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Etätyön lisääntyminen haastaa  

yritykset tarkastelemaan työn riskejä 
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Terveellisen sisäilman tulisi olla  

jokaisen ihmisen perusoikeus niin  
kotona kuin työpaikallakin. s. 6

Etätyöskentely
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Toimitilat. Asiakkaidensa mukana elävä yrityskampus. s. 8
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Työympäristö

Nykypäivän toimisto on työtilan 
ohella persoonallinen, ihmisille 
suunniteltu luovuuden tyyssija.  
Puheenvuorossa Joanna Laajisto. s.2
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Outi Neuvonen, Anne Yrjänä, Vuokko Salo (kansikuva) | Kannen kuvauspaikka Studio Joanna Laajisto

| Lue myös  
newspool.fi  

| Työympäristö on Content Housen julkaisema 
mainosliite. Jaellaan Helsingin  Sanomien  
liitteenä 14.10.2020. Painosmäärä 100 000.

P uhumme usein siitä, että 
tulevaisuuden työympä-
ristö on 20 prosenttia tilaa 
ja 80 prosenttia kulttuu-

ria. Pitäisi keskittyä ennemmin sii-
hen, miten työn tekemisen kulttuuri 
muuttuu, kuin siihen, miten toimis-
to sisustetaan, sanovat Rakka Works 
& Spaces Oy:n perustajayrittäjät Tero 
Helenius ja Antti Ala-Heikkilä.

Kotitoimistoissa tehtävä työ on 
lisääntynyt koronapandemian aika-
na, mutta monipaikkaisesta työstä 
on puhuttu jo pitkään. Monipaik-
kaisuudella tarkoitetaan mahdol-
lisuutta tehdä työtä paikassa, joka 

Työympäristö ei ole vain 
fyysistä tilaa, vaan yrityk-
sen toimintaedellytysten 
kehittämistä kokonaisuu- 
dessaan. Muutos kohti  
monipaikkaista, työn- 
tekijöiden hyvinvoinnin 
huomioivaa työkulttuuria 
on jo tapahtumassa. 

teksti vilma timonen 
kuva juha arvid helminen

parhaiten sopii kuhunkin tehtävään 
ja tapaan tehdä työtä. Työpaikkana 
voi toimia niin koti tai toimisto kuin 
kirjasto, kahvila, coworking-tila tai 
vaikkapa lenkkipolku. 

Uudenlaisen työympäristöajat-
telun taustalla ovat muun muassa 
paikkariippumattomuuden mah-
dollistavat asiat, kuten digitalisaa-
tio, automatisaatio ja tekoäly sekä 
sukupolvierot ja vallitseva hyvin-
vointitrendi.

Paikka tehtävän mukaan
Heleniuksen mukaan liian usein 
ympäristöt eivät tue vaadittua teh-
tävää. Siksi tarvitaan kulttuuri, joka 
mahdollistaa tehtävään sopivan ti-
lan ja ympäristön valinnan. 

– Yritysten ei ole enää järkevää 
rakentaa työympäristöjä, jotka pal-
velevat kaikkia mahdollisia tehtäviä 
yhdessä paikassa, Helenius toteaa.

Työympäristöjen suhteen ei ole 
olemassa yhtä ratkaisua, joka sopii 
kaikille. Osa työntekijöistä viihtyy 
edelleen perinteisessä toimistossa, 
toiset taas tekevät työnsä mieluum-
min missä tahansa muualla.

– Kulttuuri on se, mistä pitää läh-
teä eikä niin, että ensin otetaan fyy-
sinen ympäristö ja siihen lähdetään 
rakentamaan työteon kulttuuria, 
Ala-Heikkilä lisää.

– Pitää myös muistaa, että kaik-
ki yritykset ovat eri vaiheessa täs-
sä muutoksessa. Ei voi olettaa, että 
kaikki olisivat edelläkävijöitä, He-
lenius muistuttaa.

Rakkalaisten näkemyksen mu-
kaan toimisto työpaikkana ei tule 
menettämään rooliaan kokonaan, 
mutta se, millaista työtä siellä teh-
dään, tulee muuttumaan. Tähän as-
ti toimistoihin on tultu tekemään 
yhteistyötä, mutta jatkossa muun 
muassa yritysten lisääntynyt keski-
näinen yhteistyö vaikuttaa työym-
päristön valintaan ja coworking-ti-
lat lisäävät suosiotaan. 

Lisäksi aiemmin koti on ollut mo-
nelle paikka, jossa on mahdollisuus 
tehdä työtä keskittyneesti. Nyt, kun 
kotona ovat yhä useammin päivisin 
myös vaikkapa perheen koululaiset, 

ei työrauha enää ole taattu. 
Heleniuksen ja Ala-Heikkilän 

mukaan toimistot ovat tulevaisuu-
dessa paikkoja, joissa tehdään ene-
nevässä määrin keskittymistä vaati-
vaa työtä ryhmätyön ja tapaamisten 
siirtyessä osin yhteisöllisiin työtiloi-
hin konttorin ulkopuolelle. Trendin 
toteutuessa liikkumisvirtojen suun-
ta muuttuu kohti ryhmälle optimaa-
lisinta tapaamispaikkaa. 

