemmän melun kanssa ongelmaa jos kaikki suuressa tilassa.” 

”(…) Haasteita: toimiiko it heti suunnitellusti, onko suunnitelmat 

toteutettavissa (mahdolliset mittakaavavirheet jne., ettei kalusteet 

mahtuisikaan suunnitellusti jne.)”      

Muuttoaikataulun lisäksi myös tämän kysymyksen kohdalla vastaukset viittaavat siihen, että 

erityisesti tulevissa toimitiloissa tulisi panostaa ääniympäristöä ja työrauhaa kehittäviin 
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toimenpiteisiin. Kyselyn vastausvaiheessa työyhteisön tiedossa oli uuden toimitilan aiempia 

toimitiloja suurempi koko, mikä todennäköisesti näkyi myös toimitilan rakennetta koskevissa 

vastauksissa. Kysymyksen asettelusta johtuen vastaukset eivät täysin vastaa kysymyksen 

alkuperäistä tarkoitusta, mutta sisältävät silti mahdollisissa kehitystoimenpiteissä 

hyödynnettävää tietoa myös työtilaan kohdistuvien odotusten osalta.      

Kyselyn järjestyksessään kuudennessa eli kyselyn toisessa avoimessa kysymyksessä tarkoitus 

oli selvittää nimenomaan uusia toimitiloja ja tilankäyttöä koskevia odotuksia. Kuten aiemmin 

on todettu, tämän avoimen kysymyksen vastauksissa on melko paljon päällekkäisyyttä 

edeltävän avoimen kysymyksen vastausten kanssa. Vastaukset tarjosivat edellistä kysymystä 

selkeämpiä nimenomaan fyysisiä toimitilaa koskevia odotuksia. Kysymyksen vastauksista 

saattaisi myös nousta esiin myös selkeitä lähes valmiita parannus- tai kehitysehdotuksia, jotka 

tulisivat ajankohtaisiksi toimitilamuuton jälkeen. Kysymys esitettiin muodossa ”Millaisia 

parannuksia työtiloihin odotat erityisesti uusia toimitiloja ajatellen?”. 

Vastauksia toimitilojen parannuksia koskevaan avoimeen kysymykseen annettiin yhteensä 14. 

Työtilojen parannuksiin liittyviä odotuksia näistä mainittiin kahdessatoista. Erilaisia odotuksia 

koskevia mainintoja vastauksissa oli yhteensä 32. Jokainen mainittu ominaisuus huomioitiin 

analysoinnissa. Vastauksissa mainittuja ominaisuuksia ja näin ollen analysoinnin yhteydessä 

syntyneitä aihepiirejä oli kaksitoista: toimivuus, ruokapöytä, keittiö, sisälämpötila, 

ääniympäristö, yksityisyys, tilan rakenne/koko/väljyys, ilmanlaatu, mahdollisuudet 

videoneuvotteluun, sosiaalitilat, hiljaiset huoneet sekä neuvottelutilat (taulukko 5).  

Taulukko 5: Uuden toimitilan ominaisuuksiin kohdistuvat odotukset   

   

Eniten avoimissa vastauksissa mainintoja keräsi neuvottelutiloja ja erityisesti niiden 

lukumäärää koskevat parannusodotukset (6 mainintaa). Myös videoneuvottelun mahdollistavia 

tiloja toivottiin neuvottelutilojen yhteydessä (1 maininta). Avointen vastausten perusteella 

tilan rakenteeseen, kokoon ja väljyyteen liittyvät odotukset korostuivat (5 mainintaa). Myös 

ilmanlaatuun (4 mainintaa) ja työtilojen lämpötilaan (4 mainintaa) odotettiin parannuksia. 

Edellisen kysymysten avoimien vastausten perusteella aiemmissa toimipisteissä 
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riittämättömiin sosiaalitiloihin odotettiin parannusta kolmessa vastauksessa neljästätoista. 

Niin ikään kolmen vastauksen kohdalla mainittiin tarve keskittymistä vaativaan työskentelyyn 

tarkoitetusta tilasta tai hiljaisesta huoneesta.    

 

”Väljyyttä (?), hiljainen huone, enemmän neukkareita, äänieristystä, keittiö 

(+ruokapöytä)” 

”Useampi neukkari, toinen videoneukkari, isommat taukoilutilat.” 

”Aikaisemmissa vastauksissa ollut jo aika paljon...” 

”Isompia tiloja, mahdollisuutta "hiljaiseen huoneeseen"” 

”Toivon, että uusissa toimitiloissa olisi paremmat mahdollisuudet rauhalliseen 

ja sitä kautta tehokkaaseen työskentelyyn. Toivon myös, että kun kollegojen 

kanssa päästään samaan tilaan niin kommunikointi helpottuu. Toivon myös, 

että sosiaaliset/yleiset tilat soveltuvat paremmin lounastamiseen tai taukojen 

pitämiseen.” 

”Enemmän tilaa, mahdollisuus rauhallisempiin tiloihin sellaisen vaatiessa, 

työtilan ilmanlaadun/lämpötilan säätämisen mahdollisuus ja niin että se 

todella toimii.” 

Edellisen avoimen kysymyksen vastauksista poiketen suoranaisesti ääniympäristöön liittyviä 

vastauksia ei juuri annettu. Osittain tämä voi johtua myös siitä, ettei ääniympäristöä helposti 

mielletä juuri tilaa koskevaksi ominaisuudeksi. Keskittymistä vaativaan työskentelyyn 

tarkoitettu työtila on kuitenkin suorassa yhteydessä myös työtilan ääniympäristöön. Mikäli 

keittiötä ja ruokapöytää koskevat maininnat luettaisi sosiaalitiloja koskeviin mainintoihin, 

olisi sosiaalitiloja koskevia mainintoja yhteensä kuusi, mikä nostaisi myös sosiaalitilat 

vastausten kärkeen kun tarkastellaan toistuvuutta. Myös tilan rakenne, koko ja väljyys ovat 

yhteydessä sekä ääniympäristöön että sosiaalitiloihin, joten näihin keskittyminen tulevien 

toimitilojen kehittämisessä saattaisi olla oikea lähtökohta tulosten perusteella.   

Seuraavan avoimen kysymyksen avulla oli tarkoitus selvittää, nouseeko työyhteisön jäsenten 

aiemmasta kokemuksesta onnistuneita työtilaa koskevia ratkaisuja, joita olisi mahdollista 

hyödyntää myös kohdeyrityksen tulevissa toimitiloissa. Kysymys esitettiin muodossa ”Tuleeko 

mieleesi aiempien työtehtävien tai muun yhteyden kautta joitain erityisen onnistuneita ja/tai 

toteuttamiskelpoisia ratkaisuja uusia työtiloja ajatellen?”. Vastauksia kysymykseen annettiin 

yhteensä 16. Vastauksista kahdeksan oli kielteisiä, eli vastaajan aiemmasta kokemuksesta ei 

löydy työtilan kehityksessä huomioitavia tekijöitä. Loput vastauksista olivat pääsääntöisesti 
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yksittäisiä mainintoja, joten toistuvuutta ei ole tarkoituksenmukaista selvittää 

ristiintaulukoinnin avulla.  

Aiempiin kokemuksiin liittyvissä avoimissa vastauksissa mainittiin esimerkiksi vastaajan 

aiemman työnantajan tiloissa ollut kivennäisvesiautomaatti ja hedelmätarjoilut. Kaksi 

vastaajaa nostaa esiin selkeät yhteiset oleskelutilat. Vastauksissa mainitaan myös 

puhelinhuoneet ja kolme vastaajaa nostaa aiemmista kokemuksista esiin erilliset hiljaiset 

tilat. Myös paremmilla säädöillä varustetut työtuolit sekä erilliset työhuoneet tulevat esille. 

Eräässä vastauksessa mainitaan myös esimerkiksi äänenkäyttöön, siisteyteen ja sosiaalitiloihin 

liittyvät yhteiset pelisäännöt sekä yhteisiin tiloihin sijoitettava taulu, johon työyhteisön 

jäsenet kirjaisivat tulevan viikon läsnäolotietonsa. 

”Eipä oikeastaan.” 

”Kunnollinen alue, missä voi pitää taukoa niin, että muut työtä tekevät eivät 

siitä häiriinny. Hiljaiset huoneet ja mahdollisesti puhelinkopit.” 

”Ei muuta kuin tuoleja uusiessa voisi ottaa paremmilla säädöillä olevat 

tuolit.”   

Vastauksista ei noussut esiin erityisiä aiemmista yhteyksistä tutuksi tulleita työtilaan liittyviä 

ratkaisuja. Vastaukset kuitenkin vahvistavat hieman aiempia tuloksia liittyen työtuolien 

riittämättömiin säätöihin, hiljaisen tilan puutteeseen, sekä yhteisten toimintamallien 

tarpeeseen.    

Seuraavaksi kyselyssä esitettiin avoimena kysymyksenä väittämä muodossa ”Olen kiinnostunut 

tekemään enemmän etätyötä ja jos, miksi?”. Kysymykseen annettiin 16 vastausta ja yhteensä 

14 mainintaa, jotka koskivat joko myönteisen tai kielteisen vastauksen syytä kantaan etätyön 

lisäämisestä. Väittämän myönteisen asettelun vuoksi myös yksittäinen ”-” vastaus on tulkittu 

tuloksissa kielteiseksi, yhden avoimen kommentin kohdalla vastaajalla ei vielä ollut 

mielipidettä aiheesta.  

Vastaukset jakautuivat tasaisesti myönteisiin ja kielteisiin kantoihin etätyöskentelyn 

lisäämisestä. Kahdeksassa vastauksessa kuudestatoista suhtautuminen etätyön lisäämiseen oli 

myönteinen. Kuitenkin lähes puolet vastaajista (7 vastausta) eivät olleet kiinnostuneita 

lisäämään etätyöskentelyä. Vastausten osalta on tärkeää huomioida, että organisaatiossa on 

ennestään ollut kohtalaisen joustavat etätyökäytännöt, ja etätyötä on ollut mahdollista tehdä 

tarvittaessa myös kyselyn toteutushetkellä. Vastausten erittelyssä hyödynnettiin analysointia 

varten toteutettua excel-työkalua.  
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Seuraavassa taulukossa on esitetty avoimien vastausten jakautuminen myönteisiin ja 

kielteisiin vastauksiin väittämään ”Olen kiinnostunut tekemään enemmän etätyötä ja jos, 

miksi?” (taulukko 6):   

Taulukko 6: Vastauskohtaisesti eritelty myönteinen tai kielteinen kanta väittämään ”Olen 

kiinnostunut tekemään enemmän etätyötä ja jos, miksi?”     

 

Neljä kahdeksasta etätyön lisäämiseen myönteisesti vastanneista ilmoitti syyksi myönteiseen 

kantaansa etätyön seurauksena työmatkan pois jäämisestä johtuvan aikasäästön. Muita 

myönteiseen kantaan vaikuttavia tekijöitä olivat etätyön parempi työrauha (2 vastausta) sekä 

etätyöhön liittyvät aiemmat positiiviset kokemukset (1 vastaus) (taulukko 7):  

Taulukko 7: Myönteisesti etätyön lisäämiseen suhtautuneiden ilmoittamat syyt 

 

Myönteinen suhtautuminen etätyöhön oli useassa vastauksessa yhteydessä työmatkan pois 

jäämisestä seuraavaan aikasäästöön:  
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”Kyllä, poistaa työmatkaan käytettävän ajan ja antaa helpommin 

mahdollisuutta keskittyä työhön.” 

”kyllä, säästää aikaa kun ei tartte työmatkaan käyttää aikaa” 

 Muita myönteisen kannan syitä olivat työrauha ja aiemmat positiiviset kokemukset:  

”Tällä hetkellä metelin vuoksi etätyön tekeminen kiinnostaa.” 

”(…) Erittäin positiiviset kokemukset siis etätyöskentelystä, vaikka toisaalta on 

myös todella mukava / tärkeä nähdä kollegoita myös kasvotusten.”  

Etätyön lisäämiseen kielteisesti suhtautuneiden vastaajien mainitsemat syyt olivat 

pääsääntöisesti yksittäisiä kommentteja. Kaksi vastaajaa seitsemästä viittasi vastauksessaan 

siihen, että organisaatiossa käytössä olevat etätyömahdollisuudet olivat ennestään riittävät. 

Muita mainittuja syitä olivat parempi työtehokkuus toimistolla tehtävässä työssä (1 vastaus), 

toimiston etätyöolosuhteita paremmat työvälineet (1 vastaus), työkaverit ja yhteisöllisyys (1 

vastaus), etätyön huono ergonomia (1 vastaus) ja työ- ja vapaa-ajan parempi tasapaino 

etätyössä (1 vastaus) (taulukko 8): 

Taulukko 8: Kielteisesti etätyön lisäämiseen suhtautuneiden ilmoittamat syyt 

       

Kielteisesti etätyöhön suhtautuneiden avoimessa vastauksessa ilmoittamat syyt olivat 

kirjoltaan myönteisiä vastauksia laajemmat: 

”En ole kiinnostunut etätyöstä. Se on hyvä mahdollisuus ja vaihtoehto välillä. 

Mutta työskentely on tehokkaampaa kun on kunnon laitteet ja on kiva nähdä 

työkavereita. Yhteisöllisyys on tärkeää.” 

”En ole. Pidän enemmän ihan perinteisestä toimistotyöskentelystä (työt 

tehdään työpaikalla ja kotona ollaan vapaa-ajalla). Kotonani ei ole esim. omaa 
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työhuonetta tai työpöytää, joten keittiöpöydän ääressä ei ole paras 

työergonomia.” 

”Välillä ok, mutta nykytahti omaan makuun kunnossa. Mielummin toimistolla.”  

”en ole” 

Etätyön lisääntymiseen liittyvät kielteiset ja myönteiset vastaukset jakautuivat melko 

tasaisesti.  Kysely on toteutettu ennen pandemiaa ja kysymyksellä on kyselyn 

toteutusvaiheessa haettu nimenomaan työyhteisön kantaa etätyön lisäämiseen suhteessa 

uuteen toimitilaan, eli olisiko etätyöskentelyn lisäämistä mahdollista hyödyntää esimerkiksi 

tulevien toimitilojen ääniympäristön rauhoittamiseen. Kyselyn tuloksista selviää, että lähes 

puolet vastanneista olisi mieluummin työskennellyt pääsääntöisesti toimistolla ennen 

pandemiaa. Toisaalta vastauksista voidaan myös vetää päätelmä, että noin joka toinen 

työyhteisön jäsen olisi ollut kiinnostunut tekemään enemmän etätyötä myös niin sanotuissa 

normaaleissa olosuhteissa, joten osaltaan etätyöhön kannustamisella olisi mahdollista 

vaikuttaa työtilojen käyttöön ja sen myötä myös ääniympäristöön myös tulevissa työtiloissa.  

Seuraavan avoimen kysymyksen kohdalla pyrittiin selvittämään, näkeekö työyhteisö työtilan 

käyttöä ja toimintatapoja koskevat yhteiset pelisäännöt tarpeellisiksi osasto/yksikkötasolla. 

Oletuksena kysymyksen asettelussa oli, että työtilakokonaisuutta ohjaisi jonkinlainen yhteisiä 

toimintatapoja koskeva ohjeistus. Lisäksi pyrittiin selvittämään, millaiset aiheet yhteisissä 

pelisäännöissä tulisi huomioida. Kysymys esitettiin muodossa ”Onko tarpeen laatia yksiköiden 

omia sisäisiä pelisääntöjä toimitilojen yhteisten pelisääntöjen lisäksi? Ja jos on, niin 

millaisista asioista olisi hyvä omassa työyhteisössäsi yhteisesti sopia?” Kysymyksen avulla oli 

tarkoitus kartoittaa myös työtilakokonaisuuden sisällä eri tiloissa suoritettavien erilaisten 

työtehtävien yhteisille pelisäännöille asettamia vaatimuksia. Työyhteisöllä viitataan tässä 

yhteydessä lähimpään yhteisöön, eli aiemmissa toimitiloissa saman kaltaisissa työtehtävissä 

samassa tilassa työskennelleisiin henkilöihin.   

Kymmenessä kuudestatoista vastauksesta todettiin osasto/yksikkökohtaiset yhteiset 

pelisäännöt tarpeellisiksi. Kolmessa vastauksessa kysymykseen ei otettu kantaa ja niin ikään 

kolmen vastauksen perusteella yksikkö/osastokohteisille pelisäännöille ei ole tarvetta 

(taulukko 9):  
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Taulukko 9: Yksikkö/osastokohtaisten pelisääntöjen tarve vastausten perusteella  

      

Myönteisistä vastauksista koottiin aiempien avoimien kysymysten tapaan mainintoja niistä 

seikoista, jotka avoimien vastausten perusteella tulisi huomioida mahdollisissa 

yksikkö/osastokohtaisissa pelisäännöissä.  

Vastauksista ei varsinaisesti noussut esiin yksittäisiä usein toistuvia aiheita yhteisiin 

pelisääntöihin. Vastauksissa ehdotettiin yhteisissä pelisäännöissä mahdollisesti huomioitaviksi 

tekijöiksi hiljaisen huoneen käyttöä, toisten työntekijöiden huomioimista, yleistä siisteyttä, 

kierrätystä, puhelintyön huomioimista, äänenkäytön huomioimista, viihtyisyyttä ja 

turvallisuutta (taulukko 10). Kahdessa kymmenestä myönteisestä avoimesta vastauksesta ei 

ehdotettu tiettyä yhteisissä toimintatavoissa erityisesti huomioitavaa tekijää. 

Taulukko 10: Avoimissa kommenteissa yhteisten pelisääntöjen aiheina esiintyneet maininnat   
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Analysointivaiheessa avoimista vastauksista nousseet maininnat pyrittiin jaottelemaan 

mahdollisimman tarkasti, jotta vastauksista saatu tieto oli mahdollisimman konkreettista ja 

mahdollisesti hyödynnettävissä käytännön tasolla yhteisiä pelisääntöjä myöhemmässä 

vaiheessa laadittaessa. Vaikka tehdyn jaottelun perusteella mikään yksittäinen tekijä ei 

noussut esille, voidaan nähdä, että avoimista kommenteista useamman kommentin sisältö 

liittyy tavalla tai toisella avokonttorin haasteelliseen ääniympäristöön. Ääniympäristöön 

liittyviksi kommenteiksi voidaan laskea hiljainen huone, toisten työntekijöiden ja puhelintyön 

huomioiminen sekä äänenkäyttö: 

”Mielestäni on hyvä sopia yhteisistä pelisäännöistä (esim. hiljaisen huoneen 

käyttö....), jotta kaikilla on mukava olla töissä.” 

”(osaston nimi) osalta on hyvä sopia, miten isossa avotilassa huomioidaan 

muita ja liikutaan tarpeen vaatiessa muihin tiloihin.”       

”Kyllä. Puhelut, keskustelut ja "kokoukset" työpisteiden ääressä”  

Avoimissa vastauksissa kaivattiin keskittymistä työtilan perusasioihin. Myös kierrätyksen 

näkökulma nostettiin erääksi kehityskohteeksi, joka olisi mahdollista huomioida yhteisissä 

pelisäännöissä. Eräässä vastauksessa mainittiin myös, että osastojen sisäisiä yhteisiä 

pelisääntöjä tulisi miettiä siinä vaiheessa, kun uusi työtila on ollut jonkin aikaa käytössä: 

”Ei mitään uusia juttuja, perusasiat kuntoon vaan, kuten esim. se puhelintyön 

kunnioittaminen.” 

”Kierrättäminen voisi olla sellainen mihin kaikkien pitäisi kiinnittää huomiota 

ja kierrätyspisteitä pitäisi tarjota sen onnistumiseksi. (paperi, pahvi, muovi, 

seka, bio)”  

”Tämä varmaan on osastojen sisäistä hienosäätöä, joka tehdään kun tilaa on 

käytetty jonkin aikaa - silloin voi tehdä osastokohtaisia sääntöjä ohi yhteisen 

pelikirjan” 

Yhteisiä pelisääntöjä koskevien tulosten perusteella pelisäännöissä tulisi huomioida erityisesti 

työtilan ääniympäristö. Vastausten perusteella myönteisesti pelisääntöihin suhtautuneissa 

kommenteissa saattavat korostua niiden henkilöiden vastaukset, joiden työnkuvaan kuuluvat 

samanaikaisesti sekä keskittymistä vaativat työtehtävät että puhelinpalvelu.      

