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Jos työpaikalla ei koskaan jouduta  
käymään vaikeita keskusteluja, onko 
se merkki siitä, ettei ongelmia ole? 
Puheenvuorossa Niina Ratsula. s.2
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vaatii 
kitkaa
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MIKSI seksuaalinen häirintä lukuisissa or-
ganisaatiossa sai jatkua vuosikausia, ennen 
kun epäkohdat nousivat meetoo-liikkeen 
myötä esiin? Miksi Volkswagenin päästöhui-
jaukseen liittyvät epäeettiset toimintatavat 
jatkuivat, vaikka ne olivat laajalti tiedossa 
organisaatiossa? Miksi suomalaisessa työ-
elämässä esiintyy syrjin-
tää, korruptiota ja ihmis-
kauppaa? Samasta syys-
tä, josta kukaan ei uskal-
tanut sanoa keisarille, et-
tei hänellä ole vaatteita. 

YRITYSTEN  eettiset toi-
mintaohjelmat keskitty-
vät usein eettisten toi-
mintaperiaatteiden laa-
dintaan ja henkilöstön 
kouluttamiseen, jot-
ka osaltaan antavat var-
muutta johdolle siitä, että 
eettisen yrityskulttuurin 
eteen tehdään töitä. Nä-
mä muodolliset toimenpiteet eivät kuiten-
kaan yksinään auta varmistamaan, että oi-
kein toimiminen toteutuu käytännön pää-
töksissä ja toiminnassa. 

MIKSI?  Yksi selitys lienee se, että meillä 
tuntuu olevan vahva uskomus, jonka mu-
kaan työpaikalla pitäisi olla aina kivaa. Nyö-
kyttely, samanmielisyys ja konfliktien vält-
täminen on hyve – kyseenalaistajat, vaikei-
den kysymysten esittäjät nähdään helposti 
vastarannan kiiskeinä.

TOTUUS ON  kuitenkin, että muutokseen 

tarvitaan aina kitkaa. Vanhojen toiminta-
mallien kyseenalaistaminen, epäkohtiin 
tarttuminen ja ongelmien selvittäminen 
maton alle lakaisun sijaan tarkoittaa usein 
käytännössä, että joudumme laittamaan it-
semme erittäin epämiellyttäviin tilanteisiin. 
Kuvittele vaikkapa tilanne, jossa toimiston 

mukavin tyyppi käyttäytyy 
asiattomasti pikkujouluis-
sa. Tai tilanne, jossa huip-
pumyyjäsi tekee huipputu-
losta, mutta hän on tehnyt 
sen hieman kyseenalaisin 
keinoin. Kuinka moni on 
valmis nostamaan kätensä 
ja sanomaan ääneen sen, 
mitä moni ajattelee? Va-
litettavasti tutkimuksen 
mukaan suurin osa meistä 
vaikenee.

EET TISEMMÄN  ja samal-
la monesti inklusiivisem-
man työelämän edistämi-

nen tarkoittaa, että joudumme käymään ki-
peitä keskusteluita, sallimaan eriäviä mie-
lipiteitä sekä löytämään omat ajatteluhar-
hamme ja vajaavaisuutemme. Tämä ei ole 
kivaa, vaan sangen epämiellyttävää. 

H E I TÄ N K I N  jokaiselle haasteen: testaa 
kuinka eettisesti kypsä oman organisaa-
tiosi kulttuuri on kysymällä, kuinka usein 
käyt keskusteluja, jotka tuntuvat epämiel-
lyttäviltä? Jos työpaikallasi ei koskaan jou-
duta käymään vaikeita keskusteluita, onko 
se merkki ettei ongelmia ole? Sellaista orga-
nisaatiota ei ole olemassakaan.

Eettinen keskustelu tuo  
väistämättä kitkaa työpaikalle

Niina Ratsula 
Toimitusjohtaja, perustaja 
Code Of Conduct Company

Puheenvuoro 

05 TYÖLLISYYS- 
RAHASTO 
Työllisyysrahasto tuo  
turvaa työelämän  
muutoksissa

”Aikuiskoulutustuki 
on tarkoitettu  
kaikille työelämässä 
oleville.”
AIkuiskoulutusetuuksien  sisältövastaava 
Elina Pajula

K uolevatko toimistot? 
Sitä on ennustettu ko-
rona-ajan myötä ihmis-
ten siirryttyä etätöihin. 

– Eivät kuole. Toimistoja tarvi-
taan enemmän kuin koskaan, sa-
noo kiinteistöomistaja Antiloopin 
toimitusjohtaja Tuomas Sahi.

– Sitä mukaa kun yksin tehtä-
vän työn tekeminen oman toimis-
ton ulkopuolella lisääntyy, kasvaa 
samalla myös kohtaamista vaativan 
työn määrä. Yrityksissä on huomat-
tu, että esimerkiksi ongelmanrat-
kaisua ja uusien asioiden synnyttä-
mistä vaativa ryhmätyö tai myyn-
tityö eivät onnistukaan etänä, tai 

ilman yhteen kokoontumista työ 
on tehottomampaa. Tällaista koh-
taamistyötä varten tarvitaan fyy-
sisiä tiloja. Myös etätyön aiheutta-
ma apatia ja sen myötä sairauspois-
saolot ovat lisänneet kohtaamisten 
tärkeyttä, Sahi toteaa.

Perinteinen one size fits all- avo-
konttori, jossa kaikilla työntekijöillä 
on samanlaiset yhteiset tilat ja joi-
hin kokoonnutaan samaan aikaan, 
ei kuitenkaan palvele enää työelä-
män tarpeita. 

Arkea tukevia palveluita
Kun työstä on tullut enemmän paik-
kariippumatonta ja ihmisten työn 

tekemisen tavat vaihtelevat saman-
kin organisaation sisällä, toimitilo-
jen on oltava entistä houkuttele-
vampia ja taivuttava aiempaa mo-
nimuotoisempiin tarpeisiin.

– Toimitiloilta vaaditaan uuden-
laista joustavuutta ja diversiteettiä. 
Jos halutaan, että työntekijä voi hy-
vin ja suoriutuu tehtävistään laa-
dukkaasti, jolloin myös organisaa-
tio menestyy, työympäristön on ol-
tava motivoiva ja inspiroiva.

Mitä sitten tarkoittaa joustava, 
motivoiva ja inspiroiva työympäris-
tö? Vaikkapa tätä: Kiinteistössä on 
monikäyttöisiä työtiloja, jotka ovat 
muunneltavissa niin rauhalliseen 

työskentelyyn, eri tiimien kokouk-
siin, kollegoiden rentoihin kohtaa-
misiin kuin erilaisiin tapahtumiin. 

– Meillä joustavuus tarkoittaa, et-
tä työtilat ovat monimuotoisia, ja 
niitä on mahdollista käyttää aidos-
ti niihin tarpeisiin, joita yrityksellä 
ja sen työntekijöillä kulloinkin on, 
sanoo Antiloopin portfolio director 
Laura Kemppinen.

Sen sijaan, että yritys vuokraa 
ison tilan vuosiksi, se voikin vuok-
rata esimerkiksi hieman vähemmän 
neliöitä kiinteästi, mutta kasvattaa 
tiloja tarpeiden mukaan sille sopi-
vaan ajanjaksoon ja paikkaan. Osa 
toimitiloista voi olla yrityksen omia, 
osa yhteiskäyttötiloja toisten yritys-
ten kanssa, ja osa muunlaisia tiloja 
jopa muissa osoitteissa. 

Myös palveluiden lisääminen toi-
mitilojen ympärille lisääntyy. 

– Palvelut eivät tarkoita vain kiin-
teistön respaa, vaan kiinteistöis-
tämme löytyy monenlaisia arkea 
ja elämää tukevia palveluita, kuten 
kahviloita, ravintoloita, liikuntapal-
veluita, kampaamoita ja kauppoja. 
Myös saavutettavuus on työnteki-
jöille entistä tärkeämpää: hyviä jul-
kisia liikenneyhteyksiä sekä help-
poa pyörällä ja autolla pääsyä työ-
paikalle arvostetaan, Sahi lisää.

Tiloja tarpeiden mukaan
Antiloopin kaikki toimitilat on suun-
niteltu vastaamaan muuttuviin työ-
elämän tarpeisiin. Muunneltavia ja 
kohtaamisia tukevia toimitiloja löy-
tyy eri puolilta pääkaupunkiseutua.

Uusimpia työympäristöjä on Hel-
singin Hakaniemeen rakentuva Sil-
tasaari 10, jossa toimistot, työtilat ja 
palvelut nivoutuvat saumattomasti 
yhdeksi kokonaisuudeksi. Siltasaari 
10:ssä tulee toimimaan Antiloopin 
Pool-konsepti: Toimitiloissa on pie-
ntoimistoja, erilaisia projekti- ja ta-
pahtumatiloja sekä kattava neuvot-
telu- ja kokoustilamaailma. Eri ker-
roksissa on niin yksityisiä, puolijul-
kisia kuin julkisia tiloja, jotka vaih-
televat yritysten yksityisistä toimis-
toista asiakastiloihin sekä kaikille 
avoimiin palveluihin. 