Hybridimalli, jossa työskennel-
lään niin kotona kuin toimistossa-
kin, oli ennen viime kevättä käy-
tössä alle 50 prosentissa yrityksis-
tä. Nyt osuus on jo 85 prosenttia. 
Yhä useampi työnantaja on ryhty-
nyt etsimään uudenlaisia vaihtoeh-
toja työn tekemiselle.

– Ihmiselle ja tekemiselle hae-
taan ideaali tila, ja sitä kautta orga-
nisaatiolle rakennetaan ideaali tilo-
jen struktuuri, Ala-Heikkilä kuvaa.

Työelämä muuttuu trendien 
ja arvojen mukana
Tulevaisuudessa yrityksiä arvote-
taan taloudellisen puolen ohella 
enenevissä määrin hyvinvoinnin 
ja ekologisuuden kautta. Työympä-
ristö vaikuttaa suuresti ihmisen hy-
vinvointiin, samoin mahdollisuus 
oman työpäivän suunnitteluun ja 
ajan varaamiseen esimerkiksi riit-

tävään palautumiseen ja liikuntaan. 
Ympäristöarvot ovat myös tär-

keä trendi. Niihin liittyvät muun 
muassa työpaikkaliikenteen tuot-
tamat päästöt, joiden määrään jous-
tavalla monipaikkaisella työllä voi-
daan vaikuttaa tehokkaasti.

– Taloudellinen hyvinvointi on 
tärkeää, mutta jos mennään vain 
se edellä, jää ihmisen fyysinen tai 
henkinen hyvinvointi puuttumaan 
ja ymmärrämme hyvin, ettei se ole 
kestävää, Helenius toteaa.

Rakka Works & Spaces pyrkii ra-
kentamaan kokonaisuuksia, joissa 
edellä mainitut toteutuvat. Rakan 
työympäristöpalvelu on suunnat-
tu kaikille työympäristönsä kehittä-
misestä kiinnostuneille yrityksille. 
Työn sisältö räätälöidään aina asiak-
kaan tarpeen mukaan. Tarvittaessa 
palveluun voidaan sisällyttää myös 
tilojen etsimiseen ja vuokraamiseen 
liittyviä tehtäviä. 

– Mitä aikaisemmin pääsemme 
mukaan asiakkaan prosessiin, si-
tä vapaammin eri ratkaisuja pysty-
tään miettimään ja sitä suurempi ar-
vo tuottamaan, korostaa Helenius.

Entä miten rakkalaiset itse sitten 
työskentelevät? 

– Maailma on monitilatoimis-
tomme, Helenius ja Ala-Heikkilä 
hymyilevät.

Rakka Works & Spacesin perustajien Antti Ala-Heikkilän ja Tero Heleniuksen mielestä on tärkeämpää keskittyä siihen, miten työnteon kulttuuri muuttuu, kuin miten toimisto sisustetaan.

Enemmän kuin fyysinen tila

“
Työympäristöjen  
suhteen ei ole 
olemassa vain 
yhtä ratkaisua, 
joka sopii kaikille.

11 VISMA ENTERPRISE  
Myös etätyö vaatii  
työajan seurantaa
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Enemmän kuin fyysinen tila 
 
PIIRI KIT 
Kaikki sisäisen viestinnän piiriin

TURUN YLIOPISTO  
Yksilöllistä tukea pienyrittäjille 

SUOMEN  
SISÄILMATUTKIMUS 
Tutkimusta puhtaan sisäilman 
puolesta 
 
4BUSINESS 
Älytekniikka tuo tehoa työpäiviin 

02 
 
 

03 
 
 

04

 
04 

 
MITÄ KAIPAAT toimistolla työskentelystä? 
Kysyin tätä ystäviltä ja asiakkailta, ja näin he 
vastasivat: Ergonomiaa, työtuolia ja säädet-
tävää pöytää. Pöhinää, ihmisiä ja energiaa. 
Spontaaneja ammatillisia keskusteluja, aja-
tusten ristiinpölyttämistä. Vain työnteolle 
osoitettua aikaa ja paikkaa, missä pesemät-
tömät pyykit eivät häiritse keskittymistä.

TOISA ALTA  sähköpöydän tilalle on viime 
kuukausina tullut tärkeitä asioita, tai aina-
kin mahdollisuuksia niihin: uutta rauhaa 
arkeen, helpotusta ja te-
hokkuutta ajankäyttöön, 
aikaa keskittyä. Työmat-
kustaminen on vähenty-
nyt, kun on opittu, että 
yllättävän moni asia hoi-
tuu sujuvasti etäyhteyk-
sillä.
Miten siis houkutella 
ihmiset takaisin työpai-
koille poikkeusaikojen 
jälkeen?