Kyselyssä selviteltiin myös, millaiset harrasteliikunnan mahdollisuudet tukisivat parhaiten 

työntekijöiden henkilökohtaista hyvinvointia, mikäli uusissa toimitiloissa olisi mahdollisuus 

toteuttaa harraste- tai taukoliikuntatila. Kysymys esitettiin muodossa ”Mikäli tulevissa 

työtiloissa olisi mahdollisuus harraste-/taukoliikuntahuoneelle, millaiset 
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harrasteliikkumismahdollisuudet tukisivat parhaiten omaa työhyvinvointiasi?”. Vastauksia 

kysymykseen saatiin yhteensä 16, joista kuudessa ei otettu kantaa mahdollisen tulevan tilan 

taukoliikuntamahdollisuuksiin. Kymmenessä 16:sta kommentista vaihtoehtoisia 

työhyvinvointia tukevia taukoliikuntamuotoja koskevia mainintoja oli yhteensä 21.   

Tulokset analysoitiin jaottelemalla vastauksissa esiintyneet liikuntamuotoja koskevat 

maininnat taukoliikuntamuodoittain nimettyjen pääotsikoiden alle. Jokainen 

taukoliikuntatapa huomioitiin riippumatta siitä, montako kertaa sama ehdotus toistui 

vastauksissa. Erilaisia avoimissa vastauksissa ehdotettuja taukoliikuntamuotoja oli yhteensä 

neljätoista: jumppa/venyttely, mindfulness, jooga, jumppakeppi, hierontapallo, 

hierontarulla, puolapuut, jumppapallo, hulahula-vanne, tasapainolauta, jumppamatto, 

kuntosali, kuntopyörä ja juoksumatto (taulukko 11).     

Taulukko 11: Avoimissa vastauksissa esiintyneet taukoliikuntamuodot vastauskohtaisesti 

eriteltyinä 

 

Useammassa kommentissa (5 vastausta kymmenestä) mainittiin venyttely- ja 

jumppamahdollisuudet. Voidaan ajatella, että vastauksissa tarkoitetaan helposti työtehtävien 

välissä toteutettavaa liikuntaa, joka ei välttämättä edellytä erillisiä liikuntavälineitä. 

Kolmessa vastauksessa kymmenestä mainittiin jumppakeppi ja kahdessa vastauksessa 

perinteinen jumppamatto. Yhdistävä tekijä suurimmassa osassa vastauksissa mainituista 

taukoliikuntamuodoista oli taukoliikunnan edellyttämien liikuntavälineiden yksinkertaisuus: 

”Mikäli taukoliikuntahuone tulee niin sinne taukoliikuntakeppi ainakin, miksei 

hierontapallo&rulla myös.” 

”jumppapallo, hulu hula vanne, keppi, tasapainolauta, jumppamatto” 

”Liikunta, joka olisi hyvä selälle ja niskalle eli kaikki mikä kompensoisi 

toimistotyön kuormittavuutta.” 
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Myös rakenteeltaan ja tilankäytöltään haastavampia ratkaisuja, kuten puolapuut, kuntosali, 

kuntopyörä ja juoksumatto, ehdotettiin:  

”Puolapuut, että pääsisi roikkumaan ja venyttelemään!” 

”Pari joogamattoa ja tilaa tehdä hieman liikkeitä oman kehon painolla, ehkä 

kuntopyörä ja/tai juoksumatto. Kokonaista kuntosalia ei ole mahdollista 

rakentaa, niin silloin nuo edellä mainitut riittäisivät.” 

”Kuntosali.” 

Suurin osa vastauksista viittaa siihen, että varsin yksikertaiset, edulliset ja 

tilankäyttövaatimuksiltaan kohtuulliset taukoliikuntavälineet riittäisivät edesauttamaan 

työyhteisön hyvinvointia taukoliikunnan kautta. Mikäli taukoliikunnalle varattu tila 

myöhemmin toteutuu, on ratkaisuissa ja välinevalinnoissa huomioitava erityisesti 

käytettävissä olevan tilan asettamat vaatimukset sekä välineistön edellyttämät 

varastointimahdollisuudet.   

Verkkokyselyn tulosten perusteella työyhteisö oli pääsääntöisesti tyytyväinen aiempien 

toimitilojen työpisteiden ominaisuuksiin. Osaltaan tämä on olennainen tieto samojen 

työpistekalusteiden siirryttyä uusiin toimitiloihin. Työpistekohtaisessa ergonomiassa ja 

valaistuksessa olisi ollut kuitenkin myös parantamisen varaa. Tulosten perusteella aiemman 

työtilan suurimmat epäkohdat painottuivat sisäilman laatuun ja lämpötilaan. Vastauksissa 

esiin nousivat myös ääniympäristön ongelmat, aiempien toimitilojen koko sekä riittämättömät 

sosiaalitilat ja taukoliikuntamahdollisuudet. Lisäksi tuloksissa mainittiin keskittymistä 

vaativiin työtehtäviin tarkoitetun hiljaisen tilan puute sekä tarve työtilan yhteisille 

pelisäännöille.     

5.2.3 Keskeisimmät tulokset: Aiemmat toimitilat ja työyhteisön odotukset 

Ensimmäisen verkkokyselyn aiempiin toimitiloihin liittyvien tulosten perusteella aiemman 

toimitilan erityisiä ongelmakohtia olivat työtilan lämpötila ja ilmanlaatu (kuvio 15, kuvio 16). 

Työpisteen ergonomiaan liittyvät myönteiset tulokset ovat olennaisia siltä osin, että samat 

työpistekalusteet siirtyivät yritysmuuton yhteydessä myös uusiin toimitiloihin. Toisaalta 

työtuolien riittämättömät säätömahdollisuudet saivat eniten työpisteen ominaisuuksia 

koskevia kielteisiä mainintoja, mikä olisi hyvä huomioida työtilojen jatkokehityksessä. 

Työtiloja koskevien avoimien kommenttien perusteella aiempien toimitilojen tärkeimmiksi 

kehityskohteisiksi työyhteisössä nähtiin ääniympäristön ongelmat, yksityisyyden puute tai 

työtilan ahtaus sekä keskittymistä vaativaan työskentelyyn tarkoitetun tilan puute (taulukko 

1). Myös avoimissa kommenteissa esille nousivat työtilan lämpötilaan ja ilmanlaatuun liittyvät 

ongelmat. Tulosten perusteella aiempien toimitilojen ongelmakohdiksi nousivat myös 
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puutteelliset taukoliikuntamahdollisuudet sekä sosiaali- ja saniteettitilojen varustelu (kuvio 

17, kuvio 18) Avoimien kommenttien perusteella aiemman toimitilan sosiaalitilat ja keittiöt 

koettiin erityisen puutteellisiksi. Aiempien työtilojen turvallisuuteen ja sijaintiin oltiin 

työyhteisössä pääsääntöisesti tyytyväisiä.   

Verkkokyselyn työyhteisön uusiin toimitiloihin kohdistuviin odotuksiin liittyvässä osiossa 

avoimien vastausten perusteella uusilta toimitiloilta odotettiin erityisesti parempia 

neuvottelutiloja, suurempaa kokoa ja väljempää rakennetta sekä työtilan parempaa 

ilmanlaatua ja lämpötilaa (taulukko 3). Mikäli vastausten luokittelussa keittiöön liittyvät 

vastaukset yhdistettäisi koskemaan sosiaalitiloja, nousivat sosiaalitilat vastausten kärkeen 

toistuvuudessa. Suoranaisesti ääniympäristöön liittyviä avoimia vastauksia ei odotusten 

kohdalla annettu. Työtilan koko ja rakenne ovat kohdeorganisaatiossa tulosten perusteella 

kuitenkin suoraan yhteydessä sekä työtilan ääniympäristöön että sosiaalitiloja koskeviin 

mahdollisiin kehityskohteisiin. Vastauksista ei noussut työyhteisön jäsenten erilaisia työtiloja 

koskeviin aiempiin kokemuksiin liittyviä parannusehdotuksia, mutta vastauksissa muita 

tuloksia tukien mainittiin työtuolien riittämättömät säädöt, hiljaisen tilan puute sekä 

yhteisten toimintamallien tarve. Valtaosa verkkokyselyn vastaajissa koki työyhteisön yhteiset 

pelisäännöt tarpeellisiksi (taulukko 9). Ennen poikkeusoloja toteutetun verkkokyselyn 

vastaajista lähes puolet eivät olleet kiinnostuneita lisäämään etätyöskentelyä 

tulevaisuudessa. Taukoliikuntamahdollisuuksia koskevissa toiveissa mainittiin useita lähes 

sellaisenaan toteutettavissa olevia kehitysideoita, joka on mahdollista huomioida uusien 

toimitilojen kehitystyössä (taulukko 11).      

5.3 Uuden työtilan yhteiset pelisäännöt  

Yhteisiä pelisääntöjä koskevaa selvitystyötä tehtiin helmikuusta kesäkuuhun 2020.  

Ensimmäinen vaihe oli pyytää yksittäisessä työtilassa työskentelevien työntekijöiden 

ehdotuksia työtilan yhteisiksi pelisäännöiksi. Kysely toteutettiin tiiviissä aikataulussa 4.2. – 

6.2.2020. Ensimmäisen vaiheen vastauksia eli yhteisiä toimintamalleja koskevia ehdotuksia 

saatiin yhteensä 30 kappaletta. Vastaukset jaoteltiin teemoittaan viiteen kategoriaan: yleinen 

siisteys, äänenkäyttö, vuorovaikutus, yleinen ilmapiiri ja yleiset huomiot.  

Ehdotuksista kahdeksan koski yleistä siisteyttä. Yleistä siisteyttä koskevissa vastauksissa esille 

nousi erityisesti yhteinen jaettu vastuu työtilan siisteydestä:  

”Yleinen siisteys – siisteys on yhteinen asia ja minimivaatimus on, että jokainen 

korjaa omat jälkensä” 

 

”Jos näet että jotain tarttis tehdä, tee se, äläkä odota, että joku muu tekee” 
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”tavarat paikoilleen; silleen vielä et jos joku ei ole sattunut tajuaman tätä sääntöä, 

niin sitten jos huomaa et joku muu on tavaran jättänyt lojumaan niin laita sinne 

minne kuuluu -> sama homma roskien kanssa, mut roskikseen!” 

 

”Koko konttori on käytännössä avointa tilaa ja paikalla käyvät asiakkaat näkevät joka 

paikkaan – minkälaisen kuvan haluamme antaa itsestämme” 

Äänenkäyttöä koskevia ehdotuksia työyhteisöstä saatiin yhteensä 11 kappaletta, mikä oli 

selvitystyön suurin yksittäistä aihetta koskeva määrä. Vastauksissa korostui erityisesti 

työrauhan tarve. Äänenkäytön osalta vastauksiin on todennäköisesti vaikuttanut aiempien 

työtilojen ongelmallinen ääniympäristö, sillä uusia toimitiloja koskeva kokemus on jäänyt 

työyhteisössä rajalliseksi. Äänenkäyttöä koskevat ehdotukset olivat kirjoitusasultaan 

kohtalaisen suoria:  

”Työtila on vain työntekoa varten – yhteiset alueet ovat muita toimintoja varten” 

”Jos tiedät puhuvasi pitkään käytä mielellään puhelinkoppia” 

”pistäydytään työkaverin luona tai laitetaan Skype-viestiä ja vältetään siis liiallista 

sermien yli tai koko huoneen yli huutelua (mutta toisaalta tykkään kyllä, että on 

sellainen rento fiilis kuitenkin, ettei nyt tarvitse pelätä sitä, että joskus sanoo jotakin 

:D)” 

 

”avoimuus ja kommunikointi aina tärkeää, vaikka jokin tilanne olisi hankalakin  Ja 

esim. pitää ja saa huomauttaa, jos joku puhuu tai huutaa liian kovasti samaan aikaan, 

kun joku yrittää puhua esimerkiksi puhelua (puhelinkoppia voi toki käyttää aina kun 

siihen mahdollisuus ja tiedossa esim. ulossoitettava pitkä puhelu….)” 

”Älä puhu sermin yli – kävele henkilön luokse” 

Vuorovaikutusta koskevia ehdotuksia saatiin yhteensä neljä kappaletta. Vuorovaikutus 

rajattiin omaksi aihealueekseen tulosten selkeyttämiseksi, mutta tiedostaen vuorovaikutuksen 

päällekkäisyydet äänenkäyttöä ja yleistä ilmapiiriä koskevien vastausten kanssa. 

Vuorovaikutukseen liittyvissä ehdotuksissa esiin nousi erityisesti käytöstapoihin liittyvät 

toimintamallit:  

”jos on jotain huomautettavaa toiselle, koitetaan sanoa se kauniisti ja vältetään 

tiuskimista” 

”selvitetään mahdolliset ongelmatilanteet tai väärinkäsitykset ajoissa ennen kuin ne 

kasvavat isoiksi” 
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”autetaan toisiamme yli laji-ja osastorajojen” 

Yleistä ilmapiiriä koskeviksi pelisääntöehdotuksiksi luettiin yhteensä neljä kappaletta. 

Ehdotuksissa nousi esiin positiivinen ilmapiiri:  

”suhtaudutaan omaan ja toisten työhön kunnioittavasti ja riittävällä vakavuudella ja 

muistetaan kuitenkin, että töissä saa ja pitää olla hauskaa” 

 

”Pelkästään positiivisuuden levittäminen on sallittua konttorissa, negatiivisista 

asioista voi ja pitää puhua, mutta niitä ei ole tarvetta levittää” 

Yleisiä huomioita koskevia ehdotuksia kirjattiin kolme kappaletta. Yleisiin huomioihin 

katsottiin lukeutuvan ne pelisääntöehdotukset, jotka eivät asettuneet muiden mainittujen 

aihepiirien sisälle:  

”Töihin ei tulla kipeänä. Oma ja kollegoiden hyvinvointi ohittaa tärkeydessä työn” 

 

”Kierrättäminen on kivaa!”  

Saatujen ehdotusten ja osaston ryhmäkeskustelun perusteella opinnäytetyöntekijät koostivat 

18 vaihtoehtoisen pelisäännön ehdotuksen, jotka otettiin mukaan työyhteisön yhteisiä 

toimintamalleja koskevaan äänestykseen. Äänestyksessä mukana olleita pelisääntöjä olivat:  

- Jätetään ulkokengät narikkaan 

- Yleinen siisteys on jokaisen vastuulla  

- Pidetään oma työpiste siistinä 

- Pukeudutaan työtilan lämpötila ja työkaverit huomioiden 

- Ollaan yksisarvisia ja levitetään ympärillemme sateenkaaria ja keijupölyä 

- Vältetään sermien yli huutelua ja otetaan toiset huomioon 

- Jos huomaat epäkohtia tai puutteita - tartu itse toimeen oma-aloitteisesti   

- Pidemmät keskustelut tai palaverit käydään muissa tiloissa 

- Muistetaan, että positiivisuus ruokkii positiivisuutta  

- Hyödynnetään uusia upeita toimitiloja monipuolisesti (neukkarit yms.)  

- Häiritsevästä äänenkäytöstä saa huomauttaa ystävällisesti 

- Pidetään puhelimet hiljaisella 

- Toisten huomioonottaminen riittää – avokonttorissa on aina ääntä  

- Pidetään kommunikaatio avoimena  

- Autetaan kaveria yli tiimi- ja osastorajojen  

- Ei kipeänä töihin, ei vain oman terveyden vaan myös työtovereiden terveyden vuoksi 

- Kierrätys on kivaa! 

- Töissä pitää olla myös hauskaa – saa nauraa!  
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Äänestyksessä tavoiteltiin kuudesta kymmeneen kappaletta eniten ääniä saanutta ehdotusta, 

joista oli tarkoitus koostaa työtilan yhteiset pelisäännöt ja niihin liittyvä huoneentaulu tai 

muu ohjeistus. Ääniä annettiin yhtensä 31 kappaletta. Lopputulos ei ole jaollinen 

työntekijäkohtaisen äänestyspistemäärän kanssa, mikä viittaa siihen, että valittu usean 

pisteen äänestystapa oli turhan monimutkainen tai mahdollisesti huonosti ohjeistettu. 

Todennäköisesti useampi vastaaja on antanut pienemmän määrän ääniä, kuin ohjeistuksen 

mukaan oli tarkoitus. Lopputuloksen kannalta tällä ei katsottu olevan merkitystä, sillä 

äänestyksessä ehdotuksista seitsemän sai ääniä, joten kaikki ääniä keränneet ehdotukset oli 

mahdollista kirjata työtilan yhteisiin pelisääntöihin. Yhteisiä pelisääntöjä ei myöskään 

lopullisessa tuotoksessa ole tarvetta laittaa varsinaiseen arvojärjestykseen. Äänestystulos on 

kirjattu kunkin ehdotuksen perään:   

- Autetaan kaveria yli tiimi- ja osastorajojen (7 ääntä) 

- Jos huomaat epäkohtia tai puutteita - tartu itse toimeen oma-aloitteisesti (7 ääntä) 

- Toisten huomioonottaminen riittää – avokonttorissa on aina ääntä (5 ääntä) 

- Pidetään kommunikaatio avoimena (4 ääntä) 

- Yleinen siisteys on jokaisen vastuulla (4 ääntä)  

- Hyödynnetään uusia upeita toimitiloja monipuolisesti (neukkarit yms.) (2 ääntä) 

- Muistetaan, että positiivisuus ruokkii positiivisuutta (2 ääntä)  

Äänestyksen tuloksissa korostuivat yhteistyöhön ja oma-aloitteisuuteen liittyvät äänet. Vaikka  

ääniympäristöön liittyviä pelisääntöehdotuksia annettiin eniten ja äänestysvaiheessa 

vaihtoehtoina oli ääniympäristöön liittyviä jyrkempiä pelisääntöjä, ainoa ääniä saanut 

ääniympäristöä koskeva sääntö oli positiivissävytteinen. Muut äänet koskivat kommunikaation 

avoimutta, yleistä siisteyttä, toimitilojen hyödyntämistä sekä yleistä positiivisuutta.      

5.4  Verkkokysely: Uudet toimitilat ja lisääntynyt etätyö  

Uusia toimitiloja ja lisääntynyttä etätyötä koskeva verkkokysely toteutettiin maaliskuussa 

2021. Kysymyksiä oli yhteensä kymmenen. Kommenttikentällä varustettuja vastausskaalaan 

perustuvia väittämiä kyselytutkimuksessa olivat kysymykset 1-4 sekä 7-8 ja avoimia 

kysymyksiä kysymykset 5-6 sekä 9-10. Kysely lähetettiin 13:lle vastaajalle ja vastauksia saatiin 

yhteensä 7 kappaletta. Kaikki vastaajat eivät vastanneet kaikkiin kyselyn kysymyksiin. 

Vastausprosentti oli pieni, mihin on todennäköisesti vaikuttanut työyhteisön vain viiden 

kokonaisen työviikon kokemus uusista toimitiloista ennen edelleen jatkuvaan pääsääntöiseen 

etätyöhön siirtymistä. Kyselyn odotettua alhaisempaan vastausprosenttiin vaikutti osaltaan 

todennäköisesti myös se, että kyselyaikataulun pitkittymisen ja henkilöstön vaihtuvuuden 

vuoksi osa vastaajista ei ole työskennellyt joko aiemmissa toimitiloissa tai pääsääntöisessä 

lähityössä uusissa toimitiloissa lainkaan. Myös lähes koko organisaation edelleen jatkuva 

etätyö on saattanut vaikuttaa kielteisesti vastaajien innokkuuteen kehittää fyysisiä työtiloja. 
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Lisäksi vastaushalukkuuteen on saattanut vaikuttaa etätyönäkökulman lisäämisen seurauksena 

kyselyn vastaamisen kannalta raskas rakenne ja kyselyyn sisältyvät useat vastausskaalaan 

pohjautuvat väittämät.            

Kyselyn vastausskaalalle asettuvat kysymykset koostuivat väittämistä, jotka koskivat eri 

aihealueita. Väittämissä pyrittiin aiemman kyselyn tavoin noudattamaan samaa positiivista 

muotoa läpi kyselyn. Väittämien vastausvaihtoehtoina myös tässä kyselyssä olivat 

pääsääntöisesti ”täysin samaa mieltä”, ”jokseenkin samaa mieltä”, ”jokseenkin eri mieltä” ja 

”täysin eri mieltä”. Poikkeuksena vastausvaihtoehtoihin oli etätyön kokemuksiin liittyvä 

kysymys numero 7, jonka kohdalla vastausvaihtoehtoihin lisättiin neutraali vaihtoehto ”ei 

samaa eikä eri mieltä”. Näin siksi, että kyseisen kysymyksen kohdalla mahdollinen neutraali 

vastaus sisältää etätyön kokemuksen kannalta olennaista informaatiota eikä 

vastausvaihtoehtojen kannalta ollut tarkoituksenmukaista olettaa, että etätyön kokemuksista 

on syntynyt joko myönteinen tai kielteinen näkemys kysymyksessä esitettyihin väittämiin. 