– Kaikkia toimitiloja ei tarvit-
se vuokrata pitkällä sopimuksella. 
Yhdessä kerroksessa on laaja alue, 
josta voi vuokrata tilaa tarpeen 
mukaan. Tiloissa kokoontuu myös 
muita toimijoita, jolloin saadaan ai-
kaan kohtaamisia ja eri toimialojen 
yhteistyötä, Kemppinen kertoo.

Kokonaisuuteen on tulossa vii-
destä kuuteen tasokasta ravintolaa, 
jotka palvelevat aamiaisesta after 
workiin, sekä päivittäistavarakaup-
pa. Hyvinvointia tukee myös polku-
pyöräparkki suihkuineen.

– Haluamme auttaa asiakasyri-
tyksiä ja työntekijöitä menesty-
mään ja voimaan hyvin sekä ke-
hittää myös Hakaniemeä kokonai-
suutena, Sahi avaa.

Siltasaari 10:ssä on 22000 neliö-
tä vuokrattavia tiloja. Yhdessä ko-
konaisuuden kanssa toimii myös 
Hakaniemessä sijaitseva Paasitalo, 
josta löytyvät myös Pool-konseptin 
mukaiset palvelut. 

Työympäristö 
voi motivoida  
ja inspiroida

Toimitilojen välittämiseen erikoistuneen Antilooppi Managementin toimitusjohtaja Tuomas Sahi ja portfolio director Laura Kemppinen kertovat, ettei toimistojen aika ole ohi.

Miltä kuulostaisi toimitila, jossa voi kohdata kollegoita luovasti, työskennellä 
rauhassa, varata tilaa isommalle asiakasprojektille tai järjestää tapahtumia? 
Antiloopin kiinteistöt vastaavat muuttuviin työelämän tarpeisiin.

teksti elina jäntti kuva outi neuvonen
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Viime vuoden maalis-
kuussa alkanut poikkeuk- 
sellinen aika koetteli 
Työllisyysrahaston rah-
keita. Nyt rahasto voi 
kuitenkin todeta onnis-
tuneensa tehtävässään 
tuoda turvaa työelämän 
muutoksissa.

K ulunut vuosi keväästä 
kevääseen oli haasteel-
linen koko maailmassa. 
Se näkyi talouden not-

kahduksena myös Euroopassa ja 
suomalaisessa työelämässä. Halli-
tuksen asettamat liikkumis- ja ko-
koontumisrajoitukset koettelivat 
erityisesti kuljetus-, majoitus- ja ra-
vitsemusalaa sekä esiintyviä taitei-
lijoita. Suljettuja ravintoloita, kiin-
ni pantuja majoitustiloja, peruttuja 
tapahtumia. Epätietoisuus rajoitus-

Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäen ja sisältövastaava Elina Pajulan mielestä työttömyysturvan lisäksi tarvitaan mahdollisuutta päivittää ammattitaitoa.

ten kestosta ja liiketoiminnan tule-
vaisuudesta johti irtisanomisiin ja 
erityisesti lomautusten määrä nou-
si. Tilanne lisäsi työttömyysturva-
menoja ja kysyi Työllisyysrahastol-
ta maksuvalmiutta.

– Merkittävästi kasvaneista työt-
tömyysturvamenoista huolimat-
ta pystyimme hoitamaan velvoit-
teemme vuoden aikana sujuvasti. 
Onnistuimme turvaamaan mak-
suvalmiutemme ja työttömyys-
päivärahojen maksatuksen käyt-
tämällä suhdannepuskuria ja ot-
tamalla merkittävästi velkaa. Li-
säksi valtio osallistui lomautus-
päivärahojen rahoitukseen, kertoo 
Työllisyysrahaston toimitusjohtaja  
Janne Metsämäki. 

Metsämäen mukaan työttömyys-
turva saatiin rahoitettua kohtuu-
ajassa ja tarpeenmukaisesti. Hake-
musten jono työttömyyskassoilla 
oli koronavuonna selvästi lyhyempi 
kuin finanssikriisin aikaan. 

Työllisyysrahasto on tärkeä osa 
suomalaista sosiaaliturvajärjestel-
mää. Rahasto kerää työttömyysva-
kuutusmaksut ja rahoittaa niillä se-
kä työttömyyskassojen maksamaa 

ansiosidonnaista työttömyysturvaa 
että Kelan maksamaa peruspäivära-
haa. Työttömyysvakuutusmaksu-
jen tuotolla rahoitetaan myös ansio- 
sidonnaiselta päiväraha-ajalta ker-
tyvää työeläkettä. Maksuilla rahoi-
tetaan lisäksi palkkaturvaa, jonka 
avulla turvataan työntekijän palk-
kasaatavien maksaminen kun työn-
antaja on maksukyvytön. 

Opintoihin tuen turvin
Työelämä on muuttunut viime vuo-
sina kiivasta tahtia jo esimerkiksi 
digitalisoitumisen vuoksi: tehtä-
viä poistuu ja aloja sammuu. Ihmi-
set hankkivat lisäkoulutusta ja ha-
keutuvat uusille aloille. Yksi Työl-
lisyysrahaston tehtäviä on rahoittaa 
ja maksaa aikuiskoulutusetuuksia. 

– Aikuiskoulutustuki on tarkoi-
tettu kaikille työelämässä oleville. 
Eniten sitä käytetään sosiaali- ja 
terveysalan opintoihin, sillä alalla 
hankitaan jatkuvasti lisäpätevyyk-
siä. Koronavuoden aikana terveys-
alalla olevat velvoitettiin töihin, jo-
ten työntekijöillä ei juuri ollut mah-
dollisuutta opiskella työn ohessa. 
Vuonna 2020 ei tuen käytössä ha-

vaittu merkittävää lisääntymistä 
suoraan koronan vuoksi. Hakemus-
ten määrä kyllä nousi, mutta ennen 
kaikkea hakemisen tavan muutok-
sen vuoksi, kertoo Työllisyysrahas-
ton aikuiskoulutusetuuksien sisäl-
tövastaava Elina Pajula.

Aikuiskoulutustukea voi saada 
henkilö, joka on ollut kahdeksan 
vuotta työelämässä ja haluaa jo-
ko täydentää entistä ammattiaan 
tai opiskella uudelle alalle. Tuen 
piiriin kuuluvat tutkintoon tai tut-
kinnon osaan johtavat opinnot se-
kä opinnot, jotka katsotaan amma-
tillista osaamista ja pätevyyttä li-
sääviksi. Ansiosidonnaista turvaa 
opiskeluun on mahdollista saada 

15 kuukauden ajan. 
– Tukea käyttävät erityisesti nai-

set, jopa 75-prosenttisesti. Tämä 
johtuu siitä, että tuki on suosittu ni-
menomaan naisvaltaisella sosiaali- 
ja terveysalalla. Miesvaltaisilla aloil-
la koulutustarjonta on suppeam- 
pi, ja lisäksi työnantajat koulutta-
vat väkeään itse, jolloin koulutus ei 
kuulu tuen piiriin, Pajula selvittää.

Aikuiskoulutustuki uudistui
Aikuiskoulutustuki uudistui viime 
kesänä siten, että opiskelun ja työn-
teon yhteensovittaminen on entistä 
helpompaa. Tuen laskentakaavaan 
ja tasoon tehtiin uudistuksia. Nii-
den tavoitteena on saada tuen pii-
riin aliedustettuja ryhmiä, kuten yli 
45-vuotiaat miehet. 

– Hakemisen tavasta tuli kaksi-
vaiheinen: hakija saa etukäteen var-
muuden siitä, että on oikeutettu tu-
keen. Sen jälkeen hän hakee tukea 
takautuvasti jokaiselta opiskelu-
kuukaudelta. Sähköisen asioinnin 
mahdollisuus joustavoittaa hakija-
palvelua, ja me puolestamme voim-
me hyödyntää tulorekisteriä tuen 
myöntämisessä, Pajula toteaa.

Työllisyysrahasto tuo turvaa
työelämän muutoksissa

“
Henkilö voi saada 
tukea opintoihin, 
jos hän on ollut 
kahdeksan vuotta 
työelämässä.

Kelan työoikeudesta vastaava juristi Leena Yliluoma kehittää uusia työn 
tekemisen malleja, joiden avulla halutaan edistää etenkin hyvinvointia.