US KO N, E T TÄ  toimis-
toilla on edessä sama 
urakka, joka kivijal-
kamyymälöillä on ol-
lut jo usean vuoden 
ajan: asiakkaat on saa-
tava houkuteltua ko-
toa ja netistä fyysiseen liiketilaan. Ku-
ten menestyneen myymälän, myös toi-
miston on pystyttävä muuhunkin kuin 
tyydyttämään työntekijöiden perustar-
peet. Työnantajan on tunnettava työnte-
kijänsä ja tarjottava heille räätälöityjä ti 
loja, valinnanvaraa ja jopa elämyksiä, joita 
ei saa kotisohvalla, verkkarit jalassa ja läp-

päri sylissä. Luovan alan työnantajat ovat 
tässä muutaman askeleen muita edellä. 
Näillä aloilla on kova kilpailu työntekijöistä, 
ja toimitilat nähdään tärkeänä tekijänä, jolla 
rakentaa houkuttelevaa työnantajakuvaa.

OLEMME VIIME vuosina suunnitelleet toi-
mistoiksi muun muassa ”yksityisklubin” 
vanhaan leipätehtaaseen, harmonisen tyy-
likkään monitoimitilan entiseen pankkisa-
liin sekä piilotetulla huipputeknologialla 
varustellun luksusasunnon, jossa työnte-

kijät viihtyvät myös va-
paa-ajallaan. Parhaillaan 
suunnittelemme toimis-
toa 1800-luvun hirsita-
loon.

KAIKKIEN NÄIDEN toi-
meksiantojen briiffeille 
on ollut yhteistä se, et-
tä toimistosta on haluttu 
mahdollisimman ”epä-
toimistomainen”. Läh-
tökohtanamme on ol-
lut suunnitella tila, jos-
sa ihminen viihtyy ja ha-
luaa viettää aikaa. Tila, 
joka saa työntekijän ko-
kemaan itsensä tärkeäk-
si ja arvostetuksi ja joka 
inspiroi parempaan työil-

mapiiriin ja näin myös parempiin työtulok-
siin.

TAKANA OVAT kloonatut, brändivärein so-
mistetut tusinakonttorit – edessä persoo-
nalliset, ihmisille suunnitellut luovuuden 
tyyssijat.

Uusia syitä palata toimistolle

05 CITRUS SOLUTIONS  
Automaatiolla  
tehokkuutta juridisiin  
prosesseihin

”Pitkäkestoiset 
palvelut auttavat 
reflektoimaan,  
organisoimaan ja  
ideoimaan uutta.”

”Jos työntekijä  
ei itse pidä huolta 
jaksamisestaan, 
tulisi esimiehen 
puuttua asiaan.”

TuKKK:n Porin yksikön projektitutkija 
Riikka Frantzén

Työajan hallinnan konsultti  
Marja Eloranta

Joanna Laajisto 
Perustaja, luova johtaja  
Studio Joanna Laajisto 

Puheenvuoro 
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Projektitutkijat Tanja Lepistö, Riikka Franzén ja tutkijatohtori Markus Kantola kertovat 
UTU:n kauppakorkeakoulun satsaavan yritysten toimintaedellytysten parantamiseen.

“

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä kehitetään 
yksinyrittäjille ja pienille yrityksille soveltuvaa Yksilöllisen yrit-
täjätuen mallia. Uuden mallin uskotaan parantavan yrittäjien 
hyvinvointia ja yritysten tuottavuutta.  
teksti tuomas i.lehtonen  kuva via ramstén

Yksilöllistä tukea 
pienyrittäjille

T uKKK:in Porin yksikön projek- 
titutkijat Tanja Lepistö, Riikka 
Franzén ja tutkijatohtori Markus 
Kantola ovat pureutuneet VERT-

TI- Verkostoista intoa ja palveluilla uudis-
tumista -kehityshankkeessa yksinyrittäji-
en sekä pienten ja mikroyritysten haastei-
siin. Hankkeessa on konseptoitu uusia tapo-
ja tunnistaa kehittämis-, osaamis- ja kohtaa-
mistarpeita, rakentaa yritysverkostoja sekä 
tukea yrittäjiä yksilöllisesti. 

VERTTI-hankkeessa on kehitetty osaa-
misklinikka-, yrittäjäluotsi- ja minicamp  
palvelukokonaisuudet 
sekä Yksilöllisen yrit-
täjäpalvelun proses-
simalli. Ideana on, et-
tä prosessissa yhdis-
tellään palvelukoko-
naisuuksien toiminta-
malleja yrittäjän tar-
peen mukaan.

– Yrittäjäluotsissa 
yrittäjä pohtii osaamis-
taan ja tavoitteitaan yri-
tysasiantuntijan kans-
sa käytävissä keskuste-
luissa. Keskustelut auttavat yrittäjää luotaa-
maan tulevaa ja löytämään toiminnastaan 
kehityskohteita, Kantola kertoo.

Minicamp -konseptissa hyödynnetään 
ryhmän voimaa ja vertaistukea. Yritysasi-
antuntija ja 4-6 yrittäjää etsivät ratkaisuja 
kaikkia osallistujia yhdistäviin haasteisiin. 

– Prosessi muotoutuu ryhmän tarpeiden 
mukaan. Kun ryhmässä on yrittäjiä eri toi-
mialoilta, syntyy uusia ratkaisuja, Lepis-
tö toteaa.