Muiden väittämien osalta kyselyn vastausvaihtoehtoista jätettiin tarkoituksella pois 

vastausvaihtoehto ”ei samaa eikä eri mieltä”, koska tuloksissa haettiin nimenomaan 

korostetusti joko myönteisiä tai kielteisiä näkökulmia sekä katsottiin tärkeäksi myös selvittää, 

kallistuiko vastaaja myönteisen vai kielteisen vastauksen puolelle neutraalin 

vastausvaihtoehdon puuttuessa. Kuten aiemmin, väittämien ollessa yhdenmukaisesti 

positiivisessa muodossa, oli ”täysin samaa mieltä” yhdenmukaisesti myös väittämiä koskevien 

vaihtoehtojen positiivisin vastaus ja ”täysin eri mieltä” kyselyn negatiivisin 

vastausvaihtoehto.  

Myös tässä kyselyssä pyrittiin selvittämään nimenomaan työyhteisön jäsenten kokemuksia. 

Väittämät toimivat pääasiassa välineenä mahdollisten yhteneväisten näkökulmien 

suodatuksessa. Myös väittämien osalta korostettiin erityisesti kysymykseen liittyvien avoimien 

kommenttien merkitystä, koska näitä pidettiin opinnäytetyöprosessin kannalta väittämiä 

tärkeämpänä tietolähteenä.  

Kyselyn pienestä vastaajajoukosta johtuen tuloksiin tulee suhtautua kriittisesti. 

Kyselytutkimukseen osallistuneet vastaajat ovat kuitenkin työympäristön kehittämisestä 

kiinnostuneita oman työnsä ammattilaisia, joten erityisesti kyselyn avoimien kommenttien ja 

avoimien vastausten sisällöt saattavat muodostua kehitysnäkökulmasta hyvinkin tärkeiksi. 

Vastaajien lukumäärästä riippumatta vastaajat edustavat otantaa tietyissä samankaltaisissa 

työtehtävissä samassa fyysisessä tilassa työskentelevän työyhteisön jäsenistä. 

Analysointivaiheessa vastauksiin suhtauduttiin kuitenkin perinteistä enemmän hieman kuten 

asiantuntijakommentteihin tiedostaen, etteivät vastaukset edusta koko työyhteisön 

näkökulmia. Vastaajajoukon koon vuoksi saman sisältöisten vastausten toistuvuudella ei 

kaikkien kysymysten kohdalla katsottu tulosten kannalta olevan suurta merkitystä ja 

ristiintaulukointi aiemman kyselytutkimuksen yhteydessä mainitun excel-työkalun avulla 
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toteutettiin vain niissä kysymyksissä, joissa taulukointi vastausten määrän vuoksi joko 

analysoinnin tai tiedon esittämisen kannalta katsottiin tarkoituksenmukaiseksi 

5.4.1 Uuden työpisteen ja työtilan ominaisuudet  

Uusia toimitiloja koskevan kyselyn neljä ensimmäistä avoimella kommenttikentällä 

varustettua väittämistä koostuvaa kysymystä vastasivat sisällöltään aiemmissa toimitiloissa 

toteutettua kyselyä. Kahden ensimmäisen kysymyksen vastausten avulla pyrittiin selvittämään 

työyhteisön näkökulmia liittyen uusien toimitilojen henkilökohtaisiin työpisteisiin (liite 6, 

taulukko 17) sekä työtilakokonaisuuteen (liite 6, taulukko 18).   

Vastauksia ensimmäiseen väittämäkysymykseen annettiin seitsemän. Kaikki vastaajat olivat 

joko jokseenkin tai täysin sitä mieltä, että oma työpiste uusissa toimitiloissa on riittävän 

tilava. Kaikki vastaajat pitivät työpisteen valaistusta joko jokseenkin tai täysin sopivana. Niin 

ikään kaikki vastaajat kallistuivat joko kokonaan tai osittain positiiviselle kannalle kysyttäessä 

työvälineiden soveltuvuutta työtehtävien toteuttamiseen ja ergonomiseen työskentelyyn. 

Kaikki vastaajat olivat myös joko jokseenkin tai täysin sitä mieltä, että uusien työtilojen 

työpisteet mahdollistavat erilaisten työasentojen hyödyntämisen työskentelyssä.  

Työpisteen yksityisyys jakoi enemmän mielipiteitä, sillä neljä seitsemästä vastaajasta oli 

jokseenkin tai osittain tyytyväinen työpisteensä yksityisyyteen ja kolme vastaajaa joko 

osittain tai täysin erimielinen työpisteen riittävästä yksityisyydestä. Vastaajista viisi oli joko 

jokseenkin tai täysin tyytyväinen oman työpisteensä lämpötilaan, kaksi vastaajaa oli kyselyn 

mukaan jokseenkin eri mieltä työpisteen sopivasta lämpötilasta. Väittämiä koskevien tulosten 

perusteella ainoastaan työpisteen yksityisyyteen ja lämpötilaan liittyvissä vastauksissa 

kallistuttiin kielteisen vastauksen puolelle. Näistä kahdesta työpisteen riittävään 

yksityisyyteen liittyvät vastaukset olivat kielteisempiä, sillä kaksi vastaajaa seisemästä oli 

täysin eri mieltä työpisteteen riittävää yksityisyyttä koskevan väittämän kanssa.   

Työtilakokonaisuuteen liittyviin väittämiin annettiin yhteensä kuusi vastausta. 

Työtilakokonaisuutta koskevien väittämien kohdalla kaikki vastaajat olivat joko jokseenkin tai 

täysin samaa mieltä siitä, että uusien toimitilojen siisteys, ilmanlaatu, valaistus ja visuaalinen 

ilme olivat kohdallaan. Erityistä huomiota vastauksissa ansaitsevat edellisessä verkkokyselyssä 

väittämäkysymysten vastausten perusteella aiemmissa toimitiloissa erityisiksi ongelmakohdiksi 

nousseet työtilan lämpötilaa ja ilmanlaatua koskevat vastaukset. Kaikki vastaajat olivat joko 

jokseenkin tai täysin sitä mieltä, että uusissa toimitiloissa ilmanlaatu on hyvällä tasolla (kuvio 

19). Yhtä jokseenkin erimielistä vastaajaa lukuun ottamatta kaikki vastaajat olivat myös 

jokseenkin samaa mieltä siitä, että uusien toimitilojen lämpötila on sopiva (kuvio 20).  
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Kuvio 19: Vastaukset väittämään ”Nykyisten toimitilojen ilmanlaatu on hyvä (raikkaus, 

puhtaus, pölyisyys)”  

 

 

Kuvio 20: Vastaukset väittämään ”Nykyisten toimitilojen lämpötila on sopiva”   

Enemmän hajontaa vastausten välillä oli työtilassa tapahtuvan liikkeen ja melun 

häiritsevyyteen sekä keskittymistä vaativien työtehtävien suorittamiseen liittyvien väittämien 

kohdalla. Kaksi vastaajaa kuudesta oli jokseenkin erimieltä siitä, etteivät toimitiloissa 

liikkuvat työkaverit tai vieraat häiritse työskentelyä sekä siitä, että työtilat tukisivat 

keskittymistä vaativien työtehtävien suorittamista. Puolet vastaajista oli myös jokseenkin eri 
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mieltä siitä, ettei työtilassa esiinny työntekoa häiritsevää melua. Väittämiin saatujen 

vastausten perusteella uusissa työtiloissa erityistä huomiota tulisi kiinnittää työpisteiden 

yksityisyyteen, työtilojen ääniympäristöön sekä keskittymistä vaativien työtehtävien 

mahdollistamiseen tilaratkaisujen avulla (kuvio 21, kuvio 22).   

  

 

Kuvio 21: Vastaukset väittämään ”Nykyiset toimitilat mahdollistavat keskittymistä vaativien 

työtehtävien tekemisen”  

 

Kuvio 22: Vastaukset väittämään ”Nykyisissä toimitiloissa liikkuvat työkaverit/vieraat eivät 

häiritse työskentelyäni”     
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Kahden ensimmäisen työpistettä ja fyysistä työympäristöä koskevien kysymysten avoimet 

kommentit yhdistettiin vastausten sisältämien päällekkäisyyksien vuoksi, ja vastausten 

analysointi toteutettiin kuten ensimmäisessä kyselytutkimuksessa ristiintaulukoiden excel-

pohjaisen analysointiin suunnitellun työkalun avulla. Avoimia kommentteja kahteen 

ensimmäiseen kysymykseen annettiin yhteensä yksitoista, kommenteista seitsemän 

(taulukossa 1a-7a) olivat kommentteja työpistettä koskeviin väittämiin ja neljä (taulukossa 

1b-4b) koskivat työtilakokonaisuuteen liittyviä väittämiä. Kielteisiä mainintoja avoimissa 

kommenteissa oli yhteensä 20. Avoimien kommenttien kielteiset maininnat koskivat 

lämpötilaa, työtuolin säätöjä, tilassa tapahtuvan puhelintyön aiheuttamia haasteita, 

säilytystilaa, yksityisyyden puutetta, keskittymistä vaativien työtehtävien suorittamisen 

hankaluutta sekä siisteyttä (taulukko 12).    

Taulukko 12: Kysymysten 1 ja 2 avoimien kommenttien kielteiset maininnat työpistettä ja 

uusien toimitilojen työtilaa koskeviin väittämiin   

     

Ääniympäristö nousi esille myös avoimissa kommenteissa. Ääniympäristöön liittyviä kielteisiä 

mainintoja annettiin yhteensä kuudessa työpisteeseen ja työtilaan liittyvässä kommentissa. 

Kolmen vastaajaa kommentoi puhelintyön haasteellisuutta, sillä useamman henkilön puhuessa 

puhelua tilan melutaso nousee. Vastausten perusteella työn olemus huomioiden puheluiden 

kohdalla tulisi huomioida myös se, ettei yksittäisen puhelun sisältö kantaudu toiseen 

työpisteeseen ainakaan tilanteessa, jossa myös toisessa työpisteessä on puhelu käynnissä. Niin 

ikään kolme mainintaa liittyi yksityisyyden puutteeseen sekä työtilan lämpötilaan ja kahdessa 

kommentissa otettiin esille keskittymistä vaativien työtehtävien haastavuus. Yksittäisissä 

kommenteissa mainittiin myös työpisteen riittämätön säilytystila sekä työtuoli heikot 

säätömahdollisuudet:  

”Avokonttorissa on aika hälyistä, varsinkin silloin, jos useampi henkilö puhuu 

puhelimeen yhtä aikaa. Nyt lähes kaikki ovat etätöissä, joten tätä ongelmaa ei 

ole kotona.”  
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”Meluisuus ja yksityisyyden suoja haittaavat keskittymistä. Melua kuuluu myös 

yläkerran toimitiloista. Tilat ovat visuaaliselta ilmeeltään viihtyisät.” 

”Toimistolla jos on suurin osa paikalla voi olla vaikea keskittyä vaativiin 

työtehtäviin” 

”Avokonttorin ongelmat - väliseinien rakentaminen, en usko, että 

"meluongelmaa" saadaan kuriin yhteisillä pelisäännöillä Jokaisen tulisi siivota 

omat jälkensä - todellinen tilanne vasta selville kun konttori tulee aktiiviseen 

käyttöön...” 

”Avokonttori ei ole oikea toimintaympäristö (työtehtävä) – (työtehtävä) 

edellyttää yhteydenottoja ulkopuolisiin sekä runsaasti tarkkuutta ja 

keskittymistä vaativia toimenpiteitä (…)” 

”Välillä kylmä/lämmin, lisäksi aika vähän säilytystilaa tavaroille.” 

”Tuoli on edelleen sama kuin ennen, eikä siinä ole paljoa säätöjä.” 

Avoimissa yksittäisissä kommenteissa positiivisessa merkityksessä esiin nostettiin ergonomiaa 

tukevat kalusteet, yksityisiin keskusteluihin tarkoitettu äänieristetty puhelinkoppi, hiljaisen 

huoneen olemassaolo sekä toimitilan visuaalinen ilme:   

”Hyvä asia, että on esim. puhelinkoppi, jota pystyy tarvittaessa hyödyntämään 

yksityisten asioiden hoitamisessa. Hiljaista huonetta voi käyttää keskittymistä 

vaativiin tehtäviin.” 

”Toimistolla ergonomia on hyvä sähköpöydän ja toimistotuolin ansiosta.”  

”(…) Tilat ovat visuaaliselta ilmeeltään viihtyisät.” 

Vastaajajoukon pienestä koosta huolimatta tulokset antavat ymmärtää, että uusien 

toimitilojen kehityksessä tulisi kiinnittää huomiota erityisesti työpisteiden yksityisyyteen, 

työtilakokonaisuuden ääniympäristöön sekä keskittymistä vaativien työtehtävien 

suorittamisen mahdollistamiseen. Työtilan lämpötilaan tulee jatkossa kiinnittää myös 

huomiota, mutta muutaman viikon mittainen käyttökokemus ei todennäköisesti vielä kerro, 

millä tavoin lämmönsäätely tilassa toimii esimerkiksi vuodenajasta riippuen. Lämpötila on 

myös henkilökohtainen kokemus, johon on helppo vaikuttaa yksilön oman toiminnan kautta 

pukeutumisella.          

Kyselyssä selvitettiin myös työyhteisön näkökulmia uuden toimitilan sosiaali- ja 

saniteettitilojen sekä keittiöiden varusteluun, siisteyteen ja visuaaliseen ilmeeseen (liite 6, 
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taulukko 19). Samassa yhteydessä kysyttiin myös uusien toimitilojen 

taukoliikuntamahdollisuuksien riittävyydestä (liite 6, taulukko 19). Väittämien vastausten 

perusteella kaikki kuusi vastaajaa olivat joko jokseenkin tai täysin sitä mieltä, että  uusien 

toimitilojen yhteisten tilojen varustelu, siisteys ja visuaalinen ilme olivat kohdallaan. Kaksi 

vastaajaa kuudesta oli jokseenkin sitä mieltä, ettei uusissa toimitiloissa ole riittävästi 

taukoliikuntamahdollisuuksia (kuvio 23).  

 

Kuvio 23: Vastaukset väittämään ”Nykyisissä toimitiloissa on riittävästi 

taukoliikuntamahdollisuuksia”  

Kysymykseen liittyviä avoimia kommentteja annettiin kolme. Avoimien kommenttien määrän 

vuoksi ristiintaulukointia ei ollut tarvetta toteuttaa. Kommenteissa mainittiin WC-tilojen 

ahtaus sekä epäily rakennuksen putkiston kunnosta. WC-tilojen varustelussa moitittiin bidee-

suihkun puuttumista. Lisäksi mainittiin kaikkien työntekijöiden yhteinen vastuu yhteiskeittiön 

siisteydestä sekä riittämätön roska-astioiden tyhjennysaikataulu sekä saniteettitiloissa että 

keittiössä. 

”Itse WC-tila on aika ahdas mutta sille nyt ei oikein voi mitään. Keittiön 

siisteydestä ollaan kaikki vastuussa ja jokaisen tulisi huolehtia omat astiansa 

ym.” 

”Rakennuksen putkisto ilmeisesti vanhaa, koska wc.ssä välillä viemärin hajua. 

Saniteettitilojen ja keittiön roska-astiat täyttyvät usein ennen 

tyhjennysajankohtaa. Roskien tyhjennykset useammin. Putkille tuskin ihan 

pian on mitään tehtävissä. En tiedä, onko linjaremontit jo tehty vai tulossa 

joskus tulevaisuudessa.” 
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”(…) WC-eriöistä puuttuu bidee-suihkut ”  

Kyselyssä tiedusteltiin myös vastaajien kokemusta uusien toimitilojen turvallisuudesta ja 

sijainnista (liite 6, taulukko 20). Kaikki vastaajat olivat täysin samaa mieltä siitä, että uudella 

toimipisteellä on hyvä sijainti. Kaikki kuusi vastaajaa olivat myös joko jokseenkin tai täysin 

sitä mieltä, että uudet toimitilat ovat turvalliset työskennellä eikä työntekijät kokeneet 

turvallisuusuhkia. Avoimien kommenttien määrän vuoksi ristiintaulukointia ei ollut tarvetta 

toteuttaa.      

Uuden toimitilan turvallisuuteen ja sijaintiin liittyviä kommentteja annettiin yhteensä viisi 

kappaletta. Kuten aiempia toimitiloja koskevassa kyselyssä, ei myöskään tässä yhteydessä ole 

kohdeyrityksen yritysturvallisuus huomioiden mahdollisuutta käsitellä turvallisuuteen 

liittyvien avoimien kommenttien sisältöä tarkemmin. Turvallisuutta koskevissa avoimissa 

kommenteissa esiintyneet maininnat liittyivät kulunvalvontaan, mahdollisiin uhkatilanteisiin 

sekä uloskäynteihin. Uuden toimipisteen sijainti sai myös avoimissa kommenteissa kiitosta:  

 ”Hyvä sijainti, helppo tulla julkisilla” 

”Sijainti on hyvä julkisilla kulkuvälineillä tai kävellen liikuttaessa. Autolla on 

hankalampi.” 

Vastausten positiivisesta painottumisesta huolimatta tulosten perusteella sijaintia lukuun 

ottamatta sekä yhteisten tilojen ominaisuuksissa, taukoliikunnassa sekä turvallisuudessa on 

myös parantamisen varaa. Tilanne mainittujen osalta on kuitenkin vähintään kohtalaisen 

hyvällä tasolla.  

Kyselyssä selvitettiin avoimilla kysymyksillä myös sitä, millä tavoin uudet toimitilat vastaavat 

työyhteisön odotuksia. Kysymyksiä oli kaksi: ”Mitkä ominaisuudet uusissa toimitiloissa 

vastaavat odotuksiasi tai ovat muulla tavoin itsellesi mieleisiä?” ja ”Mitkä ominaisuudet 

uusissa toimitiloissa eivät vastaa odotuksiasi tai eivät muulla tavoin ole itsellesi mieleisiä? 

Millä parannuksilla työtiloja olisi edelleen mahdollista siten, että ne tukisivat paremmin 

työtehokkuutta, työhyvinvointia ja työviihtyvyyttä?”. Ensimmäisen kysymyksen tarkoitus oli 

nostaa esiin uusien toimitilojen erityisen onnistuneet ratkaisut ja jälkimmäisellä kysymyksellä 

oli tarkoitus selvittää, millä tavoin tiloja tulisi tai olisi mahdollista edelleen kehittää. 

Molempiin kysymyksiin annettiin kuusi avointa vastausta. Avoimien vastauksien määrän vuoksi 

ristiintaulukointia ei ollut tarvetta toteuttaa.      

Avointen vastausten perusteella erityistä kiitosta saivat uusien toimitilojen tilavuus, avaruus, 

väljyys ja valoisuus. Kahdessa avoimessa vastauksessa mainittiin keittiön aiempiin tiloihin 

nähden suurempi koko, neuvottelutilojen riittävä määrä sekä sijainti. Lisäksi uusien tilojen 
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positiivisina ominaisuuksina nähtiin taukotila, hiljainen huone, puhelinkoppi, vastaajan oma 

työpiste, parempi ilmanlaatu sekä visuaalinen ilme:            

”Väljemmät, isompi keittiö, taukotila, parempi ilma jne.” 

”Lisää tilaa yleisesti, tilava keittiö ja enemmän neuvottelutiloja, hiljainen 

huone ja puhelinkoppi. Pidän myös omasta työpisteestäni ja arvostan 

sijaintia.” 

”Yleinen visuaalinen ilme.” 