A utamme asiakasyrityk-
siä hyödyntämään ole-
massa olevia resursse-
jaan, kiteyttää Trinerian 

toimitusjohtaja Leif Setälä. 
Setälän mukaan yrityksissä ei ai-

na tiedetä, mitä järjestelmiä talos-
sa on tai miten ne liittyvät toisiin-
sa. Järjestelmiin tallennetaan paljon 
tietoa, mutta sitä ei välttämättä osa-
ta valjastaa yrityksen käyttöön par-
haalla mahdollisella tavalla. 

– Me voimme auttaa asiakasta 
integroimaan olemassa olevat osat 
yhteen. Emme myy uusia ratkaisu-
ja, jos asiakkaalla on jo toimivat oh-
jelmat ja järjestelmät.

Trinerian toiminnan ydintä on 
asiakkaan rinnalla kulkeminen ja tu-
keminen. Pitkäaikaisilla ja pitkäjän-
teisillä suhteilla tuetaan asiakasyri-
tystä kehittämään toimintaansa.

Lisää kilpailukykyä  
tietoa jalostamalla

– Asiakas ei aina osaa kertoa, mitä 
he järjestelmiltään haluavat tai tar-
vitsevat. Silloin meidän tehtäväm-
me on perehtyä yritykseen ja sen 
liiketoimintaan ja kertoa se heille.

Trineria on toteuttanut erilaisia 
ohjelmistoprojekteja vuodesta 2016 
asti. Kolmen nuoren miehen perus-
tama yritys on kasvanut kymmenen 
henkeä työllistäväksi ohjelmistota-
loksi, jonka pohjalaisuuteen nojaa-
via arvoja ovat rohkeus, rehellisyys 
ja rentous. 

– Arvot eivät ole Trineriassa vain 
sanahelinää, vaan haluamme aidos-
ti opastaa asiakkaita käyttämään ja 
hyödyntämään teknologiaa ja sitä 
kautta parantamaan kilpailuky-
kyään, kertoo Trinerian hallituk-
sen puheenjohtaja Tero Huuskola.

– Samalla opimme ja kehitymme 
myös itse, Setälä jatkaa.

Yrityksen asenne ratkaisee
Trinerian asiakkaat edustavat mo-
nia toimialoja. Setälä ja Huuskola 
toteavatkin, että heidän kohderyh-
mänä eivät ole tietynlaiset yritykset 
vaan tietynlainen yrityskulttuuri.

– On tärkeää, että yrityksellä on 
myönteinen asenne muutokseen ja 
kehittämiseen. Ajattelu lähtee joh-
dosta, jonka tehtävänä on motivoi-
da työntekijöitä ja tuoda esiin uu-
sien järjestelmien hyöty niin firman 

työntekijöille kuin asiakkaille.
Olennaista on myös, että yritys 

todella haluaa tuottaa tietoa eikä pi-
dä sitä vain pakollisena raportoin-
tina. Tavoitteena ei saisi olla pari 
kuukautta kestävä, kerralla rykäisty 
IT-projekti, vaan jatkuva, koko ajan 
kehittyvä ”elämäntaparemontti”.

Trinerialaiset opastavat asiakkai-
taan käyttämään keräämäänsä da-
taa koko organisaation, ei vain osan, 
esimerkiksi myynnin, hyväksi. Siksi 
se panostaa järjestelmien käytettä-
vyyteen ja ottaa käyttäjät mukaan 
kehitystyöhön.

– Tuotamme helppokäyttöisiä 
järjestelmiä, jotka aidosti tukevat 
yksittäisen työntekijän työtä eivät-
kä vaikeuta sitä, Huuskola avaa.

Tieto käyttöön saman tien
Trinerian kehtittämät palvelut tuot-
tavat hyötyä eri alojen asiakkaille. 
Yrityksen erikoisosaamista ovat 
ratkaisut, jotka soveltuvat muun 
muassa rakennusalalle ja valmis-
tavaan teollisuuteen. Niiden avul-
la varmistetaan, että kaikki vaaditut 
työvaiheet tulevat tehdyksi ajallaan 
ja sovitun prosessin mukaisesti. 

– Järjestelmä vaatii käyttäjää te-
kemään tietyt asiat, ennen kuin se 
päästää etenemään. Näin se auttaa 
eliminoimaan inhimilliset virheet, 
tukee valvontaa ja helpottaa työn 
etenemisen seurantaa, Setälä avaa. 

Kun tiedon keräämisestä on tul-
lut osa yrityksen arkipäivää, tieto 
on aina oikeassa paikassa ja helposti 
hyödynnettävissä. Ylimääräistä ai-
kaa ei tarvita, sillä tieto on käytet-
tävissä saman tien. 

– Aikaa vapautuu tuottavaan työ-
hön, ja yrityksen kilpailukyky kas-
vaa, Huuskola toteaa.

Ohjelmistotalo Trinerian hallituksen puheenjohtaja Tero Huuskola ja toimitusjohtaja Leif Setälä. 

Monet yritykset keräävät 
tehokkaasti tietoa, mutta 
harvat tietävät minkälaista 
tietopääomaa heillä on ja 
miten sitä voisi parhaiten 
hyödyntää.

K elan arvoja ovat pitkään 
olleet ihmisten arvosta-
minen, osaaminen se-
kä yhteistyö- ja uudis-

tumiskyky. Viime vuonna toteu-
tetun strategiauudistuksen myö-
tä nämä arvot nousivat entistäkin 
vahvemmin myös Kelan henkilöstö-
johtamiseen. Kelan työoikeudesta 
vastaavan juristin Leena Yliluoman 
mukaan henkilöstökokemus on nyt 
ensimmäistä kertaa yksi organisaa-
tion osastrategioista.

– Haluamme olla edelläkävijä 
henkilöstökokemuksen kehittä-
misessä. Hyödynnämme johtami-
sesta sekä työelämästä saatuja tut-
kimustietoja ja pyrimme luomaan 
uudenlaisia työn tekemisen mal-
leja. Tavoitteemme on helpottaa 
työn ja muun elämän yhdistämis-
tä sekä edistää työntekijöiden työ-
hyvinvointia ja yhdenvertaisuut-
ta. Henkilöstöbarometrimme tu-
lokset osoittavat, että olemme oi-
kealla tiellä. Koronavuonnakin työ-

Hyvässä työyhteisössä  
erilaisuus hyväksytään

hyvinvointi kehittyi hyvään suun-
taan. Noin 90 prosenttia työnteki-
jöistämme tuntee työn imua, kokee 
tekevänsä tärkeää ja merkityksellis-
tä työtä ja pitää Kelaa hyvänä työ-
paikkana, Yliluoma kertoo.

Elämäntilanne huomioon
Kelalla on koronan myötä lisätty 
merkittävästi etätyöskentelyä. Mo-
nille työntekijöille työn tekeminen 
monipaikkaisesti on kuitenkin ollut 
tuttu käytäntö jo pidempään. Kelas-
sa etätyömahdollisuuksia on kehi-
tetty jo vuosia, ja monipaikkaisen 
työnteon käytänteitä uudistetaan.

– Henkilöstöjohtamisemme pe-
rustuu ennen kaikkea luottamuk-
seen ja yhteistyöhön, joiden avul-
la saamme niin lähi- kuin etätyön-
kin toimimaan. Luottamuksellis-
ta ilmapiiriä ja yhdessä toimimis-
ta olemme parantaneet edistämäl-
lä työelämätaitoja ja kehittämällä 
johtamistamme. Seuraamme uu-
distumista kehityskeskusteluissa ja 

tuemme henkilöstöämme kehitty-
misessä. Panostamme myös vuoro-
vaikutustaitoihin, yhteistyöhön, it-
seohjautuvuuteen ja valmentavaan 
esihenkilötyöhön.

Yliluoman mukaan Kelan pe- 
riaatteisiin kuuluu myös työnteki-
jöiden erilaisuuden arvostaminen. 
Työyhteisöviestinnällä ja koulutuk-
silla lisätään ymmärrystä työyhtei-
sön monimuotoisuudesta ja tue-
taan työntekijöiden mahdollisuut-
ta olla työssä omia itsejään.

Kelan henkilöstöjohtamiseen 
kuuluu se, että työntekijöiden eri-
laiset elämäntilanteet huomioi-
daan. Työtä voi tehdä esimerkiksi 
etänä, ja työaikaan ja vapaisiin voi-
daan soveltaa erilaisia joustoja. Nii-
hin ovat oikeutettuja tasapuolisesti 
kaikki yli 8 000 Kelan työntekijää.