Osaamisklinikassa yhdistellään kahden-
välisiä keskusteluja ja pienryhmätyösken-
telyä yrittäjien osaamistarpeiden hahmot-
tamiseen. Osaamisen täydentämiseen pyri-
tään löytämään tehokkaimmat keinot. Yri-
tyksen ja yrittäjän ei tarvitse pystyä teke-
mään kaikkea itse, sillä osaamisvaje voi-

daan poistaa myös luomalla uudenlaisia 
yritysyhteistyömalleja.

Lisää monipuolisuutta palveluihin
Yksin- ja pienyrittäjille suunnattu Yksilöl-
lisen yrittäjätuen prosessimalli hyödyntää 
edellä mainittujen konseptien ohella VERT-
TI-hankkeesta saatuja kokemuksia. Sykli-
nen prosessimalli korostaa tavoitteellisuut-
ta, haasteiden kohtaamista ja sovittujen toi-
menpiteiden seurantaa. Neuvojen, ohjauk-
sen ja rohkaisun ohella asiantuntijat voivat 
tarjota yrittäjille myös konkreettista apua.

– Erilaisia tukipal-
veluita tarvitaan, kos-
ka myös yrittäjien ja 
yritysten tarpeet vaih-
televat. Saatavilla on 
paljon lyhytkestoisia 
yrityspalveluita. Osalle 
yrittäjistä pitkäkestoi-
semmat, jopa vuoden 
kestävät, palvelukoko-
naisuudet sopisivat pa-
remmin. Niitä olemme 
testanneet ja mallinta-
neet, Franzén sanoo.

Hankkeesta saadut kokemukset osoit-
tavat, että pitkäkestoiset palvelut auttavat 
yrittäjiä reflektoimaan ja organisoimaan toi-
mintaansa sekä ideoimaan uutta. Ne myös 
parantavat yrittäjien työhyvinvointia, mikä 
heijastuu positiivisesti tuottavuuteenkin.

VERTTI-hanketta ovat toteuttaneet yh-
teistyössä Turun yliopiston kauppakorkea-
koulun Porin yksikkö ja Prizztech Oy. Lisäk-
si yhteistyötahoina on kotimaisia asiantun-
tijayrityksiä. Hanke on toteutettu Hämeen 
ELY-keskuksen myöntämällä ESR-rahoituk-
sella ja kehitysvaiheeseen on osallistunut 
64 eri aloilla toimivaa yritystä. 

M iten tavoittaa yrityksen 
asioissa työntekijät, jotka 
työskentelevät auton ratis-
sa, pakkaamossa tai kone-

pajassa? Sisäistä viestintää suunnitellaan 
usein yrityksille, joissa kaikki työntekijät 
käyttävät aktiivisesti tietokonetta. 

Piiri-sovellus taas on sisäisen viestinnän 
työkalu etenkin perinteisten alojen yrityk-
sille, joissa ei istuta näyttöpäätteen ääressä. 
Piiriä käyttävällä työntekijällä ei tarvitse ol-
la edes firman sähköpostiosoitetta.

– Tehokas sisäinen viestintä tuo rauhaa 
keskittyä oikeisiin asioihin ja siksi siihen pa-
nostaminen kannattaa ihan jokaisella toimi-
alalla, toteaa sovelluksen kehittäneen Piiri 
Kitin toimitusjohtaja Hanne Haapakoski.

Piiri-sovellus on suunniteltu helppokäyt-
töiseksi ja nopeasti käyttöönotettavaksi. So-
velluksen kautta työntekijät voivat esimer-
kiksi seurata yrityksen uutisia, vastata ky-
selyihin, jättää palautetta ja ilmoittautua 
yrityksen tapahtumiin.

Miten Piiri sitten eroaa esimerkiksi pika-
viestiryhmistä? Sovelluksen etuja ovat sel-
keys ja informatiivisuus.

– Tärkeät asiat hautautuvat helposti pit-
kien viestiketjujen ja kevyen jutustelun se-
kaan. Piiri-sovellus kokoaa yrityksen sisäi-
set tiedot yhteen selkeään pakettiin niin, 
että oleelliset tiedot ovat aina helposti löy-
dettävissä, Haapakoski kertoo.

Helppokäyttöisyys edellä
Piirin palvelumuotoilussa mukana olleiden 
yritysten ykköstoive oli sovelluksen help-
pokäyttöisyys.

–  Sovellus kehitettiin niin yksinkertai-
seksi, että sen käyttäminen onnistuu vähäi-
silläkin teknisillä taidoilla.

Piiri-sovelluksen käyttöönottoon riittää, 
että yritys toimittaa Piiri Kitille logon ja lis-
tan työntekijöistä yhteystietoineen. Sovel-
lus on työyhteisön käytössä jo parissa päi-
vässä, eli huomattavasti nopeammin kuin 
perinteiset intranet-ratkaisut. 

Jos työpaikka kaipaa tukea sovelluksen 

sisältöjen suunnittelussa tai sisäisen vies-
tinnän kehitystyössä, apua saa Piiri Kitin 
asiantuntijoilta.

– Sisäinen viestintä on tehokas työkalu, 
joka parantaa tuottavuutta ja työhyvinvoin-
tia. Se on kuitenkin monissa yrityksissä si-
vutyö, johon on vaikea irrottaa resursseja. 
Lähtötasona voi olla vaikka yksi henkilös-
töinfo vuodessa ja palautelaatikko kahvi-
huoneen seinällä, mutta jo pienillä paran-
nuksilla voi saada paljon hyvää aikaiseksi, 
Haapakoski tietää.