”Hyvä sijainti” 

Avoimien vastausten perusteella uusien tilojen kielteisinä ominaisuuksina nähtiin 

yksityisyyden puute, työtilakokonaisuuden työtiloja yhdistävän yhteisen tauko-/sosiaalitilan 

keskeinen sijainti työtilaan nähden, kokoustilojen rajallinen määrä sekä ahtaat WC-tilat. Yksi 

vastaajista oli avoimen vastauksen perusteella erittäin tyytyväinen uuteen toimitilaan 

kokonaisuutena. Ääniympäristöön liittyvinä kehitysehdotuksina avoimissa vastauksissa 

mainittiin työpisteiden korkeammat työtasoihin kiinnitettävät ääntä eristävät sermit sekä 

syrjäisemmän kokoushuoneen hyödyntämistä sosiaalisissa kohtaamisissa. Lisäksi toivottiin 

enemmän rauhalliseen työskentelyyn tarkoitettuja hiljaisia tiloja sekä rennompia esimerkiksi 

sohvalla tai nojatuolilla varustettuja työtiloja:  

”Ahtaat WC-kopit mutta kuten todettua niin niitä ei ole kovin helppoa 

korjata, enkä tiedä onko tarpeenkaan.”     

”Yksityisyyden puute avokonttorissa. Korkeammat ääntä eristävät sermit, 

jotka olisivat kiinni työtasoissa. Silloin ne suojaisivat paremmin myös 

korkeutta muutettaessa.” 

”Pieniä, privaatteja työskentelytiloja pitäisi olla enemmän. Avokonttorissa ei 

voi osallistua kaikkiin kokouksiin ja välillä kokoustilat ovat täynnä. Myös 

rennompia työskentelytiloja kaipaisin - hyvä nojatuoli tai sohva olisi paikka, 

mihin olisi hyvä lysähtää välillä palaverin ajaksi.” 

”Rauhallisia työskentelytiloja enemmän” 

Tulosten perusteella työtilasuunnittelussa tulisi aiempien vastausten tapaan keksittyä 

ääniympäristöön ja keskittymistä vaativan työskentelyn mahdollistamiseen. Lisäksi 

työtilasuunnittelussa voisi jatkossa panostaa entistä enemmän luoviin ratkaisuihin esimerkiksi 

kalustehankinnoissa ja tilankäytön suunnittelussa.    
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5.4.2 Lisääntynyt etätyö  

Organisaation siirryttyä pandemian vuoksi pääsääntöiseen etätyöhön maaliskuussa 2020 

päätettiin opinnäytetyöhön sisällyttää myös etätyön ja monipaikkaisen työn näkökulma, joka 

liitettiin myös kyselytutkimukseen. Etätyötä käsittelevän osion tarkoitus oli selvittää 

työyhteisön etätyöhön liittyviä kokemuksia. Lisääntynyttä etätyötä koskeva osio muodostui 

kyselytutkimuksen kysymyksistä 7-10. Kysymyksiin sisältyi kaksi avointa kysymystä 

(kysymykset 9 ja 10) sekä kaksi avoimella kommenttikentällä varustettua vastausskaalaan 

perustuvia väittämiä (kysymykset 7 ja 8), joissa esitettiin myönteisesti muotoiltuja väittämiä 

etätyöstä. Etätyöhön liittyviä yleisiä kokemuksia käsittelevien väittämien (kysymys 7) 

vastausasteikkoon päätettiin lisätä aiemmista väittämäkysymyksistä poiketen neutraali 

vaihtoehto, sillä katsottiin oleelliseksi myös selvittää, mikäli etätyöllä ei ole ollut merkitystä 

tiettyjen väittämien kannalta. Vastausasteikko kysymyksissä koostui siten vaihtoehdoista 

”täysin samaa mieltä”, ”jokseenkin samaa mieltä”, ”ei samaa eikä eri mieltä”, ”jokseenkin 

eri mieltä” sekä ”täysin eri mieltä”.    

Ensimmäinen väittämäkysymys (liite 7, taulukko 21) käsitteli työyhteisön ja organisaation 

valmiutta siirtyä pääsääntöiseen etäyöhön. Kaikki vastaajat olivat joko jokseenkin tai täysin 

saamaa mieltä siitä, että työyhteisön valmius etätyötön siirtymiseen on ollut pääsääntöisesti 

hyvällä tasolla (kuvio 24). Kaikki vastaajat kokivat myös olevansa jokseenkin tai täysin sitä 

mieltä, että työyhteisössä käytössä olevat viestintäkanavat tukevat hyvin etätyötä (kuvio 25).  

 

Kuvio 24: Vastaukset väittämään ”Työyhteisöni valmius pääsääntoiseen etätyöhön siirtymiseen 

on ollut hyvällä tasolla” 
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Kuvio 25: Vastaukset väittämään ”Työyhteisöni  käytössä olevat viestintäkanavat tukevat 

hyvin etätyöskentelyä”  

Neljä kuudesta vastaajasta kuitenkin valitsi vaihtoehdon ”jokseenkin samaa mieltä”, joten 

viestintäkanavien hyödyntämisessä saattaisi olla myös kehitysmahdollisuuksia. Viestinnän 

tasoon liittyvään väittämään ”Työyhteisöni viestintä etätyössä on hyvällä tasolla” puolet 

vastaajista vastasivat olevansa jokseenkin samaa mieltä, yksi vastaaja oli jokseenkin eri 

mieltä ja kaksi vastaajaa kuudesta valitsi neutraalin vastausvaihtoehdon. Valtaosa vastaajista 

yhtä ”ei samaa eikä eri mieltä”-vaihtoehdon valinnutta lukuun ottamatta oli jokseenkin tai 

täysin sitä mieltä, että myös työyhteisön palaverikäytännöt tukevat hyvin etätyöskentelyä.  

Kolme vastaajaa kuudesta valitsi neutraalin vaihtoehdon kysyttäessä, saako työntekijä 

riittävästi tukea työtehtävissään. Myös kolme kuudesta vastaajasta oli joko jokseenkin tai 

täysin sitä mieltä, että työtehtävissä annettu tuki on riittävää. Yksi kuudesta vastaajasta oli 

myös osittain eri mieltä sen kanssa, että työntekijän oma osaaminen on riittävällä tasolla 

etätyöskentelyyn. Vastausten perusteella kolme kuudesta vastaajasta katsoi, ettei etätyöhön 

siirtymisellä ole ollut myönteistä tai kielteistä vaikutusta työmotivaatioon tai 

työhyvinvointiin. Yksi vastaaja katsoi etätyön laskeneen työmotivaatiota jonkin verran ja 

kolme vastaajaa oli joko jokseenkin tai täysin sitä mieltä, että etätyö on lisännyt 

työhyvinvoinnin tasoa (kuvio 26). Vain yksi vastaaja kuudesta katsoi olevansa täysin samaa 

mieltä siitä, että työhyvinvointi on lisääntynyt etätyön seurauksena, samoin työmotivaatio. 

Viisi kuudesta vastaajasta oli kuitenkin joko jokseenkin tai täysin sitä mieltä, että etätyö on 

lisännyt työtehokkuutta (kuvio 27).    
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Kuvio 26: Vastaukset väittämään ”Työhyvinvointini on lisääntynyt etätytön seurauksena” 

 

 

Kuvio 27: Vastaukset väittämään ”Työtehokkuuteni on lisääntynyt etätyön seurauksena”  

Etätyöhön liittyviin väittämiin annettiin viisi avointa kommenttia. Kommenttien perusteella 

etätyön positiivina puolina nähtiin työtehokkuuden kasvaminen, työmatkojen poistumisen 

myötä lisääntynyt vapaa-aika ja siitä johtuva kuormittumisen väheneminen, työrauha, 

etätyön positiivinen vaikutus jaksamiseen sekä toimistotyöskentelyä parempi mahdollisuus 

työn tauottamiseen. Etätyön kielteisinä ominaisuuksina esiin nousivat huono ergonomia, 

pitkäksi venyvät työpäivät, motivaatioon ja hyvinvointiin liittyvä työn mielekkyyden 

väheneminen, työyhteisön spontaanin kanssakäymisen ja ”käytäväkeskustelujen” puute sekä 
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taukojen unohtaminen. Lisäksi eräässä vastauksessa nostettiin esiin, että etätyössä työntekijä 

jää sivuun varsinaisiin työtehtäviin liittymättömästä organisaatiotason toiminnasta ja vaille 

myös työyhteisön kanssakäymisestä syntyvää tukea organisaatiota koskevissa 

muutostilanteissa, mikä vaikuttaa kielteisesti myös työn stressaavuuteen:   

”Työmatkojen pois jääminen on lisännyt vapaa-aikaa ja sitä kautta 

kuormittuminen helpottunut. Huono ergonomia kotona on taas aiheuttanut 

ongelmia.” 

”Etätyössä parasta on työrauha. Työpäivät tosin tahtovat venyä liian pitkiksi. 

Ehdottomasti pidän etätyötä asiatuntijatyössä hyvänä ratkaisuna.” 

”Etätyöllä on ollut positiivinen vaikutus jaksamiseen. Työpäivät venyvät, 

mutta tulee pidettyä paremmin taukoja työskentelystä” 

Tulosten perusteella organisaation ja työntekijöiden etätyövalmiudet ovat pääsääntöisesti 

hyvällä tasolla. Tämä johtuu osittain todennäköisesti siitä, että organisaatiossa etätyötä on 

jossain määrin toteutettu jo ennen pandemiaa ja lähes kaikki jokaisen työntekijän 

varsinaiseen työhön tarvittavat työvälineet olivat sellaisenaan siirrettävissä myös 

etätyöpisteeseen ilman muokkauksia tai viivästyksiä. Pääasiassa positiivispainotteisista 

vastauksista tässä yhteydessä yksi kiinnostavimmista tekijöistä ovat väittämät, joihin 

vastattiin ”ei samaa eikä eri mieltä”. Kolme vastaajaa kuudesta vastasi neutraalisti 

väittämään ”saan etätyössä tarvittaessa riittävästi tukea työtehtävissäni”. Kyseisen 

organisaation kohdalla vastaus viittaa todennäköisesti ainakin osittain siihen, että itsenäisessä 

asiantuntijatyössä esiintyy harvoin tarvetta varsinaiselle tuelle juuri työtehtävissä myöskään 

toimistolla työskennellessä. Neutraali vastaus kyseisen kysymyksen kohdalla ei siten ole 

yllättävä. Vaikka valtaosa katsoi työtehokkuuden lisääntyneen etätyön seurauksena, puolet 

vastaajista katsoi, ettei etätyöllä ole ollut kielteistä tai myönteistä vaikutusta 

työmotivaatioon tai työhyvinvointiin. Tulos herättää kysymyksen, onko kyseessä käyttämättä 

jäänyt mahdollisuus kehittää työhyvinvointia. Olisiko juuri etätyössä joitain ominaispiirteitä 

lähityöhön verrattuna, jotka mahdollistaisivat uudenlaisen tavan vaikuttaa juuri 

työmotivaatioon tai työhyvinvointiin? Etätyön synnyttämä työtehokkuuden lisääntyminen 

saattaisi tarjota mahdollisuuden kehittää työhyvinvointia ja motivaatiotekijöitä siten, että 

työhyvinvointia ja motivaatiota lisääviin toimenpiteisiin olisi mahdollista panostaa myös 

työaikaa.    

Etätyötä käsittelevässä kyselyn osiossa selvitettiin myös etätyöpisteen ominaisuuksia (liite 7, 

taulukko 22). Vastausvaihtoehdoista karsittiin neutraali vaihtoehto, jotta vastaaja joutui 

kallistumaan joko myönteiseen tai kielteiseen kantaan ja esiin nousisi korostetusti joko 

kielteiset tai myönteiset näkemykset etätyöpisteen ominaisuuksista. Kysymyksellä oli 

tarkoitus selvittää, nouseeko vastauksista esiin konkreettista fyysistä työpistettä koskevia 
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kehityskohteita. Kyseessä oli avoimella kommenttikentällä varustettu väittämäkysymys, joka 

koostui työpisteen ominaisuuksia koskevista positiivisista väittämistä. Kysymys esitettiin 

muodossa ”Etätyössä työpisteeni on pääsääntöisesti mahdollista toteuttaa siten, että…”, 

koska tiedostettiin etätyön todennäköisesti edellyttävän ajoittaista joustavuutta myös 

työpisteratkaisuissa. Vastauksia kysymykseen annettiin kuusi ja kysymystä kommentoi neljä 

vastaajaa.     

Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikki vastaajat olivat joko jokseenkin tai täysin sitä mieltä, 

että käytössä oleva etätyöpiste on riittävän tilava. Neljä vastaajaa kuudesta katsoi olevansa 

täysin sitä mieltä, että etätyöpiste on myös riittävän yksityinen, kaksi vastaajaa valitsi 

vastausvaihtoehdon ”jokseenkin samaa mieltä”. Viisi vastaajaa kuudesta oli täysin sitä mieltä, 

että työpisteen valaistus on riittävä, yksi vastajaa oli väittämän kanssa jokseenkin eri mieltä. 

Kaikki vastaajat olivat joko jokseenkin tai täysin sitä mieltä, että etätyöpisteen lämpötila oli 

sopiva, työpisteeseen ei kantaudu häiritsevää melua ja käytössä olevat työvälineet tukevat 

työtehtävien toteuttamista etätyössä. Vastaajista kaksi oli täysin eri mieltä siitä, että 

etätyöpisteen työvälineet tukisivat ergonomista työskentelyä (kuvio 28). Neljä vastaajaa 

kuudesta oli jokseenkin tai täysin eri mieltä väittämän ”Etätyöpisteeni mahdollistaa erilaisten 

työasentojen hyödyntämisen työskentelyssä” (kuvio 29).    

 

Kuvio 28: Vastaukset väittämään ”Etätyöpisteeni työvälineet tukevat ergonomista 

työskentelyä” 
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Kuvio 29: ”Vastaukset väittämään ”Etätyöpisteeni mahdollistaa erilaisten työasentojen 

hyödyntämisen työskentelyssä”  

Avoimia kommentteja kysymykseen annettiin neljä ja kaikki kommentit koskevat tavalla tai 

toisella etätyöpisteen heikkotasoista ergonomiaa. Avoimissa kommenteissa mainitaan myös 

etätyöpisteen järjestämistä hankaloittava tilanpuute sekä riittämätön valaistus.  

 

”Ei ole kunnollista työpistettä, joten ergonomia on huono. Tilannetta ei pysty 

kauheasti parantamaan tilanpuutteen vuoksi. Valaistus on etenkin talviaikaan 

hieman riittämätön. LIsävalaistusta hankkimalla tilannetta voi parantaa.” 

”Sähkösäätöinen työpöytä olisi hyvä lisä ja parantaisi ergonomiaa. Tarkoitus 

hankkia se lähiaikoina.” 

”Työpöytä voisi olla suurempi, mutta tila aiheuttaa omat rajoituksensa - 

uuden työtuolin hankkiminen nosti ergonomian aivan uudelle tasolle.” 

Tulosten perusteella etätyöpisteen ongelmakohdaksi nousee erityisesti ergonomia. Kuten 

aiemmin useissa lähteissä on todettu, huono ergonomia on merkittävä riski työntekijän 

työtehon, hyvinvoinnin sekä terveyden kannalta. Näin ollen etätyöpisteen ergonomiset 

ratkaisut nousevat vastauksista selkeäksi etätyön kehityskohteeksi. Vaikka kyseessä on 

kohtalaisen pienen vastaajajoukon näkökulma, koskee ongelma todennäköisesti suurta osaa 

etätyöhön siirtyneen työyhteisön jäsenistä.   

Kyselyssä kysyttiin myös, mitkä vastaajan mielestä ovat työnteon näkökulmasta etätyön 

merkittävimmät edut ja suurimmat haasteet toimistossa työskentelyyn nähden. Etuja ja 
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haasteita käsittelevät oli kysymykset oli jaettu kahteen avoimeen vastausikkunaan, ja 

molempiin kysymyksiin annettiin kuusi avointa vastausta. 

Avoimissa vastauksissa etätyön etuina mainitut tekijät liittyvät pääasiassa työtehokkuuteen, 

etätyön seurauksena vapaa-ajan ja tehokkaan työajan lisääntymiseen sekä työtapoihin. 

Useammassa avoimessa vastauksessa mainittiin juuri työtehokkuuden lisääntyminen. Työtehon 

lisääntyminen on suorassa yhteydessä myös vastauksissa mainittuihin työtapoihin, kuten työn 

helpompaan rytmitykseen, etätyön seurauksena lisääntyneeseen työrauhaan sekä etätyön 

toimistotyöhön verrattuna pienempään keskeytysten määrään.  Lisäksi yksi vastaajista katsoo 

etätyön positiiviseksi piirteeksi sen, ettei työaikaa kulu työtehtäviin kuulumattomaan 

oheistoimintaan työtiloissa. Erään avoimen vastauksen perusteella etätyöllä on ollut 

positiivinen vaikutus myös työn tauottamiseen:  

”Tehokkuus ja vapaa-aika lisääntynyt” 

”Oma rauha, vähemmän keskeytyksiä, ei menee aikaa "ylimääräiseen"”  

”Työskentelyrauha lisää tehokkuutta.” 

”Työn rytmityksen voi säätää helpommin” 

”Ajan säästö arjessa työmatkojen poistuttua, tehokas työskentely” 

”Auttaa jaksamana paremmin ja pystyy tekemään useamman tunnin päivässä 

kun ei ole työmatkaa. Lisäksi taukoja tulee pidettyä säännöllisemmin” 

Etätyön erityisinä haasteina avoimista vastauksista nousi esiin sosiaalisten kontaktien ja 

vuorovaikutuksen puute sekä työn tauottamiseen liittyvät ongelmat. Vastauksissa mainittiin 

etätyön ongelmakohtina myös työpäivien venyminen sekä työ- ja vapaa-ajan sekoittuminen. 

Erään vastauksen mukaan sosiaalisten kontaktien puute heijastuu myös työn mielekkyyteen, 

sillä työkavereiden kanssa käyty keskustelu liittyy pääsääntöisesti ainoastaan työtehtäviin. 

Yksi vastaajista kokee, että työhön liittyvän kommunikoinnin ulkopuolella tapahtuvan 

vuorovaikutuksen puute heijastuu myös kokemukseen työyhteisön yhtenäisyydestä. 

Vastauksissa mainitaan myös, että työn haastavaan tauotukseen liittyy toimistoympäristössä 

tapahtuvien luontaisten keskeytysten puuttuminen. Lisäksi etätyön kielteisinä piirteinä 

mainitaan myös työergonomia:  

”Sosiaalisten suhteiden puute, työn tauottaminen” 

”Sosiaalinen elämä aika olematonta, työteko voi olla hyvin intensiivistä, tauot 

unohtuu ja päivät venyy helposti, tulostaminen”   
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”Työyhteisö ei ole kovin kiinteä. muu kuin ihan konkreettiseen työhön liittyvä 

vuorovaikutus hyvin vähäistä.” 

”Työ on tullut kotiin - kuinka saada työ pysymään poissa työajan 

ulkopuolisesta arjesta” 

”Työn mielekkyys vähenee kun työkavereiden kanssa kontaktit helposti vain 

työhön liittyviä, työn tauottaminen haastavaa; ei tule luontaisia keskeytyksiä” 

”työergonomia”    

Vastausten perusteella etätyön eduiksi koettiin erityisesti työtehokkuuden lisääntyminen, 

toimistotyöympäristöä parempi työrauha sekä työmatkoihin ja toimistossa muuhun kuin 

työtehtäviin käytetyn ajan vapautuminen työntekoon tai vapaa-aikaan. Etätyön kielteisistä 

piirteistä erityisesti esiin nousee sosiaalisten kontaktien vähäisyys. Poikkeusolojen aikana 

työyhteisössä voidaan pohtia, millä keinoin sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja vapaamuotoista 

vuorovaikutusta olisi mahdollista lisätä juuri etätyössä. Mikäli etätyö jatkuu 

työskentelymuotona myös pandemian jälkeen, olisi organisaation todennäköisesti hyvä 

panostaa työyhteisön varsinaisiin työtehtäviin liittymättömään vapaamuotoiseen toimintaan 

ja erityisesti työn ulkopuolella tapahtuviin sosiaalisiin kohtaamisiin. Vastausten perusteella 

myös etätyön ergonomiaan ja työn tauottamiseen tulisi panostaa. Etätyön etuja käsittelevistä 

vastauksista puolestaan löytyy mahdollisia kehityskohteita tilanteeseen, jossa organisaatio 

palaa osittain tai kokonaan pääsääntöiseen lähityöhön. Tulosten perusteella voidaankin 

esittää kysymys, millä tavoin toimistolla tapahtuvaa työtä ja työympäristöä olisi mahdollista 

kehittää enemmän etätyön positiivisia kokemuksia vastaavaan suuntaan. Vastauksista 

mahdollisiksi kehityskohteiksi nousevat erityisesti työrauhan parantaminen, työn 

tehokkaamman rytmityksen mahdollistaminen, työn keskeytymisen minimointi sekä 

varsinaisiin työtehtäviin liittymän turhan oheistoiminnan karsiminen.      