– Yhteistyössä Väestöliiton kans-
sa olemme kehittäneet perheystä-
vällisyyttä vuodesta 2016 lähtien. 
Viimeksi olemme olleet mukana 
Tasa-arvo ja isät -hankkeessa, jos-
sa edistimme vanhemmuuden  
tasa-arvoisuutta. Juuri nyt kokei-
lemme vuorovanhemmuuden tuke-
miseen uutta työaikajoustoa. Väes-
töliitto palkitsi meidät juuri pitkäai-
kaisesta työn ja muun elämän yh-
teensovittamisen hyväksi tehdystä 
työstä Perheystävällinen työpaikka 
-tunnuksella.

teksti tuomas i. lehtonen  kuva juha harju

Kelalla henkilöstökokemuksella on tärkeä strateginen 
rooli. Sen eteen ollaan valmiita työskentelemään päi-
vittäin. Työn sujuvuus ja työntekijöiden työhyvin- 
vointi vaikuttavat olennaisesti asiakaskokemukseen.

teksti marja hakola 
kuva mikko suutarinen

teksti liisa joensuu 
kuva joona raevuori
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A nonyymi rekrytointi 
kiinnostaa yhä suurem-
paa joukkoa työnanta-
jia – ja syystä. Anonyy-

min rekrytoinnin tärkeimpiä saavu-
tuksia ovat yhdenvertaisuus, mo-
nimuotoisuuden lisääntyminen ja 
hakijoiden tasapuolinen kohtelu 
rekrytoinneissa. Digitaalisen rekry-
toinnin asiantuntija LAURA Rekry-
tointi Oy:n tuotepäällikkö Marko  
Sirenin mukaan työnantajat halua-
vat kohdella työnhakijoita tasapuo-
lisemmin. Anonyymi rekrytointi on 
monelle työnantajalle hyvä valtti-

Anonyymin rekrytoinnin 
tulokset puhuvat puoles-
taan. Digitaalisen rekry-
toinnin asiantuntija 
LAURA Rekrytointi Oy 
haluaa helpottaa myös 
rekrytoijan työtä.

kortti houkutella hakijoita, jotka ei-
vät välttämättä muuten hakeutuisi 
kyseiseen yritykseen töihin. 

– Monella alalla puhutaan osaaja-
pulasta. Oli organisaatio sitten julki-
nen tai yksityinen, työnantajalla ei 
ole varaa jättää hyviä hakijoita huo-
mioimatta. Anonyymi rekrytointi 
auttaa tavallaan näkemään metsän 
puilta ja löytämään sen osaamisen, 
mitä organisaatio oikeasti tarvitsee.

Siren huomauttaa, että anonyy-
mia rekrytointia voidaan käyttää lä-
hes missä vain tilanteessa, kaiken-
kokoisissa organisaatioissa. 

– LAURA™-rekrytointijärjestel-
mässä työnantaja voi itse määritel-
lä, mitä tietoja hakijoista halutaan 
piilottaa. Joissain tilanteissa ainoas-
taan työnhakijan nimet kannattaa 
piilottaa, kun jossain toisessa ta-
pauksessa järjestelmä voi piilottaa 
nimen ja kuvan lisäksi lähes kaikki 
haastateltavan perustiedot työhis-
toriaa lukuun ottamatta. Työhisto-
riastakin voidaan piilottaa aiempi-
en työpaikkojen nimet, jos niin ha-
lutaan, Siren valaisee. 

Koska järjestelmän käyttö on 
tehty helpoksi, työnantajilta ano-

nyymin rekrytoinnin käyttöön ot-
taminen edellyttää lähinnä pientä 
ajatusmaailman muutosta.

– Aiemmin rekrytoija on ehkä 
painanut mieleen hakijoiden ni-
met ja kuvat. Rekrytointijärjestel-
mässä eri hakijat voidaan pisteyttää 
tämän sijaan esimerkiksi viiden täh-
den osaajiksi, Siren kertoo.

 
Laadukkaampia hakemuksia
Monimuotoisuuden ja yhdenvertai-
suuden parantumisen lisäksi ano-
nyymilla rekrytoinnilla on muita-
kin etuja. Kun työhakemukseen kir-
jataan vain oleellinen työhistoria, 
hakemuksissa on usein työnantajan 
kannalta relevantimpaa tietoa. Si-
renin mukaan tähän päästään, kun 
myös työnhakijoita ohjeistetaan jät-
tämään hakemuksista pois esimer-
kiksi perhetaustasta tai harrastuk-
sista kertovat tiedot.

– Kun työhakemukset ovat laa-
dukkaampia, rekrytoivan esihenki-
lön tai HR-asiantuntijan on helpom-
pi käydä hakemuksia läpi.

Parhaimmillaan rekrytoijan työ-
taakka keventyy muutenkin, kun 
rekrytointi muuttuu aiempaa vai-

vattomammaksi.
– Anonyymi rekrytointi voi vä-

hentää yksittäisten rekrytointien 
tietotulvaa, mikä näkyy HR-asian-
tuntijoiden suuntaan isommassa 
rekrytointimassassa. 

Työnantajan kannattaa viestiä 
selkeästi anonyymista rekrytoin-
nista työnhakijoille. 

– Usein jo pelkkä maininta siitä, 
että työnhaussa käytetään anonyy-
miä rekrytointia tuo työnhakijoiksi 
enemmän ihmisiä erilaisista taus-
toista. Tästä on hyötyä etenkin han-
kalissa rekrytoinneissa. Kun aiem-
paa moninaisempi hakijajoukko ha-
kee tehtävää, on organisaation hel-
pompi löytää joukosta paras osaaja.

 
Erottaa muusta joukosta
Julkisen puolen työnantajat ovat 
käyttäneet anonyymia rekrytoin-
tia apunaan jo pitkään. LAURA 
Rekrytoinnilla tiedetään, että ano-
nyymin rekrytoinnin hyödyt palve-
lisivat yhtä lailla lähes kaikkia yksi-
tyisen puolen toimijoita. 

– Yritysten olisi hyvä miettiä, mi-
ten rekrytointeja halutaan ylipää-
tään jatkossa tehdä ja kehittää.

Hän huomauttaa, että yksityi-
sen puolen työnantajille anonyymi 
rekrytointi voi olla mainio voimavi-
pu, jonka avulla työnantaja pystyy 
erottautumaan joukosta ja raken-
tamaan omaa työnantajakuvaansa. 

– Yksityisen puolen toimija, joka 
käyttää anonyymiä rekrytointia, voi 
saada tästä jopa medianäkyvyyttä 
ja vähintäänkin hyvää pr:ää.

Anonyymin rekrytoinnin pilo-
tointivaiheessa sekä lanseerauk-
sessa voi olla hyvä lähteä liikkeelle 
pienin askelin. 

– Jos harppaus kaiken rekrytoin-
nin muuttamisesta anonyymiksi 
tuntuu liian suurelta, anonyymiä 
rekrytointia voi kokeilla esimerkik-
si pienessä pilottijoukossa, johon 
kuuluu muutama HR-asiantuntija 
ja rekrytoiva esihenkilö. Parhaiden 
osaajien tavoittaminen sekä laadu-
kas ja monikanavainen rekrytoin-
timarkkinointi auttavat menesty-
mään myös anonyymeissä rekry-
toinneissa. LAURA™-rekrytointi-
järjestelmä, Rekrytointi.com-työn-
hakusivusto ja Rekrytointi.com 
Osaajapankki tarjoavat ylivertai-
sen etumatkan rekrytointeihin.

 LAURA Rekrytointi Oy:n tuotepäällikkö Marko Siren kertoo, että anonyymi rekrytointi auttaa yrityksiä löytämään sen osaamisen, mitä organisaatio oikeasti tarvitsee.

Anonyymi rekrytointi auttaa 
löytämään parhaat osaajat

teksti pi mäkilä 
kuva outi neuvonenV antaan kaupungin Kas-

vupalveluissa työsken-
televät elinkeinopalve-
luiden johtaja Kimmo 

Viljamaa ja työllisyyspalveluiden 
johtaja Susanna Taipale-Vuorinen 
kehittävät Vantaalle vahvoja yritys-
ten ja oppilaitosten kumppanuus-
verkostoja lääkkeeksi maan kenties 
kiperimpään hyvinvointihaastee-
seen, työn ja tekijöiden kohtaamat-
tomuuteen. Samalla rakennetaan 
tulevaisuuden kaupunkia.

Lentokentän ympärille rakentu-
va Aviapolis kaupunkikeskuksineen 
on esimerkki alueesta, jossa työ, ko-
ti ja palvelut lomittuvat tulevaisuu-
dessa saumattomasti. Haasteita silti 
riittää, sillä Vantaa on Suomen no-
peimmin kasvava kaupunki, jonka 

asukkaista yli 20 prosenttia on vie-
raskielisiä. Vuoteen 2035 mennessä 
vieraskielisten osuuden arvioidaan 
kasvavan 34 prosenttiin.  

Mahdollisuuksien kiitorata
Kansainvälisyys ja monikulttuuri-
suus ovat jo elävä osa vantaalais-
ta, moninaista identiteettiä. Hoi-
dettuna niistä kasvaa myös mah-
dollisuuksien kiitorata kaupungin 
kehittämiselle. Kokonaisvaltainen 
kaupunkikehittäminen ja elinvoi-
maa tukeva työ tehdään toimivissa 
kumppanuusverkostoissa.