Sisäisen viestinnän suunnittelun voi asi-
antuntijan avulla aloittaa vaikkapa vuosi-
kellosta, jossa on mukana yrityksen tärkeät 
tapahtumat, huolto- ja tuotantokausien tie-
dot sekä työpaikan ihmisten haastatteluja.

– Lisääntynyt avoimuus tekee usein ko-
ko työpaikasta paremman. Toimiva sisäi-
nen viestintä auttaa ihmisiä tekemään oman 
työnsä hyvin ja sitähän me kaikki haluam-
me, tehdä hyvää työtä, Haapakoski toteaa.

Yleensä viestintäsovellukset suunnitellaan aloille, joissa työtä 
tehdään näyttöpäätteen äärellä. Piiri-sovellus sen sijaan parantaa 
yritysten sisäistä viestintää myös perinteisemmillä aloilla.
teksti elina teerijoki  kuva piiri kit

Kaikki sisäisen 
viestinnän piiriin

Piiri Kitin toimitusjohtaja Hanne Haapakoski toteaa, että toimiva sisäinen viestintä paran-
taa tuottavuutta ja työhyvinvointia. Lisääntynyt etätyö tekee siitä entistä tärkeämpää.

n Piiri Kitin kehittämä Piiri on 
helppokäyttöinen sisäisen vies- 
tinnän sovellus, jonka käyttöön- 
otto onnistuu parissa päivässä. 

n Sovelluksen kehittäjä Piiri Kit  
on suunnitellut mobiilisovelluksen 
erityisesti teollisuus-, logistiikka- 
ja rakennusalojen yrityksiä varten.

n Piiri-sovelluksen demoympä- 
ristöön voi pyytää tunnukset Piiri 
Kitin kotisivujen kautta. 
 
WWW.PIIRIKIT.FI

Piirillä tehoa  
viestintään

Pitkäkestoiset 
palvelut auttavat 
reflektoimaan, 
organisoimaan ja  
ideoimaan uutta.

Monet lakialan raskaat 
toimintamallit ovat pysy-
neet samana sukupolvien 
ajan, vaikka teknologia 
synnyttää innovaatioita. 
Suomen johtava legal  
tech -yritys automatisoi 
juridisia prosesseja ja  
uudistaa toimialaa.

teksti pekka säilä 
kuva tapio auvinen

T eknologian kehitys ja te-
koälyn mahdollistamat 
innovaatiot muokkaa-
vat jatkuvasti yritysmaa-

ilman toimintamalleja. Lakialalla 
monet perinteiset toimintatavat 
ja jähmeät prosessit ovat kuiten-
kin säilyneet tähän päivään saak-
ka, vaikka muu maailma ympärillä 
digitalisoituu koko ajan enemmän 
ja enemmän.

Tyypilliset lakialaa työllistävät 

Toimitusjohtaja Saara Perho ja strateginen johtaja Taina Koskinen ovat jo neljän vuoden ajan työskennelleet vaativissa juridisissa kokonaisuuksissa, joissa robotti on hoitanut rutiinitehtävät.

prosessit sisältävät tunnetusti val-
tavat määrät läpi kahlattavia pie-
niä, mutta oleellisia, juridisia yk-
sityiskohtia.

– Asiantuntijatyössä on nykyisin 
osattava hyödyntää myös teknolo-
giaa kaiken muun osaamisen tuke-
na, kertoo Citrus Solutions Oy:n toi-
mitusjohtaja Saara Perho.

Perho korostaa, että lakialal-
la tähän ei suinkaan riitä se, että 
IT-asiantuntija kutsutaan paikalle 
toteuttamaan järjestelmä omilla ja 
teknologian ehdoilla. 

– Yrityksemme kantavana aja-
tuksena onkin tarjota vankka lakia-
lan tuntemus ja tämän päivän digi-
taaliset ratkaisut yhdessä ja samas-
sa paketissa.

Citrus Solutionsilla on peräti 18 
vuoden kokemus teknologian hyö-
dyntämisestä sekä julkisen että yk-
sityisen puolen prosessien kehittä-
misessä.

Juridiset pullonkaulat auki
Perhon mielestä lakialan asiantun-
tijoiden kannattaa lähteä pienistä 
asioista liikkeelle ja tunnistaa tar-
kasti ne pullonkaulat, jotka vievät 

juridisissa työprosesseissa tarpeet-
tomasti työaikaa. Tämän jälkeen on 
helpompaa kartoittaa sekä lakialaa 
että teknologiaa tuntevan asiantun-
tijan kanssa, mitä kaikkia eri työn-
teon prosesseja voidaan lopulta au-
tomatisoida ja siten tehostaa.

Pahimmillaan asiantuntijalta on 
saattanut kulua dokumenttien se-
laamiseen ja lukemiseen lukuisia 
työpäiviä. Kun raskaampia käytän-
töjä sujuvoitetaan, voidaan manu-
aalinen asioiden tarkistus siirtää 
vain yhden napin painalluksen 
päähän.