Kyselyn viimeisessä kysymyksessä vastaajilta kysyttiin, missä he haluaisivat työskennellä 

poikkeusolojen jälkeen. Kyseessä oli väittämiin perustuva kysymys, johon oli liitetty avoin 

kommenttikenttä. Kysymykseen vastauksia annettiin kuusi ja avoimia kommentteja neljä 

kappaletta. Vastausvaihtoehtoja oli neljä:  

a. Haluaisin jatkossa työskennellä pääsääntöisesti toimistolla. 

b. Haluaisin jatkossa työskennellä pääsääntöisesti kotona tai muussa etätyöpisteessä.  

c. Haluaisin jatkossa työskennellä osittain toimistolla ja osittain kotona tai muussa 

etätyöpisteessä siten, että työskentelypaikan työpäiväkohtaisesta sijainnista on sovittu 

ennakkoon.  
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d. Haluaisin jatkossa työskennellä osittain toimistolla ja osittain kotona tai muussa 

etätyöpisteessä siten, että voin ilman erillistä sopimusta itse joustavasti määritellä 

työskentelypaikan sijainnin työpäiväkohtaisesti.   

Yksi kuudesta vastaajasta haluaisi jatkossa työskennellä pääsääntöisesti kotona tai muussa 

etätyöpisteessä. Kaikki muut viisi vastaajaa haluaisivat jatkossa työskennellä osittain 

toimistolla ja osittain kotona tai muussa etätyöpisteessä siten, että voi ilman erillistä 

sopimusta itse joustavasti määritellä työskentelypaikan sijainnin työpäiväkohtaisesti (kuvio 

30). 

 

Kuvio 30: Vastaukset kysymykseen ”Missä haluaisit työskennellä poikkeusolojen päätyttyä?” 

Avoimissa kommenteissa osittaista toimistotyöskentelyä perusteltiin sosiaalisilla kontakteilla. 

Osittaisen etätyön positiivisiksi puoliksi avoimissa kommenteissa taas mainittiin avokonttorissa 

syntyvän häiriön hallinta sekä myönteiset vaikutukset motivaatioon ja työssä jaksamiseen. 

Vastauksissa todettiin myös, että asiantuntijatyötä on mahdollista tehdä 

paikkariippumattomasta, ja joustavan työskentelypaikan sijaintia puoltaa työtehtäviin 

liittyvän etätyötarpeen haastava ennustettavuus. Eräässä avoimessa kommentissa myös 

toivottiin työnantajalta periaatepäätöstä mahdollisuudesta valita työskentelypaikaksi 

joustavasti joko toimisto tai etätyöpiste.  

”Enemmän etänä mutta välillä toimistolla sosiaalisten kontaktien vuoksi” 
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”Asiantuntijatyötä voi tehdä paikkariippumattomasti. Mielestäni olisi hyvä, jos 

työnantaja tekisi periaatepäätöksen, että työtä voi tehdä joko toimistolla tai 

etänä jatkossakin.” 

”Etätyöllä voi hallita avokonttorista aiheutuvaa häiriötä ja etätyön tarvetta ei 

voi etukäteen määritellä - sopiva combo oman valinnan mukaan huomioiden 

kuitenkin mahdolliset organisaation asettamat rajoitukset” 

”Etätöissä työskentely lisää motivaatiota ja auttaa jaksamaan paremmin ”  

Myös tämän kysymyksen vastauksen osalta tulee tiedostaa, etteivät vastaukset pienen 

vastaajajoukon vuoksi edusta koko kyselyn kohteena olleen työyhteisön kantaa koskien 

työskentelypaikan sijaintia. Ennen pandemiaa toteutetussa kyselyssä lähes puolet vastaajista 

valitsivat toimistotyön etätyön sijaan. Aiempi kysely oli kuitenkin osoitettu laajemmalle 

vastaajajoukolle organisaatiossa. Molempien kyselyiden tulosten perusteella kuitenkin kaikkia 

tai lähes kaikkia organisaation työntekijöitä miellyttävä ratkaisu saavutettaisi työnantajan 

periaatepäätöksellä ottaa joustava ilmoituskäytännöiltään kevyt etätyö työskentelytapana 

perinteisen toimistotyön oheen. Uudesta toimintamallista saattaisi syntyä sekä myönteisiä 

että kielteisiä seurauksia, joten toimintamallin toteutumista tulisi seurata ainakin 

alkuvaiheessa. Mahdollisesti vakiintuvana toimintamallina monipaikkainen työ edellyttää 

panostusta esimerkiksi työyhteisön viestintään ja yhteisöllisyyden ylläpitoon. On myös 

mahdollista, että toimintamalliksi vakiintuessaan osittainen etätyö mahdollistaa uudenlaisia 

ratkaisuja esimerkiksi toimitilojen tilankäytössä tai ääniympäristön hallinnassa.   

5.4.3 Keskeisimmät tulokset: Uudet toimitilat ja lisääntynyt etätyö  

Uuden toimitilan työpisteiden kokoon, valaistukseen, työvälineisiin ja ergonomiaan 

oltiin tulosten perusteella työyhteisössä tyytyväisiä. Työpisteitä koskevien tulosten 

mukaan kaikki väittämäkysymykseen annetut kielteiset vastaukset liittyivät 

työpisteen riittämättömään yksityisyyteen ja lämpötilaan. Uutta työtilakokonaisuutta 

koskevien tulosten perusteella työyhteisö oli tyytyväinen uusien toimitilojen 

siisteyteen, ilmanlaatuun, valaistukseen ja visuaaliseen ilmeeseen. Aiempien 

toimitilojen kohdalla ongelmallisiksi todetut ilmanlaatu ja sisälämpötila vaikuttaisivat 

pääasiassa korjaantuneen yritysmuuton seurauksena (kuvio 19, kuvio 20). Tulosten 

perusteella osa työyhteisöstä koki, että tilassa tapahtuva liike ja melu häiritsevät 

työskentelyä eikä tila välttämättä tarjoa mahdollisuutta keskittymistä vaativien 

työtehtävien suorittamiseen (kuvio 21, kuvio 22). Avoimien kommenttien perusteella 

erityisiä haasteita nähtiin työtilan ääniympäristössä (taulukko 12). Tulosten 

perusteella uusien toimitilojen yhteisten tilojen varustelu, siisteys ja visuaalinen ilme 

ovat kohdallaan. Osa työyhteisöstä kuitenkin koki työtilan tarjoamat 

taukoliikuntamahdollisuudet riittämättömiksi. Uusien toimitilojen sijaintiin ja 
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turvallisuuteen oltiin pääasiassa tyytyväisiä. Avointen vastausten perusteella erityistä 

kiitosta saivat uusien toimitilojen tilavuus, avaruus, väljyys ja valoisuus. Positiivisina 

ominaisuuksina nähtiin myös taukotila, hiljainen huone, puhelinkoppi, vastaajan oma 

työpiste, parempi ilmanlaatu sekä visuaalinen ilme. Vastaavasti kielteisinä 

ominaisuuksina nähtiin yksityisyyden puute, työtilakokonaisuuden työtiloja yhdistävän 

yhteisen tauko-/sosiaalitilan keskeinen sijainti työtilaan nähden, kokoustilojen 

rajallinen määrä sekä ahtaat WC-tilat. Verkkokyselyn uutta toimitilaa koskevien 

vastausten perusteella uusissa työtiloissa erityistä huomiota tulisi kiinnittää 

työpisteiden yksityisyyteen, työtilojen ääniympäristöön sekä keskittymistä vaativien 

työtehtävien mahdollistamiseen tilaratkaisujen avulla. Lisäksi työtilasuunnittelussa 

olisi mahdollista jatkossa panostaa entistä enemmän luoviin ratkaisuihin esimerkiksi 

kalustehankinnoissa ja tilankäytön suunnittelussa. 

Etätyötä koskevien tulosten perusteella organisaation ja työntekijöiden 

etätyövalmiudet ovat olleet pääsääntöisesti hyvällä tasolla. Avoimien kommenttien 

perusteella etätyön positiivina puolina nähtiin työtehokkuuden kasvaminen, 

työmatkojen poistumisen myötä lisääntynyt vapaa-aika ja siitä johtuva 

kuormittumisen väheneminen, työrauha, etätyön positiivinen vaikutus jaksamiseen 

sekä toimistotyöskentelyä parempi mahdollisuus työn tauottamiseen. Etätyön 

kielteisinä ominaisuuksina esiin nousivat huono ergonomia, pitkäksi venyvät työpäivät, 

motivaatioon ja hyvinvointiin liittyvä työn mielekkyyden väheneminen, työyhteisön 

spontaanin kanssakäymisen ja ”käytäväkeskustelujen” puute sekä taukojen 

unohtaminen. Etätyöpisteen ominaisuuksia koskevien vastausten perusteella 

kehityskohteeksi nähtiin erityisesti etätyöpisteen heikko ergonomia, sillä valtaosa 

etätyöpistettä koskevista kielteisistä vastauksista liittyi työpisteen ergonomiaan (liite 

7, taulukko 22). Yksi vastaaja halusi jatkaa pääsääntöisessä etätyössä myös 

poikkeusolojen jälkeen. Kaikki muut vastaajat halusivat jatkaa poikkeusolojen jälkeen 

osittain etätyössä ja osittain lähityössä siten, että päiväkohtainen työpiste on 

vapaasti valittavissa ilman erillistä ilmoituskäytäntöä.   
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5.5 Yhteenveto ja johtopäätökset  

Aiemmissa toimitiloissa toteutetun havainnoinnin havainnot liittyivät pääasiassa joko suoraan 

tai välillisesti työtilan heikkotasoiseen ilmanvaihtoon. Aiempien toimitilojen keittiöt 

sijaitsivat työtilojen yhteydessä, mikä osittain selittää ruuasta johtuvia hajuhaittoja koskevia 

havaintoja. Havainnoissa mainittiin myös ääniympäristön epäkohdat. Edellä mainitut tekijät 

tulee huomioida uusien toimitilojen kehitystyössä. Suurin osa havaintojen kohteena olleista 

epäkohdista korjaantuu todennäköisesti uusien toimitilojen myötä ilman erillisiä 

toimenpiteitä. Havainnoinnin seurauksena ei noussut esiin mitään odottamatonta tai täysin 

uutta näkökulmaa uusia toimitiloja koskeviin kehittämistoimenpiteisiin.    

Aiemmissa toimitiloissa toteutetun verkkokyselyn tulosten perusteella vastaajat olivat 

pääsääntöisesti tyytyväisiä työpisteen kokoon, työvälineisiin, vaihtoehtoisiin työasentoihin ja 

ergonomiaan sekä valaistukseen. Työpistettä koskevista avoimista kommenteista kuitenkin 

esiin nousivat erityisesti työtuolin puutteelliset säätömahdollisuudet sekä työpistekohtaisen 

valaistuksen puuttuminen, joten myös ergonomiassa ja valaistuksessa olisi ollut korjattavaa. 

Pääsääntöisesti myönteiset tulokset työpisteen osalta ovat kuitenkin siinä mielessä 

huomionarvoisia, että samat kalusteet ja työvälineet seurasivat myös uuteen toimitilaan.  

Aiempien toimitilojen työtilaa koskevat epäkohdat painottuivat suurelta osin joko suoraan tai 

välillisesti työtilan heikkoon ilmanvaihtoon ja erityisen ongelmallisiksi koettiin työtilan 

lämpötila sekä sisäilman laatu. Avoimien kommenttien perusteella väittämäkysymysten 

vastauksista poiketen tuloksissa korostuivat myös työtilan ääniympäristöön liittyvät ongelmat 

sekä yksityisyyden ja tilan puute. Tuloksissa mainittiin myös tarve keskittymistä vaativaan 

työhön tarkoitetulle tilalle sekä työtilassa noudatettaville yhteisille pelisäännöille. Tulosten 

perusteella myös sosiaali- ja saniteettitilojen sekä keittiön varusteluun kaivattiin parannuksia 

ja avoimissa kommenteissa epäkohdaksi nostettiin riittävien sosiaalitilojen puuttuminen sekä 

keittiön riittämätön koko ja heikko siisteys. Myös riittämättömät taukoliikuntamahdollisuudet 

nousivat esiin tuloksissa. Kyselyn perusteella työntekijät olivat erityisen tyytyväisiä aiempien 

toimitilojen sijaintiin ja turvallisuuteen.  

Ensimmäisen verkkokyselyn tulosten perusteella uudelta toimitilalta odotettiin erityisesti 

suurempaa kokoa ja väljempää rakennetta. Lisäksi tuloksista esiin nousivat neuvottelutilojen 

määrään, parempaan ilmanlaatuun, lämpötilaan, yhteenkuuluvuuteen, sosiaalitiloihin sekä 

aiempaa toimitilaa parempaan ääniympäristöön kohdistuvat odotukset. Ennen pandemiaa 

toteutetun verkkokyselyn tulosten perusteella vain noin puolet vastaajista olivat halukkaita 
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tekemään enemmän etätöitä. Myönteisiksi syiksi mainittiin työmatkojen pois jäämisestä 

seuraava aikasäästö, parempi työrauha sekä etätyöhön liittyvät aiemmat positiiviset 

kokemukset. Kielteisesti etätyön lisääntymiseen suhtautuneet perustelivat vastaustaan 

esimerkiksi toimistossa toteutettavan työn paremmalla tehokkuudella ja paremmilla 

työvälineillä, yhteisöllisyydellä, työ- ja vapaa-ajan paremmalla tasapainolla sekä etätyön 

heikolla ergonomialla. Etätyötä koskevin tulosten kohdalla on hyvä tiedostaa, että 

organisaatiossa on ollut käytössä kohtalaisen joustavat etätyökäytännöt myös ennen 

poikkeusoloja.  

Valtaosa ensimmäisen verkkokyselyn vastaajista koki työtilan yksikkökohtaiset yhteiset 

pelisäännöt tarpeellisiksi. Vastausten jakautumisessa näkyy todennäköisesti toimitiloissa 

suoritettavien eri tyyppisten työtehtävien jakautuminen eri tiloihin toimitilan sisällä. Yhteisiä 

pelisääntöjä koskevien avoimien vastausten perusteella suurimmat epäkohdat liittyivät 

työtilojen haasteelliseen ääniympäristöön. Tulosten perusteella ääniympäristö tulisi 

huomioida uusien toimitilojen yhteisissä pelisäännöissä. Ensimmäisen verkkokyselyn tulosten 

perusteella uusien toimitilojen yhteyteen kaivattiin myös erillistä taukoliikuntaan tarkoitettua 

tilaa. Vastausten mukaan työyhteisölle mieleinen taukoliikuntatila olisi toteutettavissa 

yksinkertaisilla, edullisilla ja tilankäyttövaatimuksiltaan kohtuullisilla taukoliikuntavälineillä. 

Avoimet vastaukset tarjosivat myös valmiita vaihtoehtoja hyödynnettäväksi tulevien 

toimitilojen mahdollisissa taukoliikuntatiloissa.    

Työtilan yhteisiä pelisääntöjä koskevassa selvitystyössä syntyi ehdotuksia työyhteisön 

yksittäistä työtilaa koskeviksi yhteisiksi toimintatavoiksi. Kehittämisehdotusten yhteydessä 

materiaalin perusteella on mahdollista tuottaa huoneentaulu tai ohjeistus kohdeorganisaation 

yksittäisen tilan yhteisiksi pelisäännöiksi.    

Toisen verkkokyselyn työpisteen ominaisuuksien osalta uusia toimitiloja koskevat tulokset 

viittaavat siihen, että työyhteisössä ollaan pääasiassa tyytyväisiä työpisteiden kokoon, 

valaistukseen ja työpisteissä käytössä oleviin työvälineisiin. Tulosten perusteella työpisteet 

tukevat myös ergonomiaa ja mahdollistavat asentojen vaihtelun työskentelyn yhteydessä. 

Työpisteen osalta kielteisiä vastauksia väittämäkysymyksiin annettiin ainoastaan työpisteen 

yksityisyyttä ja lämpötilaa koskeviin väittämiin, joten näihin tulisi kiinnittää myös jatkossa 

huomiota. Työtilakokonaisuuden osalta ilmanlaatu ja työtila olivat edellisten toimitilojen 

erityisiä ongelmakohtia aiemmin toteutetun kyselyn perusteella. Toisen verkkokyselyn 

tulosten perusteella uusien toimitilojen ilmanlaatu on edellistä toimitilaa paremmalla tasolla. 

Myös työtilan lämpötila koettiin vastausten perusteella pääsääntöisesti hyväksi, vaikka 

kolmasosa vastaajista oli jokseenkin erimieltä siitä, että oman työpisteen lämpötila olisi 

sopiva. Tulosten perusteella myös uusien toimitilojen siisteys, valaistus ja visuaalinen ilme 

miellyttivät vastaajia.   
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Toisen verkkokyselyn avoimissa kommenteissa erityistä kiitosta saivat uusien toimitilojen 

tilavuus, avaruus, väljyys ja valoisuus. Positiivisia avoimia kommentteja annettiin myös muun 

muassa keittiön aiempiin toimitiloihin nähden suuremmasta koosta, neuvottelutilojen koosta, 

taukotilasta sekä hiljaisen huoneen käyttömahdollisuudesta. Työtilakokonaisuutta koskeviin 

väittämiin annetut kielteiset kommentit liittyivät pääasiassa joko suoraan tai välillisesti 

työtilan ääniympäristöön ja työrauhaan. Tulosten perusteella uuden toimitilan kehityksessä 

tulisi panostaa jälkimmäisen kyselyn kohteena olleen työtilan ääniympäristön rauhoittamiseen 

ja keskittymistä vaativien työtehtävien mahdollistamiseen. Uusien toimitilojen sosiaali- ja 

saniteettitilojen ja keittiöiden varustelu, siisteys ja visuaalinen ilme miellytti tulosten 

perusteella vähintään jossain määrin kaikkia verkkokyselyyn vastanneita. Myös uusien 

toimitilojen sijaintiin ja turvallisuuteen oltiin aiempien toimitilojen tapaan tyytyväisiä. 

Uusien toimitilojen taukoliikuntamahdollisuuksia koskevaan väittämään annetut kielteiset 

vastaukset puolestaan antavat ymmärtää, että työtilan ääniympäristön lisäksi 

työtilakokonaisuuden taukoliikuntamahdollisuudet voisivat nousta uusien työtilojen 

kehittämiskohteeksi. Verkkokyselyssä kysyttiin myös, millä tavoin uudet toimitilat vastaavat 

työyhteisön odotuksia. Kielteiset vastaukset liittyivät pääasiassa yksityisyyden puutteeseen ja 

ääniympäristön haasteisiin. Kehitysehdotuksina avoimissa kommenteissa mainittiin 

rennommat työtilat, työpisteiden parempi sermitys, syrjäisemmän kokoushuoneen 

hyödyntäminen sosiaalisissa kohtaamisissa sekä keskittymistä vaativiin työtehtäviin 

tarkoitettujen työtilojen määrän lisääminen. Toisen verkkokyselyn uusia työtiloja koskevan 

osion tulosten perusteella tulevissa työtiloissa tulisi keskittyä erityisesti työtilan 

ääniympäristön parantamiseen, keskittymistä vaativan työn mahdollistamiseen sekä 

taukoliikuntaan liittyvien mahdollisuuksien parantamiseen. 

Jälkimmäisen verkkokyselyn etätyötä koskevien tulosten perusteella organisaation valmiudet 

etätyöhön siirtymiseen ovat olleet hyvällä tasolla ja etätyöhön siirtyminen ilman 

ennakkovaroitusta tai suunnitelmaa on onnistunut poikkeusolojen aiheuttaman tilanteen 

yllättävyydestä huolimatta. Vuoden etätyökokemuksen jälkeen toteutetun kyselyn tulosten 

mukaan etätyön uudet käytännöt ovat toimineet vähintäänkin kohtalaisesti myös etätyöhön 

siirtymisen jälkeen. Etätyöskentelyn eduiksi laskettiin erityisesti työtehokkuuden 

lisääntyminen, toimistotyöympäristöä parempi työrauha, työn vapaampi rytmitys sekä 

työmatkojen pois jäämisestä ja toimistotyöskentelyyn liittyvistä oheistoiminnoista työhön 

vapautunut aika sekä lisääntynyt vapaa-aika. Etätyön kielteisinä piirteinä nähtiin huono 

ergonomia, venyvät työpäivät, sosiaalisten kontaktien puute, työn mielekkyyden väheneminen 

sekä ongelmat etätyön tauotuksessa. Lisäksi vastauksissa etätyön kielteisenä piirteenä 

mainittiin työntekijän jääminen sivuun työorganisaatiota koskevasta toiminnasta ja 

päätöksenteosta. Työpisteen osalta tulosten perusteella etätyöpisteen erityiseksi ongelmaksi 

nousivat heikko ergonomia ja yksipuoliset työasennot. Tulosten perusteella yhtä vastaajaa 

lukuun ottamatta kaikki vastaajat halusivat poikkeusolojen jälkeen työskennellä joustavasti 



  139 

 

 

osittain toimistolla ja osittain etätyössä vapaasti määrittäen päivittäisen työpisteensä ilman 

erillistä sopimuskäytäntöä.   