– Elinkeinopalvelut ja työllisyys-
palvelut ovat kuin jin ja jang, saman 
kokonaisuuden kaksi puolta.Kau-
pungin kehittämisessä on kyse elin-
voimasta, ei pelkästään elinkeinois-
ta. Elinvoimaan kuuluu kaikki, mikä 
vaikuttaa siihen, millainen paikka 
Vantaa on yrityksille ja asukkaille, 
Viljamaa tiivistää.

Taipale-Vuorinen jatkaa, että 
elinvoimaisuuteen sisältyvät työl-
lisyyspalvelut muodostavat perus-
tan kaupungin hyvinvoinnille.

– Siihen kuuluu olennaisesti osaa- 
misen kehittäminen ja kohtaanto- 
ongelmien ratkaiseminen yhdes-
sä yritysten kanssa. Jotta voidaan 
varmistaa, että hyvinvointi kasvaa, 
pitää keksiä uusia keinoja työllistää 
myös vaikeasti työllistyvät.

TE-palveluista siirrettiin kevääl-
lä kuntien asiakkaiksi kaikki alle 
30-vuotiaat, vieraskieliset, kotou-
tujat sekä yli 30-vuotiaat työttö-
mät, jotka eivät saa ansiosidonnais-
ta työttömyysturvaa. Näin Vantaal-
la käynnistyi työllisyyden kuntako-
keilu. Uudistus toi kaupungin työl-
lisyyspalveluihin kerralla 18 800 
 uutta asiakasta. Työllisyyden kun-
takokeilu toteutetaan yhdessä Ke-
ravan kaupungin kanssa.

Kuntakokeilu mahdollistaa yh-
teistyön niin naapurikuntien, yri-
tysten kuin oppilaitostenkin kans-
sa. Sen ytimessä on jatkuva oppi-
minen ja yksilöllisten työllistymis-
väylien löytäminen.  

– Maahanmuuttajien kesken on 
lähtötasossa isoja eroja. Joku voi ol-
la tohtori, mutta verkostot puuttu-
vat tai osaamista on vaikea toden-

taa. Toisilta puuttuu koulutus ko-
konaan, Taipale-Vuorinen pohtii. 

Asukkaiden työllistyminen on 
taustasta riippumatta aina kunnan 
intressissä. Siksi työllistymistä tu-
keviin hankkeisiin myös panoste-
taan. Kunnalla on valmiiksi hyvät 
suhteet alueensa yhdistyksiin, jär-
jestöihin ja yrityksiin. Toimintaym-
päristön tuntemus on iso vahvuus.

– Toimialojen välinen yhteistyö 
on lähtenyt liikkeelle loistavasti. 
Ammattioppilaitos Varian kanssa 
kehitetään muun muassa osaamis-
keskuksen toimintaa ja kielikoulu-
tusta. Yhdessä Keravan kanssa to-
teutetaan TEOT-hanketta, jonka ta-
voitteena on osatyökykyisten työl-
listäminen, Taipale-Vuorinen avaa.

Vantaa on mukana myös Talent- 
Boost-hankkeessa, joka keskittyy 
kansainvälisten osaajien työllistä-
miseen. Hanke helpottaa Suomessa 
jo olevien asiantuntijoiden sopeu-
tumista sekä avaa tutkinto-opiske-
lijoille työllistymisväyliä.

– Voimme yhdessä elinkeino-
elämän kanssa keskustellen saada 
esimerkiksi kielitaitovaatimuksiin 
joustavuutta, Viljamaa sanoo. 

Ilmailualan osaamiskeskus
Maailmalla lentokenttien ympärille 
syntyneet elinkeinoelämän ja asu-
tuksen keskittymät eivät ole harvi-

naisia. Vantaa haluaa kehittää Avia-
poliksesta kansainvälisestikin mer-
kittävän lentokenttäkaupungin. Jo 
nyt Aviapolis on Suomen toisek-
si suurin työpaikkakeskittymä yli  
40 000 työpaikallaan.

– Finavian kanssa me uskomme 
lentoliikenteen uuteen nousukii-
toon. Koronan jälkeisessä maail- 
massa työperäinen matkustus voi 
vähentyä, mutta varsinkin lento-
rahtiliikenne tulee kasvamaan. 
Helsinki-Vantaan merkitys portti-
na Aasiaan on edelleen tärkeä, kos-
ka pystymme tarjoamaan suorim-
mat ja vähäpäästöisimmät lento-
reitit. Lähitulevaisuudessa laskem-
me työpaikkojen määrän nousevan  
60 000:en. Suurin osa yrityksistä ei 
liity suoraan lentokenttätoimintaan, 
mutta hyötyy maan parhaista liiken-
neyhteyksistä, Viljamaa kertoo.

Liikenneyhteyksien kannalta rat-
kaisevia ovatkin lentoliikenteen li-
säksi raideyhteydet, junarata ja 
Vantaalle rakentuva pikaraitiotie. 

– Asemat keräävät ympärilleen 
elämää. Syntyy tiiviitä kaupunki-
maisia ympäristöjä, joissa työssä-
käynti, asuminen ja palvelut lomittu-
vat. Kehitämme näitä keskustojam-
me monipuolisesti. Myös koulutus- 
ja tutkimustoiminta sekä startup- 
yritykset hakeutuvat hyvien yhte-
yksien äärelle, Viljamaa summaa.

Elinkeinopalveluiden johtaja Kimmo Viljamaa ja työllisyyspalveluiden johtaja Susanna Taipale-Vuorinen kehittävät Vantaasta entistä elinvoimaisempaa kaupunkia.

Vantaa katsoo tulevaisuuteen

“
Kansainvälisyys 
on jo nyt elävä 
osa vantaalaista, 
moninaista  
identiteettiä.

Vantaan visiona on  
tulevaisuus, jossa maan 
parhaat liikenneyhteydet, 
kukoistava yritystoiminta 
sekä osaava työvoima 
kohtaavat kansainväli- 
sessä kaupungissa.

teksti mika niiniranta 
kuva joona raevuori
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Y ksi asia on käynyt sel-
väksi niin työnantajille 
kuin työntekijöille: ih-
misillä on tarve kuulua 

yhteisöön ja he kaipaavat kanssa-
käymistä muiden ihmisten kanssa. 
Koronapandemia sysäsi kansakun-
nat etätöihin, ja uuteen työskente-
lymalliin myös opittiin. Kotitoimis-
tosta on tullut monelle varsinaisen 
toimiston jatke. 

– Työnantajien on mietittävä tu-
levaisuudessa, miten he järjestävät 
kotitoimiston olosuhteet työnte-
kijälleen, sanoo arkkitehtitoimis-
to Tengbomin suunnittelujohtaja 
Petrus Laaksonen.

Hänkin on työskennellyt pande-
mia-aikana keittiöpöydän ääressä. 
Toimistoja kuitenkin tarvitaan, vain 
vaatimukset saattavat muuttua. 

– Tilanne on aina kiinni toimi-
alasta ja firmasta sekä työtehtävis-
tä, toteaa Tengbomin toimitusjoh-
taja Susanna Sucksdorff.

Arkkitehdit tarvitsevat kiistatta 
toimiston. Yhteisissä tiloissa voi 
kysäistä helposti vieressä istuval-
ta kollegalta neuvoa ja seurata si-
vusilmällä omien projektien rinnal-
la muiden projekteja ja oppia niistä. 
Toimistossa voi toisin sanoen edis-
tää omaa osaamista päivittäisessä 
kanssakäymisessä muiden kanssa. 
Kotitoimistossa voi sen sijaan ajau-
tua ammatilliseen eristykseen.

Silti entiseen ei ole palaaminen 
edes toimistojen suunnittelun asian- 
tuntijan Tengbomin kohdalla. Sucks- 
dorffia kiinnostaakin palavasti, mil-
laiseen toimistoon ihmiset halua-
vat tulla. Sitä hän aikoo kysyä heil-
tä itseltään. 

– Olemme käynnistäneet suun-
nittelukilpailun omalle henkilöstöl-
le, millainen meidän toimistomme 
on ensi syksynä. Kesäkuussa meillä 
on tiimipäivä, jossa mietimme, mi-
kä on työskentelyssä uusi normaali. 

Se kiinnostanee muitakin. Etä-
työt ovat tulleet jäädäkseen, usko-
vat Sucksdorff ja Laaksonen, mut-
ta eivät toimistotkaan häviä. Nii-

Millainen on 
toimisto, johon 
palaamme? 

den on kylläkin sopeuduttava uu-
siin työnteon malleihin ja tarjotta-
va joustavia, helposti muunneltavia 
tiloja. Esimerkiksi monitilatoimis-
toista löytyy otolliset puitteet toi-
mivaan pandemianjälkeiseen työs-
kentelyyn.