– Kun Citrus Solutionsin kehit-
tämälle Tarkastus Robotille syöte-
tään esimerkiksi tietosuoja-asioi-

hin liittyvää juridiikkaa, oppii ro-
botti lainsäädännön salat ja kiemu-
rat nopeasti sekä pystyy tarkasta-
maan satojen asiakirjojen tiedot 
vain muutamassa minuutissa, Cit-
rus Solutionsin strateginen johtaja 
Taina Koskinen kertoo.

Koskinen korostaa, että teknolo-
gia ei saa määrittää hyväksi havait-
tuja toimintatapoja, vaan sen on 
pikemminkin oltava apuna oman 
asiantuntemuksen hyödyntämi-
sessä. Kysymys on ennemminkin 
oman kokemuksen ja asiantunte-
muksen saamisesta tehokäyttöön, 
samalla kun robotti käy aikaisem-
min aikaa vieneet rutiinitarkistuk-
set hetkessä läpi.

Koskisen mukaan Citrus Solu-
tionsin strategiana on ollut kehit-
tää juridiikan automatisointia täy-
sin eri näkökulmasta kuin mitä pe-
rinteiset järjestelmäntoimittajat 
yleensä tekevät.

– Olemme tehneet valtavat mää-
rät tuotekehitystä, jotta teknologia 
on saatu soveltumaan juridisiin ja 
hallinnollisiin tarpeisiin. Meillä on 
myös kunkin asiakkaan käytössä tii-
mi, jossa ovat mukana Legal Tech 

-asiantuntija, Legal Designer sekä 
kehittäjä, Koskinen lupaa.

Yrityksen tarpeet selville  
pilottiprojektin avulla
Lakialan asiantuntemusta ja tekno-
logista osaamista yhdistämällä voi-
daan käytettävä ohjelmisto muo-
toilla sellaiseksi, että siitä hyötyvät 
myös ne työntekijät, joilla ei ole ju-
ridista taustakoulutusta.

– Robotiikalla toteutettu tieto-
pääoma myös säilyy talossa erityi-
sasiantuntijoiden ja henkilöstön 
käytössä, eikä katoa minnekään, 
kun konsultointiprojekti on tehty, 
Perho tähdentää.

Citrus Solutionsilla on parhail-
laan käynnissä pilottiprojekteja laki-
robotin käytöstä. Myös uusia asiak- 
kaita ja kumppaneita otetaan kehi-
tystyöhön jatkuvasti mukaan.

– Mukaan pääsee nopeasti, ei-
kä siitä aiheudu merkittäviä kus-
tannuksia. Robotin koekäyttö on  
helppoa ja se on heti otettavissa 
hyötykäyttöön. Pilotin avulla asiak- 
kaat voivat varmistua siitä, että jär-
jestelmän käytöstä on selkeää, mi-
tattavaa hyötyä.

Automaatiolla tehokkuutta  
juridisiin prosesseihin 

“
Robotti pystyy 
tarkastamaan 
satoja asiakirjoja 
vain muutamassa 
minuutissa. 
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Tutkimusta puhtaan 
sisäilman puolesta

S isäilmatutkija Tiia Kaunisto 
astuu tavalliseen suoma-
laiseen toimistoon. Tiloja 
vuokraava yrittäjä on pyy-

tänyt työpaikalleen ilma- ja pyyhin-
tänäytteitä käsittävän sisäilmatut-
kimuksen, sillä henkilökunnan jä-

senet ovat alkaneet kertoa oireilus-
ta työaikana.

Tämä ei ole millään tavalla poik-
keuksellista. Lähes puoli miljoonaa 
työikäistä on oireillut sisäilman ta-
kia vuoden aikana.

Kauniston työnantaja, Suomen 

Suomen Sisäilmatutkimus Oy haluaa muistuttaa 
työnantajia, että fyysisen työympäristön vaikutukset 
henkilökunnan hyvinvointiin ovat jopa korkeammat  
kuin esimerkiksi palkkatason. 

Sisäilmatutkija Tiia Kaunisto tekee esimerkiksi tavallisissa toimistotiloissa sisäilmatutkimuksia, joita varten rakenteita ei tarvitse purkaa.

Sisäilmatutkimus Oy, on ennen vie-
railua teettänyt kohteessa lomake-
haastattelun, jossa työntekijät ovat 
tarkentaneet oireidensa laatua. Ky-
selyn avulla sisäilma-asiantuntijan 
koulutuksen saanut tutkija pystyy 
arvioimaan, minkälaiset näytteet ti-
loista kannattaa ottaa. Näytteiden-
otto kestää pari tuntia, eikä se estä 
tiloissa työntekoa. Tämän jälkeen 
näytteet lähtevät laboratorioon.

– Tosin välillä työnteko saattaa 
keskeytyä siksi, että ihmiset ovat 
niin uteliaita pumppujamme ja 
muita välineitä kohtaan, että tu-
levat kovasti kyselemään, mitä oi-

kein teemme. Meitä se ei toki hait-
taa, Kaunisto sanoo hymyillen.