Tulosten perusteella uusien fyysisten toimitilojen osalta kehityskohteina esille nousivat 

määrätyn työtilan ääniympäristö, yhteiset toimintatavat työtilassa sekä 

taukoliikuntamahdollisuudet. Etätyön osalta erityiseksi kehityskohteeksi nousivat etätyön 

ergonomia ja etätyön tarjoamat mahdollisuudet tulevaisuudessa.  

6 Kehittämisehdotukset 

Seuraavassa esitetään viisi fyysiseen työtilaan, työtilan toimintamalleihin ja etätyöhön 

liittyvää kehitysehdotusta. Kehitysehdotukset koskevat fyysisen työtilan ääniympäristöä, 

kehittämistehtävän olleen työtilan yhteisiä pelisääntöjä, fyysisen työtilan 

taukoliikuntamahdollisuuksia ja työn tauottamista, etätyön ergonomiaa sekä etätyön 

hyödyntämismahdollisuuksia tulevaisuudessa.  

Kehitysehdotukset on laadittu siten, ettei kaikkia kehitysehdotuksia välttämättä ole tarpeen  

hyödyntää kokonaisuudessaan sellaisenaan vaan kehitysehdotuksista on mahdollista poimia 

elementtejä tai ehdotuksia voidaan toteuttaa osittain pidemmällä aikavälillä. 

Kehitysehdotusten toteutuessa tulee seurata käyttäjäkokemusta ja tarvittaessa kehittää 

työympäristöön liittyviä ratkaisuja käyttäjäkokemukseen perustuen.       

6.1 Tietotyö ja fyysisen työtilan ääniympäristö  

Ensimmäinen kehittämisehdotus koskee ääniympäristön hallintaa työnantajan fyysisissä 

toimitiloissa. Fyysisen työtilan ääniympäristön kehitysehdotuksissa keskityttiin yksittäiseen 

työtilaan työnantajan toimitilojen sisällä. Tilassa tehtävä työ on intensiivistä ja usein 

nopeatempoista sekä haastavaa asiantuntijatyötä. Monet työhön liittyvät tehtävät 

edellyttävät katkeamatonta keskittymistä ja avotoimisto tietotyön haastavana työympäristönä 

on opinnäytetyön lisäksi noussut puheenaiheeksi niin yleisessä keskustelussa kuin 

kohdeorganisaatiossakin.  

Kohdetilassa tehtävän työn erityispiirteisiin kuuluu puhelintyö, sillä asiantuntijatyötä tehdään 

muun työn ohessa myös puhelintyöskentelynä ja puhelut tapahtuvat samassa tilassa 

keskittymistä vaativien työtehtävien kanssa. Kohdetilan suurin ääniympäristöön liittyvä 

ongelma on todennäköisesti puhelintyön ja keskittymistä vaativien työtehtävien rinnakkainen 

huomioiminen työtilan akustisissa ratkaisuissa.    

Työtilassa on 14 työpistettä, jotka on pääsääntöisesti sijoitettu tilaan neljän työpisteen 

ryhmiin. Työpisteet ovat neljän ryhmissä vastakkain ja rinnakkain yhtä kahden vastakkain 
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sijoitetun työpisteen kokonaisuutta lukuun ottamatta (kuvio 31). Käytännössä tämä tarkoittaa 

myös sitä, suurimmassa osassa työtilan työpisteitä ollaan myös selätysten toisen työpisteen 

kanssa. Työtila on pitkänomainen umpinaisiin päätyseiniin rajoittuva tila, jonka toisella 

pitkällä sivulla on ikkunallinen ulkoseinä ja toisella lasiseinä käytävään. Työpisteiden 

työpöydät ovat korkeudensäädöllä varustettuja sähköpöytiä. Kaikissa työpisteissä on joko 

perinteinen toimistotuoli, satulatuoli tai molemmat, kaksi suurikokoista litteää näyttöä, 

kannettavan tietokoneen telakka sekä hiiri ja näppäimistö. Vierekkäin olevien pöytien välillä 

ja työpisteiden vapaissa päädyissä on irrallisilla tuilla seisovat pöydän syvyiset sivusermit. 

Vastakkaisten työpisteiden väliin jää jokaiseen työpisteeseen sähköpöydän takalaitaan 

kiinnitetty seinäke, joka nousee tai laskee pöydän korkeussäädön mukaisesti. Työpisteen 

sivusermit eivät liiku sähköpöydän korkeuden muuttuessa. Seuraavassa esitellään työtilan ja 

työpisteen rakenteeseen ja toimintamalleihin kohdistuvia kehitysehdotuksia, jota olisi 

toteutettavissa tilassa sellaisenaan tai osittain.   

 

Kuvio 31: Työpisteiden sijainti työtilassa (viitteellinen, ei mittakaavassa) 

Tilassa on kokolattiamatto, joka työpisteiden välillä olevien sermien lisäksi osaltaan estää 

äänen kulkeutumista. Tilassa ei kuitenkaan ole hyödynnetty erillisiä ääntä absorboivia 

materiaaleja, kuten seinälle asennettavia äänipaneeleja tai ikkunaverhoja. Molemmilla 

mainituista saattaisi olla työtilan ääniympäristöä rauhoittava merkitys. Työtilaan irrallisia 

seinään kiinnitettäviä äänipaneeleja olisi mahdollisuus sijoittaa umpinaisille päätyseinille 

(sininen katkoviiva) ja verhoja ikkunaseinälle (vihreä katkoviiva) (kuvio 32). 
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Kuvio 32: Seinille sijoitettavien äänimateriaalien mahdollinen sijainti (viitteellinen, ei 

mittakaavassa)  

Työpisteen osalta akustiikan kannalta ongelmallisia epäkohtia ovat todennäköisesti erityisesti  

työpisteiden orientaatio ja tutkimuksen avoimissa vastauksissakin mainitut puutteelliset 

sivusermit. Samassa tilassa työskentelevät työntekijät tekevät samanaikaisesti erityistä 

keskittymistä vaativia asiantuntija tehtäviä sekä ottavat vastaan puheluita. Vierekkäisten 

työpisteiden osalta äänen etenemisen torjunta melko heikolla tasolla, sillä toisessa 

työpisteessä parin metrin säteellä käyty puhelinkeskustelu kantautuu viereiseen työpisteeseen 

lähes esteettä. Ongelmat korostuvat, mikäli toinen tai molemmat pöydät nostetaan 

seisomatyöhön soveltuvaan asentoon, sillä korkeussäädöttömien pöytien päädyissä olevien 

sivusermien vuoksi pöytien väliin ei jää juuri minkäänlaista estettä. Puutteelliset sivusermit 

vaikuttavat todennäköisesti merkittävästi myös työpisteessä koettuun yksityisyyden 

tunteeseen erityisesti sähköpöydän ollessa seisomatyöhön tarkoitetulla korkeudella, sillä 

työpisteiden väliin ei jää myöskään juuri minkäänlaista näköestettä. Ääniympäristöön ja 

visuaalisiin häiriötekijöihin liittyvien haasteiden lisäksi työtilan kalustus saattaa johtaa 

epäergonomisiin työasentoihin, sillä rauhallisempaa ääniympäristöä ja yksityisyyttä puhelun 

aikana saatetaan vaistomaisesti hakea nojaamalla lähemmäs työpisteen sermeillä varustettua 

osiota.   

Tilanteeseen olisi mahdollista vaikuttaa työpisteiden orientaatiolla. Mikäli tilan työpisteet 

tilan molemmissa päissä olevia työpisteitä ja yhtä kahden työpisteen kokonaisuutta lukuun 

ottamatta sijoitettaisiin pieneenkin kulmaan toisiinsa nähden, syntyisi erityisesti vierekkäisen 

työpisteiden osalta todennäköisesti äänen kulkeutumista ja visuaalisia häiriötekijöitä 

ehkäisevä vaikutus ainakin työpisteiden työpöytien ollessa istumatyöhön tarkoitetulla 

korkeudella (kuvio 33). Kulmittain sijoitetut työpisteet ehkäisisivät myös varsinaisen työtilan 

ulkopuolella lasiseinän takana käytävässä tapahtuvan liikkeen häiritsevyyttä erityisesti 

lasiseinän puoleisissa työpisteissä. Tilan koko ei todennäköisesti mahdollista kovin suurta 
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kulmaa, sillä vastakkain sijoitettujen pöytien keskelle jäävä hukkatila kasvaa kulman 

kasvaessa. Tilan päätyjen työpisteitä ei sijoiteta kulmittain tilan rajallisuuden vuoksi ja siksi, 

ettei päädyissä olevien työpisteiden takana ole muita työpisteitä. Lisäksi kohteena olevan 

työtilan toisen päädyn lattia on korotettu ensimmäisen ja toisen työpisterivin välissä, mikä ei 

välttämättä mahdollista työpisteiden kulmittaista sijoittelua siten, ettei päädyn työpisteistä 

tule liian ahtaita.         

 

Kuvio 33: Työtilan työpisteet osittain sijoitettuna kulmittain toisiinsa nähden (viitteellinen, ei 

mittakaavassa) 

Tehokkain keino ääniympäristön ja koetun yksityisyyden parantamiseksi olisi kuitenkin 

todennäköisesti työpisteiden välissä käytettävien sermien lisääminen. Pöytien takasivulla on 

pöytien väliin jäävät päätysermit, jotka nousevat sähköpöydän mukana. Pöytien päädyissä 

olevat sermit eivät nouse sähköpöydän korkeutta säädettäessä. Sähköpöytien päädyistä 

puuttuvat nousevat sivusermit vaikuttavat merkittävästi työpisteen käytettävyyteen 

erityisesti vierekkäisissä työpisteissä, sillä sähköpöydän nostaminen seisomatyöskentelyyn 

tarkoitettuun asentoon johtaa siihen, ettei vierekkäisten työpisteiden väliin jää juuri 

minkäänlaista ääniestettä tai näkösuojaa. Kuten myös opinnäytetyöhön liittyvän kyselyn 

eräässä avoimessa vastauksessa ehdotettiin, tulisi työpöytien päätyihin asentaa sähköpöydän 

mukana nousevat sivusermit. Sivusermeistä saattaisi olla vielä enemmän hyötyä 

ääniympäristön ja yksityisyyden kannalta, mikäli työpöydän päätyihin asennettavat työpöydän 

mukana nousevat sermit olisi mahdollista toteuttaa siten, että sermit ylittäisivät pöydän 

etureunan. Seuraavassa kuviossa on hahmoteltu neljän työpisteen kulmittain sijoitettu 

kokonaisuus, jossa olemassa olevat sähköpöydän mukana nousevat taustasermit on merkitty 

vihreällä ja pöydän päätyihin ehdotettavat nousevat pöydän etureunan ylittävät sermit 

sinisellä (kuvio 34).  
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Kuvio 34: Neljä työpistettä, joihin vihreällä merkitty olemassa oleva pöydän mukana nouseva 

taustasermi ja sinisellä merkitty sähköpöydän mukana nousevat lisättävät sermit 

(viitteellinen, ei mittakaavassa)     

Kaluste- ja äänenhallintamateriaalien lisäksi työtilan ääniympäristöön on mahdollista 

vaikuttaa yhteisillä toimintatavoilla. Yhteisiä toimintatapoja koskevassa keskustelussa tulisi 

huomioida esimerkiksi työtilassa liikkuminen ja tilankäyttö, puhelinkäyttäytyminen sekä 

työtilassa tapahtuvaan työyhteisön vuorovaikutukseen liittyvät toimintamallit. Myös etätyön 

suosiminen rauhoittaisi työtilaa merkittävästi samanaikaisesti läsnä olevien työntekijöiden 

määrän laskiessa.   

Kuvatun työtilan läheisyydessä on koko toimitiloissa toimivan organisaation käyttöön 

tarkoitettu hiljainen työtila. Tila on pienehkö huone, jonka takaseinä on ikkunallinen 

ulkoseinä ja etuseinä käytävään suuntaava ovellinen lasiseinä. Työtilassa on tällä hetkellä 

kaksi vastakkain sijoitettua työpistettä. Uusien toimitilojen lyhyen käyttökokemuksen vuoksi 

hiljaisentilan käyttömahdollisuudet ovat jääneet organisaatiossa kohtalaisen avoimiksi. 

Osaltaan tähän vaikuttaa myös organisaation aiempi kokemus, sillä aiemmissa toimitiloissa ei 

ollut erillistä tilaa keskittymistä vaativille työtehtäville. Yksittäisiä poikkeuksia lukuun 

ottamatta hiljainen huone ei ehtinyt olla varsinaisessa käytössä ennen organisaation 

siirtymistä pääsääntöiseen etätyöhön.   

Työtilassa työskentelevän osaston kohdalla tilan käyttöön vaikuttaa osaltaan erityisesti 

työnkuva, joka edellyttää pääsääntöistä tavoitettavuutta puhelimitse. Hiljaisessa tilassa 

puhelut eivät ole mahdollisia, sillä tavoitteena on mahdollisimman häiriötön ääniympäristö. 

Lisäksi huoneen käyttömahdollisuuksiin vaikuttaa todennäköisesti myös se, että tilaan on 

sijoitettu ainoastaan kaksi työpistettä. Kuvatussa suuremmassa työtilassa suoritettava työ 

vaatii suurelta osin keskittymistä, sillä työtehtävät painottuvat lukemiseen, kirjoittamiseen ja 

laskemiseen asiantuntijatehtävissä.  
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Hiljaiseen tilaan olisi todennäköisesti mahdollista sijoittaa kaksi työpistettä enemmän. Tila 

saattaa olla liian ahdas kulmittain vastakkain toisiaan kuten edellisessä (kuvio 33), mutta 

hiljaisessa tilassa häiriötä seuraa lähinnä kirjoittamisesta syntyvistä äänistä, joten akustiikan 

kannalta työpisteiden orientaation merkitys on todennäköisesti tavalliseen avotilaan 

verrattuna vähäisempi. Koska hiljainen tila ei lähtökohtaisesti myöskään ole tarkoitettu 

pitkäkestoiseen työskentelyyn, eivät myöskään tilaan sijoitettavien kalusteiden 

säätömahdollisuudet ole ensisijainen edellytys. Hiljaisen tilan aktiivinen käyttö on esimerkiksi 

ehdotettuja uusia sermejä olennaisempaa. Työpisteet olisi mahdollista sijoittaa tarvittaessa 

myös hiljaisen tilan sivuseinille. Tilaan todennäköisesti kuitenkin mahtuisi yksi neljän 

vastakkain sijoitetun työpisteen kokonaisuus (kuvio 35). Kaikki hiljaisen tilan nimeämättömät 

työpisteet tulisi varustaa kahdella näytöllä, hiirellä ja näppäimistöllä.      

 

Kuvio 35: Hiljaisen tilan neljä työpistettä. (viitteellinen, ei mittakaavassa) 

Kuten tietotyössä yleensä, toiset työtehtävistä ovat toisia haastavampia. Avotoimistossa, 

jossa samassa tilassa tehdään keskittymistä vaativia työtehtäviä ja puhelintyötä, 

ääniympäristön kuormittavuus ja erilaisten keskeytysten häiritsevyys kasvavat helposti. 

Organisaation toimintatapojen ja työkulttuurin tulisi mahdollistaa hiljaisen työtilan käyttö 

erityisesti tavallista haastavammissa työtehtävissä. Myös yleisen ilmapiirin tulisi kannustaa 

hiljaisen työtilan aktiiviseen käyttöön työtehokkuuden lisäämiseksi ja työn kuormittavuuden 

vähentämiseksi. Työyhteisössä tulisi yhteisesti sopia yleisesti hyväksyttävät ja tasapuoliset 

tavat hyödyntää hiljaista työtilaa työtehtävissä.    
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6.2 Työtilan yhteiset pelisäännöt  

Toinen kehitysehdotus on opinnäytetyön yhteydessä muotoutunut huoneentaulu 

kehitysehdotusten kohteena olevan tietyn yksittäisen työtilan yhteisistä pelisäännöistä (liite 

5). Tauluun valittiin kaikki selvitystyössä työyhteisöltä ääniä saaneet pelisäännöt.  

Huoneentaulun kirjatut pelisäännöt ovat työyhteisöstä esiin nousseita pelisääntöehdotuksia 

lähes alkuperäisessä muodossaan joitain yksittäisiä muokkauksia lukuun ottamatta. 

Pelisääntöjen järjestys ei ole äänestystuloksen mukainen, sillä huoneentauluun valitulla 

järjestyksellä pyrittiin painottamaan positiivista virettä. Näin tehtiin valitsemalla esimerkiksi 

pelisääntöjen ensimmäiseksi säännöksi sisäistä auttamista koskeva sääntö ja viimeiseksi 

positiivisen ajattelun kokoava sääntö.   

Huoneentaulu on toteutettu hyvin yksinkertaisesti ja huoneentaulun koko on muokattavissa. 

Lopullisen tuotoksen taustakuva löytyi toisen opinnäytetyöntekijän omasta kuva-arkistosta. 

Tavoitteena oli valita valokuva, joka joko värimaailmaltaan tai muilta ominaisuuksiltaan 

herättää positiivisia tunteita, joita yritettiin tavoitella myös pelisääntöjen äänestysprosessiin 

liittyvässä viestinnässä. Ainoa valokuvaa rajaava tekijä oli, ettei tekstin taustana käytettävä 

kuva ole värimaailmaltaan tai muilta ominaisuuksiltaan liian voimakas tai hyökkäävä. 

Huoneentaulun taustakuvaksi valikoitui aurinkoinen merimaisema. Kuvassa esiintyy 

yksinkertaisen värimaailman lisäksi pelisääntöjen alkumerkkien taustalla kirkas pystysuora 

valo sekä kolme samaan suuntaan kulkevaa venettä, jotka voidaan nähdä myös 

vertauskuvallisesti. Veneet, taustan tumma horisontti sekä valon sijainti on huomioitu 

huoneentaulun asettelussa. Taustan värimaailma sopii myös kohteena olevan työtilan 

väritykseen. Huoneentaulun kahdella fonttivalinnalla haettiin mahdollisimman epävirallista ja 

hyväntuulista lopputulosta. Visuaalisen ilmeen perusteella valittua mahdollisesti hieman 

haastavalukuista fonttia ei nähty ongelmallisena, sillä lukija joutuu hieman keskittymään 

lukemaansa.  

Lopullista huoneentaulua ei ole vielä julkistettu, sillä keväällä 2021 kohdeorganisaatio on 

esittänyt kiinnostusta muutamin lisäyksin laajentaa tätä yhdelle työtilalle suunniteltua 

huoneentaulua koskemaan koko toimitiloissa työskentelevää työyhteisöä.   

6.3 Taukoliikunta ja työn tauottaminen työnantajan toimitiloissa  

Seuraava kehitysehdotus koskee taukoliikuntaa ja työn tauottamista työnantajan fyysisissä 

toimitiloissa. Kohdeorganisaatio on ennen pääsääntöiseen etätyöhön siirtymistä kannustanut 

liikkumiseen myös työpäivän aikana. Työyhteisön käytössä on esimerkiksi ollut useita 

kuntosalikortteja. Aiemmissa toimitiloissa organisaation viikko-ohjelmaan kuului kerran 

viikossa työpäivän aikana toteutettu juoksulenkki halukkaille osallistujille. Kohdeorganisaatio 

kannustaa hyvinvointiin myös työajan ulkopuolella kulttuuri- ja liikuntasetelillä.  
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Yksi aiempien toimitilojen kohdalla työyhteisöstä esiin noussut toive oli paremmat 

taukoliikuntamahdollisuudet, joiden kehittäminen nousi esiin myös myöhemmässä 

verkkokyselyssä. Yritysmuuton yhteydessä pohdittiin taukoliikuntatilan lisäämistä työnantajan 

toimitiloihin, sillä uusien tilavampien toimitilojen seurauksena tähän olisi mahdollisuus. 