Lisää houkuttelevuutta
Monitilatoimistot koostuvat mo-
nenlaisista tiloista, jotka on suun-
niteltu erityyppisiin tehtäviin. On 
hiljaisia nurkkauksia ja yhteisiä ti-
loja. Näin siis on alun perin aina-
kin ajateltu. Toteutus on usein vaa-
timattomampi. 

– Suurin osa uusista toimistoista 
on käytännössä katsoen avokont-
toreita, joissa on kiva sohvaryhmä. 

Moni miettiikin, missä on turvalli-
sempaa työskennellä: toimistossa 
vai kotona, Sucksdorff toteaa. 

Tämä murtaa ajattelua. Jos oma 
koti onkin turvallisempi paikka, niin 
mitä toimisto sitten tarjoaa? Työ-
kavereita, lounaan? Minkä vuok- 
si sinne olisi kiva mennä?

Sitä on pohtinut myös Tengbo-
min ruotsalainen emofirma. Ruot-
salaiskollegojen tekemien havain-
tojen mukaan toimistoilla tulisi ol-
la samoja houkuttelevuuskoukkuja 
kuin esimerkiksi kahviloilla, joissa 
monet ihmiset ovat tottuneet työs-
kentelemään – oman lempibaristan 
häärätessä taka-alalla. 

Ruoka ja juoma – yhteinen ruo-
kailu saman pöydän ääressä – ovat 
tulevaisuuden vetonaula. Kun en-

nen toimistosta lähdettiin ulos lou-
naalle, vastaisuudessa toimitaan 
päinvastoin: toimistoon lähdetään 
lounaalle. Jos laadukasta murkinaa 
ei ole tarjolla omasta takaa, sopivaa 
lounaspaikkaa voi etsiä toimiston 
ympäristöstä, jossa tarjonta on 
yleensä runsaampaa kuin kotikul-
milla, saati omassa keittiössä. Ylös 
on noustava ja paikkaa vaihdetta-
va aika ajoin.  

– Vastapaino on tärkeää. Se piris-
tää työntekoa ja koko elämää, Laak-
sonen sanoo.

Selväksi houkuttelevuustekijäksi 
on noussut myös työpaikan sijainti. 

– Jo nyt näkee, mikä rooli sijain-
nilla ja hyvillä liikenneyhteyksillä 
on. Työpaikalle pitää päästä helpos-
ti. Periferia on hankala paikka, jos 
sinne pääsee vain yksityisautolla, 
Sucksdorff toteaa.

Enemmän erillisiä tiloja
Tilavuokra on monille yrityksille 
merkittävä menoerä, ja moni ap-
rikoikin, voisiko toimistotiloja pie-
nentää. Ennen työntekijää koh-
ti laskettiin 20 neliömetriä, mutta 
viime vuosina määrä on laskenut 
siitä puoleen.  

– Toimistolla on tyypillisesti kor-
keintaan 80 prosenttia henkilöstös-
tä, loput ovat esimerkiksi asiakas-
tapaamisssa. Ja nyt kun moni te-
kee töitä kotoa, houkutus on iso 
vähentää työpisteiden määrää en-
tisestään, jolloin tulee vieläkin ah-
taampaa. Tosiasiassa tarvitsemme 
enemmän tiloja, kun ihmiset palaa-
vat töihin, toimitusjohtaja visioi.

Suunnittelujohtaja on samaa 
mieltä: maksimaalisen tiiviiseen 
toimistoon ei ole enää paluuta. 

– Kommunikaatiota tulee ole-

Ihmiset tarvitsevat toisia ihmisiä ja paikkoja, joissa he voivat kohdata toisiaan. 
Suunnittelijat miettivät nyt, millaiset toimistot houkuttelevat työntekijöitä  
palaamaan pitkään jatkuneen etätyöskentelyn jälkeen takaisin työpaikoilleen. 

teksti helen partti  kuvat outi neuvonen

Arkkitehtitoimisto Tengbomin  
asiantuntijat uskovat, että  

tulevaisuuden toimistojen on  
sopeuduttava uusiin työnteon  

malleihin ja tarjottava joustavia,  
helposti muunneltavia tiloja.

Arkkitehtitoimisto Tengbomin toimitusjohtaja Susanna Sucksdorff ja 
suunnittelujohtaja Petrus Laaksonen. 

Uuden ajan kohtaamispaikka
n Tulevaisuuden toimistoissa 
pinta-alaa on vähemmän, 
mutta sitä käytetään tehok-
kaammin ja kestävämmin.

n  Toimistoista tulee kokoon-
tumispaikkoja, joissa voi koh-
data ihmisiä silmästä silmään.

n  Toimisto voi olla sekoitus 
työnantajan omia, pienempiä 
toimipisteitä ja etätyötä.

n Vielä hetki sitten toimistot 
olivat paikkoja, joihin jokai-
sen työntekijän odotettiin 
saapuvan päivittäin.

n  Muun muassa pilvipalvelut 
ja uudet viestintätavat ovat 
mahdollistaneet toimivan 
etätyöskentelyn monelle.

n Toimistot eivät ole katoa-
massa, vaan ne muuttuvat.

maan toimiston sisällä ja entistä 
enemmän toimistosta ulospäin. Nä-
kisin, että avotilat tullaan jäsente-
lemään pienemmiksi ryhmiksi, on 
vetäytymistiloja ja ryhmätiloja. 
Teams-kokouksille ja vastaaville on 
oltava sellaisia tiloja, etteivät ne häi-
ritse muita, Laaksonen luettelee.

Tengbom joutuu tekemään uu-
delleenjärjestelyjä ensitöikseen 
omassa toimistossaan. Jo nyt esi-
merkiksi ovella suljettavat tilat ovat 
koko ajan varattuina. 

Uutta ovat niin sanotut hybriditi-
lat, joissa osa henkilöstöstä on läs-
nä paikan päällä ja osa etänä digi-
taalisen teknologian välityksellä. 
Vuorovaikutuksen tarve ei ole ka-
donnut: jo nyt jotkut saattavat pi-
tää etätöissä Teams-sovellusta auki 
monta tuntia päivässä saadakseen 
työn tuoksinassa mahdollisuuden 
esittää kysymyksiä kollegoilleen. 

Teknologiasta on hyötyä myös 
toimistojen käyttöasteen maksimoi-
misessa. Kun työntekijä haluaa pala-
ta toimistolle tavatakseen kollegan-
sa, hänen täytyy varmistaa, että ky-
seinen kollega on todella paikalla.

– Teknologian avulla voidaan 
mahdollistaa kohtaamiset ja var-
mistua esimerkiksi käytettävissä 
olevista tiloista. Melutaso ja eten-
kin ilmanlaatu kiinnostavat, sillä 
ne vaikuttavat terveyteen ja hy-
vinvointiin. Kännykästä voidaan 
tarkastaa, missä on vaikkapa va-
paa neukkari ja vapautuiko se vii-
si minuuttia vai kaksi tuntia sitten, 
Sucksdorff kuvailee.

Toimisto luo identiteetin
Koronapandemia osoitti monelle 
yritykselle, että työ ei ole sidottu 
paikkaan tai työpisteeseen. Työn-

tekijät voivat palata osittain toimis-
toon, mutta he voivat työskennellä 
myös muualla, esimerkiksi yhteis-
työkumppanin tai asiakkaan tilois-
sa. Silloin olisi fiksua, että sopivia 
tiloja olisi tarjolla.

– Isoimmissa toimistotaloissa 
työskentelee useita toimijoita, ei-
kä jokaisessa toimistotilassa täydy 
olla kaikkea. Osa tilasta, esimerkik-
si aula, voisi olla kaikkien käytös-
sä, jolloin tiloille saadaan parempi 
käyttöaste, Laaksonen toteaa.

Yrityksellä itsellään voisi vaih-
toehtoisesti olla joustotiloja, joissa 
pääkonttorin kollega tai matkan ta-
kaa saapunut asiakas voi jäädä työs-
kentelemään loppupäiväksi yhtei-
sen palaverin jälkeen. 

Pääkonttoria ei joka firmassa vält-
tämättä edes ole, vaan yrityksen toi-
minnot on siroteltu eri puolille kau-
punkia. Kyseinen ilmiö ei toimi jo-
ka toimialalla, ei esimerkiksi Teng-
bomissa. Arkkitehtitoimisto työllis-
tää Suomessa kolmisenkymmentä 
henkeä ja rekrytoi pandemian aika-
na useita uusia työntekijöitä.

– Rekrytoiminen on ollut esimie-
henä haastavaa. Tapaamme toimis-
ton sijaan Teamsissa. Nyt meillä on 
uusia ihmisiä, jotka eivät ole tavan-
neet vielä kaikkia työntekijöitäm-
me. Uudet tekijät unohtuvat hel-
posti koteihinsa, mikä on todelli-
nen riski. Siksi haluamme ihmiset 
toimistolle. Emme suoritusta val-
voaksemme, vaan jotta heille tulisi 
kokemus, että tämä toimisto olem-
me me, Sucksdorff painottaa.