Tietoisuutta on lisättävä 
Suomen Sisäilmatutkimuksen 
johtava asiantuntija DI, RTA Kari  
Salminen kertoo, että suomalaiset 
työnantajat ovat tosissaan havah-
tuneet sisäilmaongelmiin. Salmi-
nen ottaa esille Suomen Taloustut-
kimuksen vuonna 2013 tekemän tut-
kimuksen, jossa ilmeni, että fyysi-
nen työympäristö nähtiin työhyvin-
voinnin kannalta jopa tärkeämpä-
nä kuin palkkataso. Tutkimus käsitti 
fyysisen työympäristön lisäksi mui-

takin mukavuustekijöitä kuten mo-
tivoivan työnkuvan ja työkaverit.

– Ikäville työkavereille mekään 
emme voi tehdä mitään. Meidän 
erikoisalaamme on ainoastaan si-
säilma, Salminen naurahtaa.

Salminen kertoo, että tietoisuus 
aiheesta on parantunut, eikä oireita 
enää nykyään kuitata luulosairauk-
sina. Julkisen keskustelun ja media-
näkyvyyden ansiosta sisäilmaa tut-
kitaan koko ajan ahkerammin. To-
sin yleinen keskustelu johtaa usein 
myös yleisiin väärinkäsityksiin.

– Monille on kehittynyt ajatus, 
että sisäilmaongelmat ja home ovat 
keskenään sama asia. Se ei pidä al-
kuunkaan paikkaansa. 

Salmisen mielestä julkinen kes-
kustelu home- ja bakteerikasvus-
toista on saanut kohtuuttomat mit-
tasuhteet. Ongelmien todellisena 
syynä voivat olla usein materiaa-
lipäästöt tai mineraalikuidut, jotka 
ovat keskusteluissa jääneet mikro-
beja pienemmälle huomiolle.

Rakenteita ei rikota 
Sisäilmatutkimuksia tehdään Suo-
messa nykyään paljon, sillä ne ei-
vät vaadi rakenteiden sisään me-
nemistä. Niitä voi teettää kuka ta-
hansa työnantaja ilman kiinteistön-
omistajan osallistumista. Jos taas 
halutaan teettää isompi tutkimus, 
silloin on perehdyttävä piirustuk-
siin ja otettava rakenteista materi-
aalinäytteitä. Silloin työnantajan ja 
kiinteistönomistajan on keskenään 
neuvoteltava kustannusten jakami-
sesta. Yleistyvä tapa on, että työn-
antaja ostaa tutkimuksen, mutta 
jos korjattavaa löytyy, korjausvas-
tuu kuuluu kiinteistönomistajalle.

– Työpaikalla sisäilman kun-
nossapito on työnantajan velvol-
lisuus, ja nykyään onneksi työn-
antajat ovat asiassa valveutuneita.

Samalla Salminen kuitenkin 
muistuttaa, että koska lainsäädän-
töä kustannusten jaosta työnanta-
jan ja kiinteistönomistajan välillä 
ei vielä ole, molemmille osapuolil-
le asiasta huolehtiminen jää lopulta 
omantunnon kysymykseksi.

Oikeus  
puhtaaseen 
sisäilmaan
n Terveellinen sisäilman 
tulisi olla jokaisen ihmisen 
perusoikeus, niin kotona 
kuin työpaikallakin. 

n  Huono sisäilma vähentää 
viihtyisyyttä ja alentaa työ-
tehoa, mutta voi aiheuttaa 
pitkällä tähtäimellä myös 
terveyshaittoja.

n  Arvioiden mukaan Suo-
messa altistuu päivittäin 
kosteus- ja homevaurioille 
600 000 - 800 000  
ihmistä.  

n  Sisäilmaongelmassa tut-
kitaan aina kokonaisuutta, 
joten tutkimukset on syytä 
tehdä moniammattillisen 
osaamisen puitteissa. 

teksti valtteri mörttinen  kuva eino ansio

T ämän päivän toimitilo-
jen suunnittelu alkaa 
yrityksen työkulttuurin 
tunnistamisesta ja älyk-

käästä toimistoteknologiasta, jo-
ka tukee yrityksen toimintojen li-
säksi työpaikan yhteisöllisyyttä ja 
hyvinvointia. Parhaimmillaan toi-
mitilojen onnistunut suunnittelu 
mahdollistaa sujuvat etäneuvotte-
lut, virkistää työntekijöitä valais-
tuksen avulla ja antaa työrauhaa 
peittoäänijärjestelmällä.

– Koska kasvava osa yritysten 
henkilökunnasta työskentelee ny-
kyisin muualla kuin toimistolla ja 
asiakaspalaveritkin hoidetaan en-
tistä useammin etänä, yhteyksien 
tulee olla luontevia ja tekniikan 
helppokäyttöistä, kertoo moderniin 
toimistoteknologiaan sekä toimiti-
lahankkeiden suunnitteluun ja to-
teutukseen erikoistuneen asiantun-
tijayritys 4Business Oy:n toimitus-
johtaja Ville Honkanen. 

– Oikein rakennetut etäneuvot-
teluratkaisut tukevat henkilöstön 

Älytekniikka tuo 
tehoa työpäiviin

yhteenkuuluvuutta ja vahvistavat 
asiakaskontakteja.