Tarkoitukseen harkittu tila päätyi kuitenkin muuhun käyttöön. Tilalle tällä hetkellä kaavailtu 

käyttötarkoitus ei kuitenkaan todennäköisesti johda tilan aktiiviseen hyödyntämiseen ja tila 

olisi suurimman osan ajasta tyhjillään. Tilan käyttötarkoitus on luonteeltaan sellainen, että 

sen tarve olisi todennäköisesti korvattavissa toimitiloissa sijaitsevia muita vastaavia tiloja 

hyödyntämällä. Koska työn tauotuksen ja taukoliikunnan arvo intensiivistä tietotyötä tekevän 

työyhteisön hyvinvoinnin kannalta nähdään merkittävänä, ehdotetaan paluuta alkuperäiseen 

suunnitelmaan ja taukoliikuntatilan toteuttamista kyseiseen tilaan.  

Taukoliikunnan toteutuminen työpäivän aikana edellyttää taukoliikuntaan kannustavaa 

ilmapiiriä ja luonnollisesti myös työnantajan hyväksyntää. Taukoliikuntaan olisi hyvä olla 

mahdollisuus kunkin työntekijän työtilanteesta riippumatta, mutta kuitenkin luottaen 

jokaisen työntekijän omaan arviointikykyyn taukoliikuntaan käytettävässä ajassa. Kyseessä on 

kooltaan rajallinen pitkänomainen tila, joka ei tarjoa säilytysmahdollisuuksia kovin 

suurikokoisille tai useille erilaisille liikuntavälineille. Tilaan mahtuisi lajista riippuen 

liikkumaan kerralla korkeintaan muutama henkilö. Taukoliikuntatila olisi yksinkertaisinta 

toteuttaa kustannustehokkaasti sekä kevyitä ja vähän tilaa vieviä ratkaisuja suosien ilman 

tilan rakenteellisia muutoksia.   

Erityisesti aiempia toimitiloja koskevan verkkokyselyn yhteydessä ehdotettiin useita jo 

sellaisenaan toteutettavissa olevia taukoliikuntamuotoja. Ehdotuksia olivat jumppa ja 

venyttely, mindfulness, jooga, jumppakeppi, hierontapallo, hierontarulla, puolapuut, 

jumppapallo, hulahula-vanne, tasapainolauta, jumppamatto, kuntosali, kuntopyörä sekä 

juoksumatto. Kohdetilan koko ei salli kokonaista kuntosalia tai kookkaita liikuntalaitteita. 

Tilaan olisi kuitenkin mahdollisuus tuoda esimerkiksi useita jumppamattoja, jotka 

mahdollistaisivat jumppa- ja venyttelyliikkeet, joogan sekä muut matolla oman kehon 

painolla toteutettavat liikuntamuodot. Matot mahdollistaisivat myös erilaiset 

rentoutusharjoitukset työpäivän aikana. Liikuntavälineiden tueksi tilaan olisi mahdollista 

tuoda seinään kiinnitettävä TV ja mahdollisesti puhelimen kautta verkkoon kytkettävä 

toistolaite, jolloin tilassa olisi mahdollista seurata erilaisia internetistä löytyviä ohjattuja 

liikuntatunteja. Tilaa vähän vieviä muita liikuntavälineitä saattaisivat olla vastauksissa 

mainitun jumppakepin lisäksi esimerkiksi kahvakuulat ja käsipainot.   

Kaikki työyhteisön jäsenet eivät todennäköisesti ole halukkaita liikkumaan työpäivän aikana 

tai muista syistä hyödyntämään taukoliikuntatilaa. Taukoliikuntatilassa tapahtuvaa liikuntaa 

vastaava mahdollisuus tauottaa työtä tulisi kuitenkin tarjota kaikille työyhteisön jäsenille. 

Muita työn tauottamiseen liittyviä keinoja voivat olla esimerkiksi kannustava suhtautuminen 
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työpäivän aikana tapahtuvaan ulkoiluun tai yhteiset kahvihetket halukkaille. Yhteisten 

kahvihetkien osalta tulee tiedostaa ja minimoida niistä muulle työyhteisölle aiheutuva häiriö. 

Kaikki työntekijät eivät myöskään todennäköisesti halua pitää kuvatun kaltaisia taukoja, joten 

kaiken osallistumisen tulisi perustua vapaaehtoisuuteen.     

6.4 Etätyön ergonomia 

Seuraava kehitysehdotus koskee etätyötä ja ergonomiaa. Etätyön osalta opinnäytetyössä 

erityiseksi ongelmaksi nousi etätyöpisteen heikko ergonomia. Aihe on ollut esillä useaan 

otteeseen myös työyhteisössä käydyissä keskusteluissa. Pandemian seurauksena etätyöhön 

siirtymisen ominaispiirre on, ettei kyseessä ole ollut työntekijän oma valinta vaan koko 

kohdeorganisaatiota koskeva suositus.  

Ergonomisia ongelmia aiheutuu todennäköisesti erityisesti puutteellisista kalusteista 

kotitoimistossa. Kalusteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä lähinnä puutteellisin säädöin 

varusteltua työtuolia tai työpöytää. Jokaisessa kodissa ei ole mahdollisuutta varata tilaa 

kotitoimistolle tai rakentaa kokonaan toimisto-olosuhteita vastaavaa työpistettä. Myös 

asunnon rajallinen neliömäärä voi vaikuttaa etätyöpisteen kalusteratkaisuihin. Kaikki 

etätyöhön siirtyneet eivät välttämättä myöskään halua varata kodista tilaa etätyöpisteelle, 

vaikka siihen olisi mahdollisuus. Syynä tähän voi olla esimerkiksi pelko työ- ja vapaa-ajan 

sekoittumisesta sekä halu pitää työ- ja kotielämä erillään. Poikkeusolojen myötä samassa 

taloudessa saattaa olla myös useampi etätyötä tekevä asukas, jolloin etätyöpisteet tulee 

järjestää tämän mukaisesti. Etätypisteiden kalusteratkaisuihin saattaa vaikuttaa myös oletus 

poikkeustilanteen väliaikaisuudesta, minkä vuoksi kotitoimiston kalusteisiin ei välttämättä 

haluta investoida. Toimistokalusteiden kustannukset vaikuttavat todennäköisesti 

kalustevalintoihin myös niiden työntekijöiden kohdalla, joilla olisi tahtotila jatkaa etätyössä 

myös poikkeusolojen jälkeen ja mahdollisuus muutoin panostaa etätyöpisteen ominaisuuksiin.    

Erityisesti mikäli etätyö vakiintuu erääksi työtavaksi poikkeusolojen jälkeen 

työnantajaorganisaation olisi mahdollista selvittää taloudellisen tuen vaihtoehdot etätyötä 

koskevissa ergonomisissa ratkaisuissa. Kyseessä voisi olla esimerkiksi prosenttiosuus tai 

euromääräinen korvaus etätyöpisteeseen hankittujen kalusteiden ja työvälineiden 

kustannuksista tai esimerkiksi euromääräinen kertakorvaus. Rajanveto pääsääntöisen etätyön 

ja toimistolla tehtävän työn välissä voisi olla esimerkiksi yli 50 prosentin työaika. Koska 

kalustehankinnat ovat etätyön kannalta tarveperusteisia, olisi rahallinen tuki mahdollista 

rajata koskemaan kalusteista esimerkiksi ainoastaan työpöytää ja työtuolia. Ergonomian 

kannalta olennaisimpia työvälineitä puolestaan ovat näytöt, hiiret ja näppäimistöt sekä 

erilaiset tuet. Myös työntekijä voi osaltaan miettiä mahdollisuuksiaan parantaa oman 

etätyönsä ergonomiaa. Työntekijän näkökulmasta eräs vaihtoehto on pohtia, olisiko 
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etätyöpisteen kalustehankinnoista aiheutuvia kustannuksia mahdollista kattaa esimerkiksi 

etätyön seurauksena työmatkakustannuksista aiheutuvilla säästöillä.  

Työyhteisössä olisi mahdollista muodostaa esimerkiksi teams-kanava etätyön ergonomisia 

ratkaisuja varten. Kanavalle olisi mahdollista työyhteisön jäsenten toimesta koota esimerkiksi 

hyviä selkeitä ergonomisia ohjeistuksia tai tietoa etätyön ergonomiaa koskevista julkaisuista. 

Työyhteisön käymässä yleisessä keskustelussa on esiintynyt myös hyvin luovia ratkaisuja 

ergonomista työpistettä kotioloissa rakennettaessa. Myös tällaisten ratkaisujen jakaminen 

saattaisi kehittää työyhteisön etätyön ergonomiaa. Kanavalla olisi mahdollista myös 

vapaamuotoisesti jakaa esimerkiksi onnistuneita kalustehankintoja, -löytöjä tai 

kalustetarpeita, sillä esimerkiksi käytettyinä toimistokalusteita voi saada huomattavasti uusia 

edullisemmin, mutta tarvittavan tiedon löytäminen saattaa olla haastavaa.      

Toimistokalusteiden lisäksi etätyön ergonomian haasteisiin kuuluvat pitkäkestoiset staattiset 

työasennot. Ongelmia saattaa olla intensiivisen työn riittävässä tauotuksessa. Vaikka 

varsinainen tauotus olisi kunnossa, kotiympäristöstä ei välttämättä tule liikuttua työtehtävien 

ohessa samoin kuin toimistoympäristössä. Etätyössä toimintatapojen ja yleisen ilmapiirin tulisi 

kannustaa työn riittävään tauottamiseen. Etätyö itsessään ja osaltaan myös riittävät tauot 

todennäköisesti kasvattavat työtehokkuutta, mikä korvaa tauoissa menetettyä työaikaa. 

Etätyöympäristö tarjoaa todennäköisesti toimistotyöympäristöä laajemmat mahdollisuudet 

myös taukoliikunnalle ja esimerkiksi ulkoilulle työpäivän aikana. Kohdeorganisaatio on 

toimistolla tapahtuvassa työssä suhtautunut positiivisesti työpäivän aikana liikkumiseen, joten 

myös taukoliikuntaan ja mahdollisesti ulkoiluun etätyön ohessa tulisi kannustaa.        

6.5 Etätyön mahdollisuudet tulevaisuudessa  

Viimeinen kehitysehdotus koskee joustavan etätyön vakiinnuttamista normaalina työtapana 

poikkeusolojen jälkeen. Kohdeorganisaatiossa pääsääntöiseen etätyöhön siirtyminen ilman 

ennakkovaroitusta tai suunnitelmaa on onnistunut hyvin. Osittain onnistuneen siirtymisen 

taustalla ovat varmasti työyhteisön sitoutuneisuus ja itsenäinen työote, organisaation 

pandemiaa edeltäneet joustavat etätyökäytännöt sekä toimistolla käytössä olevien 

työvälineiden soveltuvuus etätyöskentelyyn ilman erillisiä toimenpiteitä.  

Kehitystehtävän tulosten perusteella jälkimmäiseen verkkokyselyyn vastanneista valtaosa 

haluaisi poikkeusolojen jälkeen jatkaa etätyössä joustavasti siten, että työpiste olisi 

mahdollista valita päiväkohtaisesti ilman erillistä ilmoituskäytäntöä etätyöpäivästä. 

Vastauksista voidaan tulkita, että vastaajat kuitenkin toivovat myös mahdollisuutta 

työskennellä toimistolla näin halutessaan. On syytä myös tiedostaa, ettei kaikilla 

kehitystehtävän kohteena olleen tilan työntekijöillä välttämättä ole mahdollisuutta toteuttaa 

mielekästä etätyöpistettä työnantajan toimipisteen ulkopuolella. Myös sosiaalisen 

vuorovaikutuksen puute etätyössä nousi esiin opinnäytetyön yhteydessä. Tulosten perusteella 
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ehdotetaan, että myös lähityön mahdollisuus halukkaille säilytetään. Monipaikkainen työ ei 

aiheuttaisi merkittäviä muutoksia myöskään esimerkiksi palaverikäytäntöihin, sillä toimitilan 

videoneuvottelutilat ja tekniikka mahdollistavat etätyössä olevien työntekijöiden 

osallistumisen myös fyysisissä toimitiloissa pidettäviin kokoontumisiin ja palavereihin.   

Monipaikkainen työ saattaa tarjota mahdollisuuksia myös tilankäytön optimointiin. Kohteena 

olevassa tilassa tehtävän työn ja työhön liittyvien kuormitustekijöiden vuoksi 

kehitysehdotuksessa tilankäytön optimointia tärkeämmäksi tekijäksi katsotaan 

ominaisuuksiltaan paremmin työhyvinvointia tukeva työympäristö ja erityisesti työtilan 

ääniympäristö. Etätyön vakiinnuttamisella ei siten tule pyrkiä tilan korkeaan käyttöasteeseen, 

vaan oikeastaan päinvastoin. Joustavan etätyön mahdollistamisella voidaan vaikuttaa tilassa 

kerralla työskentelevien työntekijöiden määrään ja näin ollen myös tilan ääniympäristöön, 

toisista työntekijöistä aiheutuvien työympäristön häiriötekijöiden määrään sekä työn 

kokonaiskuormitukseen. Kohteena olevassa työtilassa on tällä hetkellä nimetyt työpisteet. 

Ääniympäristöön voidaan vaikuttaa myös työntekijöiden sijoittumisella työtilaan. Nimetyt 

työpisteet todennäköisesti tehostavat toimistolla tehtävää työtä, joten näistä ei välttämättä 

ole tarvetta luopua etätyön vakiinnuttamisen yhteydessä. Tehtävän etätyön määrän 

vakiintuessa nimettyjen työpisteiden sijaintia olisi mahdollista harkita uudelleen esimerkiksi 

siten, että paljon toimistotiloissa työtä tekevät sijoittuisivat tilan sisällä mahdollisimman 

hajautetusti. Toisaalta etätyön vakiinnuttamisen yhteydessä olisi mahdollista ottaa 

normaaliksi toimintatavaksi tilan päiväkohtaisesti vapaiden työpisteiden hyödyntäminen 

nimetyistä työpisteistä riippumatta.  

Jatkossa voidaan pohtia, olisiko juuri etätyössä joitain ominaispiirteitä lähityöhön verrattuna, 

jotka mahdollistaisivat uudenlaisen tavan vaikuttaa etätyössä koettuun työmotivaatioon tai 

työhyvinvointiin tulevaisuudessa. Lisäksi voidaan miettiä, tarjoaako etätyön myönteiset 

kokemukset tapoja kehittää toimistolla tehtävää työtä paremmin työn asettamia vaatimuksia 

ja työyhteisön toiveita vastaavaksi.  

7    Pohdinta  

Työ ja sen seurauksena työympäristöt muuttuvat jatkuvasti nyt ja todennäköisesti edelleen 

kiihtyvään tahtiin myös tulevaisuudessa. Lisääntynyt tietotyö on muuttanut ja muuttaa 

todennäköisesti myös jatkossa työn kuormitustekijöitä siten, että työn psykologinen ja 

sosiaalinen kuormittavuus lisääntyvät. Tietotyön kanssa samanaikaisesti myös työtilaratkaisut 

ovat kehittyneet. Avoimet työtilat sekä tehokkuusajattelu ja yhteisöllisyyden tavoittelu 

tilaratkaisuissa eivät välttämättä palvele työn asettamia edellytyksiä tai työntekijöiden ja 

työnantajien etuja. Vaikuttaisi siltä, että koko toimistotyön lähihistorian ajan 

työtilaratkaisuissa on pyritty korjaamaan samankaltaisia esimerkiksi sisäilmaan, 
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valaistukseen, ääniympäristöön ja fyysiseen ergonomiaan liittyviä haasteita, joita 

työympäristöissä esiintyy edelleen. Tietotyö sisältää myös lukuisia erilaisia psykososiaalisia 

työn sisältöön, työjärjestelyihin ja työyhteisön toimintaan liittyviä kuormitustekijöitä, jotka 

saattavat usein olla myös työntekijän terveyteen tai jaksamiseen liittyvien ongelmien 

taustalla. Oikein mitoitettuna työhön liittyvä kuormitus voidaan nähdä myös työn positiivisena 

piirteenä. Haitalliseksi työn kuormittavuus muuttuu, mikäli kuormitusta on liikaa eikä 

palautuminen pitkäkestoisesta kuormituksesta onnistu. Voidaan ajatella, että kaikki työstä 

aiheutuvat kuormitustekijät ovat kuitenkin yhteydessä työntekijän terveyteen ja 

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin joko myönteisessä tai kielteisessä merkityksessä.     

Erilaisissa työtilaratkaisuissa ongelmaksi muodostuu edelleen usein vuorovaikutuksen tai 

työtehtävien vaatiman yhteistyön tason ja työtehtäviin sopivan ääniympäristön 

yhteensovittaminen. Ratkaisua työympäristön haasteisiin voidaan hakea esimerkiksi 

monitilatoimiston vuorovaikutuksen tason ja työtehtävien edellyttämän keskittymisen tason 

mukaan jaetuista vyöhykkeistä, työtilan käyttäjien tilankäyttötarpeiden mukaisesta 

profiloinnista tai monipaikkaisesta työstä. Toisinaan saattaa olla myös niin, ettei käytettävissä 

oleva työtila yksinkertaisesti sovellu tilassa tehtävään työhön.    

Kaiken työympäristökehityksen taustalla tulisi olla tilan käyttäjien tarpeet ja tilassa tehtävän 

työn terveellisyys ja turvallisuus. Fyysiseltä työympäristöltä intensiivinen tietotyö ja työn 

kuormittavuuden hallinta edellyttävät työympäristössä esiintyvien ylimääräisten 

häiriötekijöiden minimointia. Häiriötekijöihin puuttumisen esteinä saattavat olla taloudelliset 

syyt, työtilan tarjoamat rajalliset mahdollisuudet tai esimerkiksi organisaation tai työyhteisön 

tahtotila. Työympäristöjä on mahdollista muokata myös yksinkertaisin keinoin vastaamaan 

paremmin työn edellytyksiä ja työyhteisön tarpeita. Voidaan ajatella, että lähtökohtana ei 

kuitenkaan tulisi pitää eniten esille nouseviin työympäristön epäkohtiin puuttumista, vaan 

ihannetilanteessa kehittämisen kohteena tulisi huomioida kaikki erityisesti käyttäjäkunnasta 

nousevat tehokkaan ja terveellisen työn esteeksi työyhteisössä koetut häiriötekijät. 

Kehittämistyön yhteydessä olisi kuitenkin syytä tunnistaa ja erottaa henkilökohtaisista 

preferensseistä johtuvat toiveet ja keskittyä koko työyhteisön tai sen yksittäistenkin jäsenten 

hyvinvointia edistäviin ratkaisuihin. 

Pandemian seurauksena äkillisesti lisääntynyt etätyö on varmasti aiheuttanut haasteita 

useissa työnantajaorganisaatioissa. Valmiudet etätyöhön siirtymiseen ovat riippuvaisia 

erityisesti organisaation aiemmista etätyökokemuksista. Yksilötasolla valmiudet 

pääsääntöiseen etätyöhön siirtymiseen liittyvät usein aiempien etätyökokemuksien tai niiden 

puutteen lisäksi työntekijä osaamiseen. Muita yksilötason haasteita saattavat aiheuttaa 

heikkotasoinen etätyöpiste tai etätyöhön huonosti soveltuvat työvälineet. Pandemian 

seurauksena minkä tahansa organisaation etätyöhön siirtyminen on kuitenkin mahdollista 

nähdä eräänlaisena pilottihankkeena ja työtapojen kehittämismahdollisuutena. Kyseessä on 
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uusi kokemus, joka saattaa onnistuessaan tai epäonnistuessaan hyvinkin määrittää 

tulevaisuuden työtapoja ja työympäristöjä myös jatkossa. Mikäli etätyö tulevaisuudessa 

vakiintuisi lähityön rinnalle joko organisaatiotasolla tai laajemmassa mittakaavassa niin 

sanotuksi normaaliksi tavaksi tehdä työtä, avaisi tämä uusia kehitysmahdollisuuksia myös 

työnantajan kiinteitä toimitiloja koskevalle työympäristökehitykselle.      