Tuore tutkimus tukee havaintoa 
toimistojen yhteen liimaavuudesta. 
Tulosten mukaan kahvitaukoja pi-
tävät ihmiset ovat 10–15 prosenttia 
muita tuottavampia.“

Tosiasiassa  
tarvitsemme 
enemmän tiloja, 
kun ihmiset  
palaavat töihin. 
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T yöluotsi Oy:n perustaja 
Tomi Tuomasjukka pu-
huu viheliäisistä ongel-
mista, jotka voivat ju-

miuttaa yrityksen toimintaa. Nii-
den vuoksi organisaatio ei välttä-
mättä saavuta sitä loistoa, johon 
sillä pitäisi olla kaikki edellytykset.

– Viheliäiset ongelmat nousevat 
syvältä organisaation näkymättö-
mästä systeemistä. Sitä ei pysty-
tä kuvaamaan numeroilla tai dia-
grammeilla, kuten tietoisesti luo-
tua näkyvää systeemiä organisaa-
tiokaaviolla ja johtamisjärjestelmäl-
lä, Tuomasjukka avaa.

Ongelmien piileviä syitä voidaan 
kaivaa esiin bisneskonstellaation 
avulla. Menetelmä tunnetaan myös 

organisaatiokonstellaation nimellä.
– Bisneskonstellaatiolla voidaan 

tukea systeemiälykästä johtamis-
ta, joka pyrkii ymmärtämään orga-
nisaatiossa vaikuttavia monimut-
kaisia mekanismeja, ja ohjaamaan 
kokonaisuuden toimintaa.

Tutka syvempiin syihin
Saksalainen psykoterapeutti Bert 
Hellinger kehitti toiminnallisen ja 
kokemuksellisen konstellaatiotyös-
kentelyn alun perin perheterapian 
menetelmäksi. 1990-luvun loppu-
puolella konstellaatioita alettiin so-
veltaa myös organisaatioiden kehit-
tämiseen.

– Organisaatio on aina systeemi, 
jossa jokainen ihminen ja yksikkö 

vaikuttavat monimutkaisesti toi-
siinsa. Organisaatiosysteemi sisäl-
tää erilaisia voimia ja pitkiä vuoro-
vaikutusketjuja, joiden lopullinen 
dynamiikka voi ilmetä esimerkiksi 
konfliktina tai strategian ohittami-
sena käytännön toiminnassa.

Organisaatiosysteemi kantaa 
mukanaan oman historiansa tapah-
tumia. Siten näkymättömissä ole-

va systeemi lähestyykin organisaa-
tiokulttuuria. Organisaatiossa ilme-
neviä ongelmia tai kehityskohteita 
tarkastellaan Tuomasjukan mukaan 
harmillisen usein vain yksinkertai-
sina syy-seuraussuhteina.

– Jos esimerkiksi joku tiimis-
sä käyttäytyy huonosti, ei hänen 
siirtämisensä toiseen tehtävään 
välttämättä ratkaise mitään. Huo-
no käytös voi olla signaali jostain 
systeemin toiminnan kannalta tär-
keästä asiasta, joka on jäänyt huo-
maamatta. 

Yrityksen toimintaa jarruttava 
tekijä voi johtua lähiajan tapahtu-
mista, mutta yhtä hyvin sen juuret 
voivat juontaa yrityksen aiempaan 
historiaan. Nykyhetken ongelma on 

Johdon ja johtoryhmien valmentaja Tomi Tuomasjukka avaa, että bisneskonstellaatio auttaa johtajaa ymmärtämään organisaationsa  
näkymätöntä systeemiä, ja ohjaamaan sitä systeemiälykkäästi. 

Bisneskonstellaatio 
avaa ovet organisaation 
pimeään systeemiin
Päällisin puolin asiat ovat kunnossa, mutta jokin organisaatiossa hiertää. Bisneskonstellaation avulla  
yritysjohto voi päästä kiinni organisaatiosysteemissä oleviin ongelman syihin ja löytää niihin ratkaisun.

teksti timo hämäläinen kuva jarno artika

usein jonkun menneisyyden ratkai-
sun seuraus.

– Organisaatiota pitäisi katsoa ko-
konaisuutena, ottaa muutama askel 
taakse ja pohtia, mitä systeemi ha-
luaa meille kertoa.

Ainutlaatuista tietoa
Tuomasjukka käyttää bisneskons-
tellaatiota yhtenä työkaluna yritys-
johdolle suunnatuissa palveluissa, 
kuten valmennus, koutsaus, työn-
ohjaus ja sovittelu.

– Bisneskonstellaatio on koke-
muksellinen menetelmä, joka vaa-
tii hiukan heittäytymistä, irtipääs-
töä järkeilystä. Usein ehdotankin 
asiakkailleni, että kokeillaan kons-
tellaatiota, sen avulla voidaan saa-
da ainutlaatuista tietoa.

Käytännössä asiakkaan systee-
mi kuvataan sijoittamalla avustaji-
na toimivia ihmisiä tilaan suhteessa 
toisiinsa. Avustajat voivat edustaa 
yksittäisiä ihmisiä tai ryhmää, ku-
ten tiimiä tai osastoa. Korona-aika-
na työskentely on siirtynyt menes-
tyksellisesti verkkoon ja digitaali-
seen huoneeseen. 

– Ensin hahmotetaan kysymys. 
Esimerkiksi miten johtajan kan-
nattaisi toimia, jotta yrityksen vai-
keaa tilannetta saataisiin parannet-
tua. Kysymys ohjaa konstellaatioon 
mukaan otettavien systeemin osien 
valintaa. Mukana voi olla myös jo-
kin abstrakti asia, kuten tiimin teh-
tävä, Tuomasjukka selittää.

Ymmärrys kokonaisuudesta
Tuomasjukan mukaan menetelmä 
auttaa johtajaa ymmärtämään yri-
tyksensä toimintaa kokonaisuute-
na ja sitä, miten näkymättömissä 
oleviin mekanismeihin voi oike- 
asti vaikuttaa.

– Systeemiä johdettaessa on osat-
tava vaikuttaa oikeaan kohtaan. 
Näennäiseen syyhyn puuttuminen 
ei tuota haluttua muutosta systee-
miin, sillä kokonaisuus toimii aina 
toisin kuin sen osat. 

Keski-Euroopassa ja paikoin 
muualla maailmassa bisneskons- 
tellaatio on jo vakiintunut yhdek-
si johtamiskonsultoinnin työväli-
neeksi. Menetelmän 20-vuotista 
historiaa juhlistettiin Saksassa 2018 
kansainvälisellä konferenssilla.

– Suomessakin systeemisyyden 
tunnettuus on voimakkaasti lisään-
tymässä. Esa Saarisen systeemiajat-
telun luentojen huikea suosio Aalto 
Yliopistossa on hyvä esimerkki täs-
tä, Tuomasjukka valaisee.“

Menetelmä tukee 
systeemiälykästä 
johtamista. 

Näkymätön 
näkyväksi
n Bisneskonstellaatio on 
liike-elämän palvelukseen 
luotu menetelmä, joka tuo 
organisaation näkymättö-
män systeemin vaikutuksen 
näkyväksi.

n  Menetelmän avulla tut-
kittava haaste voi liittyä 
esimerkiksi työn tehoon, 
ilmapiiriin, tiedon kulkuun, 
strategian toteutukseen  
tai yhteistyön laatuun.S uomen työmarkkinoilla yritysten 

on aina ajankohtaista miettiä, mistä 
parhaat osaajat löytää ja miten hei-
dät saadaan omaan yritykseen töi-

hin. Haluttujen osaajien löytäminen vaatii 
työnantajalta aikaa, energiaa ja verkosto-
ja. Oikean ihmisen löytämiseen voi hankkia 
myös apua – tällöin kuvaan astuvat suora-
haun ammattilaiset.

– Kartoitamme asiakkaan tarpeet ja au-
tamme heitä löytämään oikean avainhenki-
lön tiimiinsä. Ammattitaitoinen suorahaku-
konsultti tuntee työmarkkinat ja onnistuu 
löytämään osaajia sieltäkin, mistä heitä ei 
normaalisti huomaisi etsiä, kertoo konsult-
ti Jaana Toppari. 

Toppari kertoo, että  
yritysten kaipaamat osaa- 
jat eivät välttämättä lue 
työpaikkailmoituksia tai 
selaile työpaikkaportaa-
leja, sillä usein he ovat jo 
töissä mielekkäässä pai-
kassa. Mistä osaajia sit-
ten löytää?

– Tällä hetkellä Lin-
kedIn on iso lähde. Hyö-
dynnämme myös erilaisia yrityskatalogeja 
ja julkisia lähteitä. Joissakin hakuproses-
seissa selvitämme myös, ketkä koulutta-
vat kyseisellä alalla ja kirjoittavat aihees-
ta, Toppari jatkaa.