Opinnäytetyön perimmäinen tavoite oli kehittää kohdeorganisaation työympäristöjä 

vastaamaan työn asettamia vaatimuksia ja työyhteisön toiveita. Kehittämistehtävän 

lähtökohta oli kohdeorganisaation muutto ja erityisesti uusien toimitilojen 

kehittämismahdollisuudet työyhteisön näkökulmaa hyödyntäen. Olosuhteiden muututtua 

COVID-19-pandemian vuoksi alkuvuodesta 2020 kehittämistehtävävään päätettiin sisällyttää 

organisaation etätyö ja etätyöympäristöjen kehittäminen. Opinnäytetyön tutkimuksellisessa 

osiossa koottiin aineistoa  työympäristöjen ominaisuuksista ja työyhteisön näkökulmista 

laadullisen tapaustutkimuksen menetelmin aihepiirin teoriaan pohjautuvaa tietoa 

hyödyntäen. Kehittämistehtävän eri vaiheissa muodostuneen tiedon pohjalta laadittiin  

kohdeorganisaatiolle viisi käyttäjälähtöistä konkreettisia kehitysehdotusta.  

Opinnäytetyöprosessin suurimmiksi haasteiksi muodostuivat pandemian vuoksi muuttuneiden 

olosuhteiden seurauksena syntyneet aikatauluongelmat ja etätyön sisällyttäminen 

kehittämistehtävään. Organisaation uusien toimitilojen käyttökokemus jäi lyhyeksi eikä 

ennalta suunniteltuja uusiin toimitiloihin sijoittuvia tiedonhankinta- ja kehittämismenetelmiä 

ollut mahdollista toteuttaa kohdeorganisaation siirryttyä edelleen jatkuvaan etätyöhön. Koska 

odotettua uusiin toimitiloihin paluuta ei tapahtunut, jouduttiin opinnäytetyön 

kehittämistehtävää muokkaamaan vallitsevia olosuhteita vastaavaksi. Lopputuloksena 

tuotettiin kuitenkin viisi toteuttamiskelpoista kehitysehdotusta, joiden pohjalta organisaation 

on mahdollista kehittää fyysisen toimitilan ja etätyön työympäristöjen ominaisuuksia 

vastaamaan paremmin työyhteisön toiveita ja hyvinvointia sekä turvallista ja terveellistä 

työtä.     

7.1 Kehittämistyön luotettavuuden ja eettisyyden arviointi 

Laadullisen aineiston analysointi ei yleensä perustu yhteen totuuteen tai tulkinnan ja 

aineiston täydelliseen vastaavuuteen, vaan tutkimuksella tavoitellaan ennemminkin 

mahdollisimman syvää ja monipuolista ymmärrystä (Puusa & Juuti 2020, luku 5). Eräs 

laadullisen tutkimuksen keskeinen tavoite on tulkita ja ymmärtää muutosta (Puusa & Juuti 

2020, luku 4).  Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi voidaan kiteyttää kolmeen 

käsitteeseen: uskottavuus, luotettavuus ja eettisyys. Uskottavuus edellyttää, että 

tutkimusraportissa esitetyt asiat ovat todella tapahtuneet ja niihin liittyvä kuvaus on 

toteutettu asianmukaisesti. Luotettavuus tarkoittaa kykyä osoittaa, että tutkimukseen valitut 

lähestymistavat ja menetelmät ovat läpi tutkimusprosessin perusteltuja ja vastaavat 
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asetettuun tutkimusongelmaan. Eettisesti toteutettu tutkimus noudattaa eettisiä periaatteita 

tutkimuksen kaikissa vaiheissa. (Puusa & Juuti 2020, luku 5.) Laadullisen tutkimuksen 

luotettavuuden arvioinnista löytyy lukuisia erilaisia käsityksiä. Myös aiheeseen liittyvässä 

kirjallisuudessa luotettavuutta tarkastellaan useista eri näkökulmista ja erilaisia 

arviointiperusteita painottaen, joten yhdenmukainen käsitys laadullisen tutkimuksen 

luotettavuudesta on haasteellinen käsite (Tuomi & Sarajärvi 2018, luku 6). Tutkimuksessa 

tulosten luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat vaikka itse tutkimuksessa pyritään välttämään 

virheitä. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella kahden käsitteen, reliabiliteetin ja 

validiteetin kautta. Reliabiliteetilla tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta ja sitä, 

etteivät tutkimuksessa saadut tulokset ole sattumanvaraisia. Validiteetilla tarkoitetaan 

tutkimukseen valitun mittarin tai tutkimusmenetelmän soveltuvuutta tutkimuksen 

tarkoitukseen, eli tarjoaako valittu mittari tai menetelmä olennaista tietoa juuri tutkittavasta 

asiasta. Validiuden käyttökelpoisuutta luotettavuusmittarina kvalitatiivisen tutkimuksen 

yhteydessä on myös kritisoitu ja esimerkiksi tapaustutkimuksen kohdalla voidaan ajatella, 

että käsillä oleva tutkimuskohde on ainutkertainen, eikä siihen liittyvän tutkimuksen 

arviointiin siten tule soveltaa perinteisiä luotettavuus mittareita. (Hirsjärvi ym. 2005, 216-

218). Myös tutkijan rooli ja erityisesti objektiivisuus koko tutkimusprosessissa vaikuttavat 

laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen. Vaikka tulokset ovat aina tutkijan suodattamaa 

tietoa, tulisi prosessissa pyrkiä siihen, että esimerkiksi tutkijan tekemät tulkinnat, 

käsitteellistäminen ja johtopäätökset vastaavat tutkimuksen kohteiden käsityksiä ja 

todellisuutta. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 6.)     

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta edesauttavina tekijöinä voidaan pitää 

tutkimusprosessia koskevan selostuksen tarkkuutta, aineiston tuottamisen olosuhteiden 

selkeää ja totuudenmukaista kuvailua sekä laadullisen tutkimuksen aineiston analysoinnin 

toteutuksen ja analysointiin liittyvän tiedon luokittelun kuvausta (Hirsjärvi ym. 2005, 216-

218.) Kehittämistehtävän raportoinnissa on pyritty kuvaamaan prosessiin liittyvät työvaiheet,  

olosuhteet ja saadun aineiston analysointiin liittyvät elementit mahdollisimman 

totuudenmukaisesti ja tarkasti. Tutkimuksen validiutta voidaan parantaa myös esimerkiksi 

useamman tutkijan osallistumista esimerkiksi tutkimukseen liittyvään kenttätyöhön 

ennakkokäsityksien vaikutusten minimoimiseksi tiedonkeruuvaiheessa tai useamman tutkijan 

näkökulmaa tutkimuksen kohteena olevaan tapahtumaan ja koottuun aineistoon. (Laine ym. 

2007, 25-26.) Kehittämistehtävään aineiston kokoamiseen ja tulosten analysointiin liittyvät 

työvaiheet on toteutettu kahden tutkijanroolissa olevan opinnäytetyöntekijän yhteistyönä.   

Tutkimuksen eettiset vaatimukset koskevat tutkimusaiheen valintaa, tutkimuksen kohteena 

olevien henkilöiden kohtelua sekä rehellisyyttä kaikissa tutkimustyöhön liittyvissä vaiheissa. 

Aihevalinnan yhteydessä tulee pohtia, miksi tutkimukseen ryhdytään ja mistä syystä 

tutkimuksen kohteeksi valitaan juuri kyseinen aihe. (Hirsjärvi ym. 2005, 216-218.). 

Tutkimusaiheen valinnalle ei ole ollut eettisiä esteitä. Tutkimuksen kohteina olevilta 
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henkilöiltä edellytetään vapaaehtoista suostumusta tutkimukseen sekä ymmärrystä 

tutkimuksen luonteesta ja osallisuudesta (Hirsjärvi ym. 2005, 216-218). Tutkimuksen 

tiedonhankintavaiheisiin osallistuneita kohdehenkilöitä on informoitu aineiston 

käyttötarkoituksesta ja sisällöstä aineiston keruuseen liittyvissä saateteksteissä sekä 

kohtaamisten yhteydessä eri työvaiheissa aiemmissa työtiloissa toteutettua havainnointia 

lukuun ottamatta. Verkkokyselyt toteutettiin anonyymisti siten, että kyselyohjelman 

vastaajatiedot piilotettiin myös opinnäytetyöntekijöiltä eikä kyselytutkimuksen vastauksia ole 

siten missään vaiheessa ollut mahdollista yhdistää yksittäisiin vastaajiin. Kaikissa työvaiheissa 

osallistuneille tarjottiin mahdollisuus toimittaa aineistoa anonyymisti. Havainnointi ilman 

kohteena olevien henkilöiden suostumusta voidaan nähdä eettisesti ongelmallisena (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, luku 3). Havainnoinnin kohteena eivät kuitenkaan olleet tietyt henkilöt vaan 

tilassa tapahtuva toiminta. Havainnot myös kirjattiin siten, ettei tilassa toimivat henkilöt 

olleet havaintokirjauksen jälkeen yksilöitävissä myöskään tukijanrooleissa toimineille 

opinnäytetyöntekijöille. Kehittämistehtävän aineistonkeruun yhteydessä tehtiin myös 

tietoinen valinta siitä, ettei missään kehittämistehtävän työvaiheessa käsitellä varsinaisia 

henkilötietoja. Tutkimustyössä on vältetty epärehellisyyttä (Hirsjärvi ym. 2005, 216-218) 

kaikissa sen vaiheissa. Tutkimuksella on pyritty tutkimuskohteiden kannalta myönteiseen 

lopputulokseen ja tutkimus on toteutettu eettisesti siten, ettei tutkimus ole vaarantanut 

tutkimuskohteena olevia henkilöitä tai aiheuttanut haittaa osallisille (Puusa & Juuti 2020, 

luku 5).   

7.2 Kehittämistyön siirrettävyys ja laajempi hyödynnettävyys 

Laadullisessa tapaustutkimuksessa on pyritty perehtymään tiettyyn ilmiöön tai tapahtumaan 

mahdollisimman perusteellisesti (Laine ym. 2007, 9-16). Siirrettävyyttä käsitteenä voidaan 

yksinkertaistetusti kuvata tutkimustulosten pätevyytenä toisessa samankaltaisessa 

kontekstissa. Toisinaan tulokset voivat olla siirrettävissä toiseen yhteyteen osittain, vaikkei 

esimerkiksi toimintaympäristön monimuotoisuus mahdollista tutkimustulosten 

yleistettävyyttä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 6.) Opinnäytetyön kehitystehtävä on 

lähtökohtaisesti toteutettu tietyn kohdeorganisaation ja erityisesti kohdeorganisaation 

toimitilojen tietyssä työtilassa työskentelevien työntekijöiden työympäristökehityksen 

edistämiseksi. Kehitystyöhön liittyvä tutkimusaineisto perustuu tietyn työyhteisön 

kokemuksiin sekä näkökulmiin ja kehittämistehtävän kehittämisehdotukset rajautuvat 

työyhteisön kokemuksien lisäksi tiettyihin todellisiin työympäristöihin. 

Kehittämistehtävä palvelee pääasiassa kohdeorganisaation työympäristökehitystä. Sekä 

aineiston kokoamiseen liittyvien työvaiheiden ja erityisesti kehitysehdotusten elementtejä on 

kuitenkin mahdollista hyödyntää minkä tahansa sellaisen tietotyöorganisaation 

työympäristökehityksessä, jossa esiintyy kohdeorganisaatiossa kuvatun kaltaisia työn 

kuormittavuuteen ja etätyöhön liittyviä ominaisuuksia.   
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7.3 Jatkokehitys 

Opinnäytetyön yhteydessä syntyi monia jatkokehitysnäkökulmia, joista useimpia on 

mahdollista tarkastella kohdeorganisaatiosta riippumatta. Useilla organisaatiolla olisi 

mahdollisuus hyödyntää omaa toimitilahistoriaansa työympäristökehityksessä. 

Käyttäjälähtöinen näkökulma mahdollistaisi myös erilaiset tarvittaessa pienimuotoisetkin 

pilottihankkeet monessa työyhteisössä työympäristön epäkohtien esiin nostamiseksi ja niiden 

korjaamiseksi. Laajempaa käyttäjälähtöistä näkökulmaa olisi ehkä mahdollista hyödyntää 

työympäristökehityksessä tutkimalla nimenomaan käyttäjien omia aiempia työympäristöön 

liittyviä kokemuksia. Myös ergonomian eri osa-alueet tarjoavat useita 

jatkokehitysmahdollisuuksia niin kohdeorganisaatiossa kuin yleisellä tasolla sekä lähi- että 

etätyössä. Kognitiivisen ergonomian näkökulmasta tietotyössä erään merkittävän 

kuormitustekijän muodostaa työn toistuva keskeytyminen. Keskeytysten muoto on 

todennäköisesti esimerkiksi käytössä olevista viestimistä johtuen erilainen etätyössä kuin 

toimistolla työskenneltäessä. Sekä etätyön että toimistolla tehtävän työn eräs kehityskohde 

voisi olla keskeytysten minimointi organisatoriseen ergonomiaan viittaavien viestintään ja 

työyhteisön toimintaan liittyvien toimintamallien avulla.      

Etätyön osalta useissa organisaatioissa odottamatta toteutunut pääsääntöinen etätyö tarjoaa 

mahdollisuuden tutkia tai tarkastella etätyön organisoinnin erityisiä onnistumisia tai 

epäonnistumisia, joiden perusteella organisaation etätyötä on mahdollista kehittää. Myös 

mahdollinen paluu pääsääntöiseen tai osittaiseen lähityöhön tai etätyön vakiinnuttaminen 

normaaliksi työntekotavaksi edellyttävät uudenlaisia toimenpiteitä ja uudenlaista 

asenoitumista sekä työnantajalta että työntekijöiltä, mikä tarjoaa todennäköisesti useita 

erilaisia kehitysnäkökulmia liittyen työhön ja työympäristöihin. Organisaatiosta riippuen 

esimerkiksi osittainen lähityöhön paluu saattaa mahdollistaa kokonaan uudenlaiset tavat työn 

organisointiin. Monipaikkaisen työn hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuksia myös esimerkiksi 

fyysisen työtilan ääniympäristön hallintaan ja mahdollisesti kokonaan uudenlaisiin 

innovatiivisiinkin työtilaratkaisuihin huomioiden esimerkiksi työtilan tarpeen, käyttöasteen tai 

tilankäyttömahdollisuudet.    
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Liite 1: Sähköpostipyynnön 4.2.2020 sisältö (pyynnöstä poistetut tunnistetiedot suluissa):  

  

Tervehdys! 

Kokoamme siis (osaston nimi)-tiimin ajatuksia yhteisistä pelisäännösitä nimenomaan (osaston 

nimi) tilaa ajatellen, tavoitteena jonkinlainen yhteiseen näkemykseen perustuva 

huoneentaulu tai vastaava ratkaisu siitä, kuinka kaikki viihtyisivät avotilassa paremmin. 

Ajatuksia sopii laittaa sähköpostilla (opinnäytetyöntekijän sähköposti) tai vaihtoehtoisesti 

nimettömänä punaiseen postilaatikkoon, joka täksi viikoksi on valjastettu (osaston nimi) 

hyötykäyttöön ja löytyypi yksisarvisten alttarilta (osaston nimi)-tilan koilliskulmasta (no ok, 

(esimiehen nimi) paikan vieressä siis).  

Ajatuksia voi laittaa vapaasti parhaaksi katsomansa määrän ja kirjoitusasussa saa halutessaan 

huomioida lopullisen käyttötarkoituksen, posin kautta siis   

Aktiivista osallistumista toivomme torstaihin 6.2.2020 klo 14:00 mennessä, käydään näitä 

sitten yhdessä läpi esimerkiksi (palaverin nimi).  

 

Kiitos! 

 

Jukka & Tiia     
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Liite 2: Sähköpostitse 11.3.2020 lähetetyn äänestysohjeistuksen sisältö (poistetut 

tunnistetiedot suluissa):  

Moiccumoi! 

Jälleen on aika palata (osaston nimi) pelisääntöjen pariin. 

Tarkoituksena oli siis koota ns. huoneentaulu (osaston nimi) pelisäännöistä, jotta työskentely 

avotilassa olisi viihtyisämpää. 

Ideoita ja ajatuksia (osaston nimi) pelisäännöistä saatiin suuri määrä ja tiimikeskustelun 

jälkeen listasimme niistä tärkeimpiä. 

Seuraavassa vaiheessa kukin (osaston nimi) työntekijä saa äänestää sisällöltään kolmea 

mielestään tärkeintä pelisääntöä.  

Säännön/ohjeen muotoon ei siis tarvitse kiinnittää sen enempää huomioita, koska tulemme 

vielä muotoilemaan eniten ääniä saaneet säännöt/ohjeet lopulliseen muotoonsa. 

Kullakin on mahdollisuus äänestää kolmea sääntöä/ohjetta ja käytettävissä on yhteensä 6 

ääntä/pistettä.  

Antakaa kolme pistettä mielestänne tärkeimmälle,  kaksi pistettä seuraavaksi tärkeimmälle ja 

yksi piste kolmanneksi tärkeimmälle. 

Merkatkaa antamanne pisteet tukkimiehenkirjanpidolla säännön/ohjeen perään. 

Liitteestä löytyy listaus äänestyksessä mukana olevista säännöistä, joten voitte etukäteen 

miettiä, miten aiotte äänestää.  

 

Äänestyspaikka löytyy tuttuun tapaan (osaston nimi) yksisarvisalttarilta. 

(Jos et itse pääse äänestämään, voit pyytää kaveria merkitsemään äänesi.) 

Äänestysaika päättyy keskiviikkona 18.03.2020. 

Kiitos kun osallistut! 

Terkuin, 

Jukka & Tiia  
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Liite 3: Sähköpostitse 18.6.2020 lähetetyn muistutusviestin sisältö (poistetut tunnistetiedot 

suluissa):  

Moi, 

(Osaston nimi) pelisäännöt äänestys jäi vähän koronan jalkoihin ja unohduksiin, kun 

jouduimme lähtemään kaikki etätöihin..  

Muutama ehti jo laittaa äänensä fyysisesti paperille toimistolla, mutta käykäähän vielä 

muutkin merkkaamassa äänenne.  

Äänestysaikaa jatkettu 25.06.2020 asti. 

Dokkari löytyy nyt (verkkoasema):lta ja sinne on laskettu yhteen tähän mennessä annetut 

äänet ; 

 

(Verkkoaseman tiedostopolku)  

 

 

Kiitos ja 

Leppoisaa Juhannusta! 

 

 

Ystävällisin terveisin / Best regards 

 

Tiia Rantala | (ammattinimike) 

  

file://///pfsvnofilp03.protector.local/protector$/24%20Finland/02%20Internal/03%20Claims%20team/06%20Sekalaista/EHDOTUKSET%20CLAIMSIN%20PELISÄÄNNÖIKSI.docx
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Liite 4: Vastaukset aiempia toimitiloja koskevan verkkokyselyn väittämäkysymyksiin   

Taulukko 13: Vastaukset aiempien toimitilojen työpistettä koskeviin väittämiin 

 

Taulukko 14: Vastaukset aiempaa työtilakokonaisuutta koskeviin väittämiin 
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Taulukko 15: Vastaukset aiempien toimitilojen sosiaali- ja saniteettitilojen varusteluun, 

siisteyteen ja visuaaliseen ilmeeseen sekä työtilan taukoliikuntamahdollisuuksiin liittyviin 

väittämiin 

 

Taulukko 16: Vastaukset aiempien toimitilojen turvallisuuteen ja sijaintiin liittyviin väittämiin 
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Liite 5: Huoneentaulu työtilan yhteisistä pelisäännöistä  
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Liite 6: Vastaukset uusien toimitiloja koskevan verkkokyselyn fyysiseen työtilaan liittyviin 

väittämäkysymyksiin   

Taulukko 17: Vastaukset uuden toimitilan työpistettä koskeviin väittämiin 

 

Taulukko 18: Vastaukset uuden toimitilan työtilakokonaisuutta koskeviin väittämiin 
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Taulukko 19: Vastaukset uusien toimitilojen sosiaali- ja saniteettitilojen varusteluun, 

siisteyteen ja visuaaliseen ilmeeseen sekä työtilan taukoliikuntamahdollisuuksiin liittyviin 

väittämiin 

 

 

Taulukko 20: Vastaukset uusien toimitilojen turvallisuuteen ja sijaintiin liittyviin väittämiin 
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Liite 7: Vastaukset etätyön lisääntymistä koskeviin väittämäkysymyksiin  

Taulukko 21: Vastaukset etätyön lisääntymistä koskeviin väittämiin 

 

Taulukko 22: Vastaukset etätyöpisteen ominaisuuksia koskeviin väittämiin 
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