Toisinaan oikean henkilön löytäminen 
vaatii salapoliisityötä. Joskus sopiva ihmi-
nen voi löytyä yllättäviäkin reittejä.

– Media on myös hyvä lähde – artikkeleis-
ta voi bongata uusia kiinnostavia asiantun-
tijoita, jotka eivät ole muissa kanavissa tul-
leet vastaan, konsultti Marja Lammi lisää.

Kontaktointi luo ensivaikutelman
Kun kiinnostava henkilö on löytynyt, kon-
sultti soittaa ja tiedustelee kiinnostusta kes-
kustella uudesta työmahdollisuudesta.

– Valtaosa kontaktoitavista henkilöistä 

on positiivisesti yllättyneitä siitä, että hei-
dän osaamisestaan ollaan kiinnostuneita. 
Se, kuinka moni haluaa lähteä viemään pro-
sessia eteenpäin, riippuu monista asioista. 
Epävarmassa taloustilanteessa voi tuntua 
varmemmalta jäädä nykyiseen työhön kuin 
ottaa riski ja siirtyä uuteen, Toppari kertoo.

Toisinaan oma elämäntilanne ei ole oi-
kea muutokselle.

– Tänä päivänä ihmiset ovat todella suun-
nitelmallisia uransa suhteen ja miettivät 
tarkkaan, milloin kannattaa tehdä seuraa-
va siirto. Joskus osaaja viihtyy niin hyvin 
omassa työssään, ettei edes halua lähteä 
keskustelemaan uudesta mahdollisuudesta, 

Lammi sanoo.
Toppari ja Lammi ko-

rostavat, että suorahakua 
tehdessä on tärkeää pitää 
mielessä asiakkaan toi-
veet ja maine. Nykyään 
diversiteettiä arvoste-
taan työelämässä entistä 
enemmän ja tämä näkyy 
myös rekrytoinneissa.

– Etsimme osaajia eri 
taustoilla, koulutuksilla 

ja osaamisalueilla. Tasa-arvo, diversiteetti 
ja kaikki mukaan ottava yrityskulttuuri eli 
inklusiivisuus ovat erityisesti nuorille tär-
keitä perusteita heidän valitessaan työpaik-
kaa, mutta samat asiat tuovat työhyvinvoin-
tia kaikenikäisille työntekijöille, Toppari ja 
Lammi avaavat.

Alkukontaktoinnin jälkeen kiinnostunei-
den osaajien kanssa sovitaan tapaaminen ja 
jatketaan keskustelua.

– Esittelemme uutta tehtävää ja asiakasyri-
tystä osaajalle, sekä keskustelemme hänen 
toiveistaan ja työhistoriastaan. Mikäli hän 
on vielä kiinnostunut, CV esitellään asiak- 
kaalle ja tämän jälkeen sovitaan tapaami-
nen, jossa myös asiakas on mukana. Lopul-
linen päätös tehdään molempien osapuol-
ten miettimisajan jälkeen, Toppari kertoo.

Talent Matchmakerin konsultit Jaana Toppari ja Marja Lammi kannustavat yrityksiä laa-
jentamaan näkemystään pois joko-tai-ajattelusta ja näkemään eri ihmisten vahvuudet.

H elsinkiläisen HI-IS:n toimitus-
johtaja Sami Porokan mukaan 
yrityksen palvelutarjoomalle 
riittää nyt kysyntää, ja laajaan 

kansainväliseen verkostoyhteistyöhön toi-
mintansa pohjaava yritys kaipaakin rivei-
hinsä uusia myynnin ja IT-alan osaajia. HI-IS 
on vahva toimija Big Datan, Business Intelli-
gencen, data-analytiikan ja tiedonhallinnan 
saralla. Porokka kaipaakin uusilta tulokkai-
ta meriittejä näiltä IT-sektorin osa-alueilta. 
Myyntiin Porokka etsii kuitenkin myös ju-
niorimyyjiä kasvamaan alan rautaisiksi am-
mattilaisiksi.

– Toivomme hakijoilta loogista ajattelua 
ja riittävää osaamista core-sektoreiltamme, 
laaja-alaista käsitystä markkinoilla tarjolla 
olevista järjestelmä- ja alustaratkaisuista se-
kä halua löytää asiakkaille kokonaisedulli-
simmat ratkaisut. Tärkeää on myös luovuus, 
yrittäjähenkisyys, sosiaalisuus ja sujuvasa-
naisuus sekä halu oppia uutta. Plussaa on 
luvassa, jos tietää minkä värinen alkuperäi-
nen Hadoop oli, Porokka sanoo virnistäen.

Töihin lappiin tai Rivieralle?
HI-IS:ssä uusille osaajille on tarjolla vapaut-
ta, mutta myös roppakaupalla vastuuta ja 
mielenkiintoisia projekteja. Porokka pai-
nottaa, että yrityksessä ei kuvia kumarrel-
la. Niin johto kuin työntekijätkin painavat 
duunia hyvässä hengessä ja yhtenä tiiminä. 
Vaikka työ on itsenäistä, tukea ja sparrausta 
on tarvittaessa aina saatavilla.

– Työntekijät voivat vapaasti valita, mihin 
vuorokaudenaikaan ja missä osassa EU:ta 
he tekevät töitä. Asiakasprojektitkin voi ai-
ka vapaasti valita. Oleellista kuitenkin on, 
että sovitut asiat tulevat tehdyiksi. Etätöi-
den sijaan voi tulla myös tänne toimistolle 
nauttimaan Esplanadilta avautuvista meri-

maisemista, Porokka kertoo. 
Porokan mielestä on tärkeää, että työ ja 

vapaa-aika ovat tasapainossa keskenään. 
Kun työntekijällä on mahdollisuus viettää 
perhe-elämää ja toteuttaa elämään liittyviä 
intohimojaan, työssäkin syntyy tulosta. 

– Halutessaan voi painaa kuukauden ko-
vaa hommia ja lähteä sen jälkeen perheen 
kanssa reissuun. Hiljaisen arkipäivän voi 
viettää harrastusten parissa. Välillä taas on 
hyvä tehdä pidempää päivää ja käydä verkos-
toitumassa IT-alan iltatapahtumissa.

Valtavasti mahdollisuuksia
Monet yritykset ja julkisen sektorin toimijat 
ovat oivaltaneet datan hyödyntämisen lukui-
sat mahdollisuudet. HI-IS:n osaajille tämä 
tietää mielenkiintoisia ja yhteiskunnallises-
tikin merkittäviä työprojekteja. Asiakkaille 
kehitetään ratkaisuja, jotka perustuvat aivan 
uusiin algoritmeihin tai innovatiivisiin tapoi-
hin hyödyntää olemassa olevia ratkaisuja. 

Big dataa ja koneoppimista käsitellään 
monesti hypenä. Sen hyödyistä on kuiten-
kin olemassa myös konkreettisia esimerkke-
jä. Porokka mainitsee muun muassa Kittilän 
lentokentälle tehdyn tietokoneautomatiik-
kaan ja koneoppimiseen perustuvan lento-
koneiden pysäköintijärjestelmän sekä Ou-
lun ja Turun sairaalan syöpäseulontoja te-
hostavat järjestelmät. HI-IS:n oma työnäy-
te on puolestaan Veikkaukselle kehitetty big 
data -ratkaisu, joka on herättänyt huomiota 
kansainvälisesti.

– Autoimme Veikkausta löytämään tek-
nologia-alustan, joka mahdollisti markki-
nointitoimenpiteiden tehokkaan ajallisen 
kohdentamisen. Aiemmin Veikkauksen asia-
kastietojen päivittyminen vei 3–4 päivää. 
Uusi alusta teki seurannasta reaaliaikaista,  
Porokka avaa.

Kehittyneisiin tiedonhallintajärjestelmiin ja analytiikka- 
ratkaisuihin erikoistunut High Information Systems Oy – HI-IS 
kaipaa riveihinsä rautaisia myynnin ja IT-alan spesialisteja. 
Itsenäinen työ joustaa niin ajan kuin paikankin suhteen.

Talent Matchmaker on konsulttitoimisto vaativiin asiantuntija- 
ja johdon rekrytointeihin, jonka tavoitteena on löytää yrityksiin 
oikeat osaajat ja osaajille työpaikka, joka sopii heidän arvoihinsa.

Tarjolla vapautta 
sekä vastuuta Big 
Datan parissa 

Tavoitteena löytää 
täydellinen match

Sami Porokan luotsaama HI-IS auttaa asiakasyrityksiä liikkumaan teknologiaviidakossa.

teksti tuomas i. lehtonen kuva joona raevuori

teksti taru tammikallio kuva juho länsiharju

“
Työelämässä 
arvostetaan 
yhä enemmän 
diversiteettiä.
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