4Business on ollut mukana suun-
nittelemassa ja toteuttamassa usei-
den eri alojen yritysten uusia toi-
mitiloja, samoin kuin uudistamas-
sa olemassa olevia työympäristöjä. 
Yritys on toteuttanut asiakkailleen 
helppokäyttöisiä neuvottelutiloja ja 
monitilatoimistoja sekä niiden tek-
nologiaratkaisuja. Esimerkiksi äly-
käs sensoreihin perustuva tilanva-
rausjärjestelmä on luonnollinen osa 
nykyaikaista toimistoympäristöä ja 
mahdollistaa tehokkaan tilojen ja 
työpisteiden käytön sekä käyttöas-
teen seurannan.

Virkeyttä älyvalaistuksella
Toistaiseksi vielä uusi asia toimiti-
loissa on älyvalaistus, joka jäljitte-
lee auringonvalon ominaisuuksia 
vuorokauden eri aikoina. Päivällä 
kirkkaimmillaan loistava valo pi-
tää henkilöstön virkeänä ja paran-
taa työtehoa.

– Tämä ruotsalainen BrainLit-jär-

jestelmä on tulossa vauhdikkaas-
ti Suomeen, Honkanen paljastaa.

Valaistusjärjestelmä tukee ihmi-
sen luonnollista vuorokausirytmiä, 
olemmehan tottuneet siihen, että 
aurinko nousee aamulla ja laskee 
illalla. Päivällä tunnelma tilassa on 
kuin kauniilla auringonpaisteella, 
kun taas iltaa kohden sävyt muut-
tuvat tummemmiksi. Rytmi tuo vir- 
keyttä päiviin ja tehostaa melato-
niinin eritystä iltaa kohden. Näin 
se auttaa myös saamaan paremmin 
unen päästä kiinni. 

– BrainLit-järjestelmään ovat 
päätyneet jo esimerkiksi Suomen 
Urheiluopisto Vierumäellä sekä jää-
kiekkojoukkue Jokerit. Koska pe-
laajien luontainen vuorokausirytmi 
on erilainen, valaistus auttaa jouk-
kuetta olemaan parhaimmillaan sa-
maan aikaan. Tämä pätee myös toi-
mistoympäristössä työskenteleviin 
ihmisiin, Honkanen tietää.

Myös äänimaailma toimitiloissa 
uudistuu. Monet kokevat avotyöti-
loissa ympäriltä kuuluvat keskuste-
lut häiritseviksi. Laadukkaalla akus-

toinnilla ja tilaan sovitetulla peitto-
äänijärjestelmällä parannetaan työ-
tehokkuutta. Taukotiloihin voidaan 
luoda virtuaaliluontoäänimaisema, 
joka tutkitusti auttaa henkilöstöä 
palautumaan nopeammin. 

– Tuotamme kokonaisvaltaisia 
ratkaisuja suunnittelusta elinkaa-
ripalveluihin. Omat, ammattitaitoi-
set asentajat ovat supervoimamme. 
Valtaosa asiakkaistamme valitsee 
kumppanuuden, jolloin vastaam-
me myös ylläpidosta asennuksen 
jälkeen, Honkanen mainitsee.

Boreniuksen General Counsel, Development Director Niko Jakobsson ja 4Business Oy:n toimitusjohtaja 
Ville Honkanen Boreniuksen tiloissa, joiden esitys- ja viestintätekniikan 4Business suunnitteli ja toteutti.

Muuttuvat työskentelytavat vaativat joustavia toimi- 
tiloja, jotka tuovat etätyöntekijät luontevasti lähelle,  
parantavat viihtyvyyttä ja pitävät porukan virkeänä.
teksti liisa joensuu  kuva joona raevuori

Kultatason sertifikaatti on osoitus siitä, että suunnittelun veturina on toi-
minut käyttäjien terveys, asiantuntija Jennifer Pitkänen-Lundsten näkee.

E i ainoastaan neliöitä, 
vaan toimitiloja, jois-
sa ihmisen on hyvä ol-
la. Siinä yksi keskeisis-

tä ajatuksista, joiden pohjalta Sä-
terinporttia Leppävaarassa lähdet-
tiin pari vuotta sitten kohentamaan 
työympäristöksi, jossa ihmiset viih-
tyvät hyvin. 

Muutos näkyy erityisesti yhtei-
sissä tiloissa, joihin kuuluu esimer-
kiksi suuri, Mukavuusalueeksi ni-
metty tila. Se kutsuu henkilöstöä 
luokseen kumpuilevaa nurmikkoa 
muistuttavine istuskelualueineen, 
viherseinineen ja kirjastoineen. 
Mukavuusalueen vierestä löyty-
vät kahvila, kampaamo ja kunto-
sali. Hierojan vastaanotto toimii 
kuntosalia vastapäätä. 

– Houkuttelevat ja hyvinvointia 
tukevat toimitilat haastavat etä-
työn. Kun tilat ovat mieluisat, töi-
hin on mukava tulla. Hyvinvointia 
tukevat tilat vaikuttavat myös mo-
tivaatioon ja jaksamiseen sekä näi-
den kautta yrityksen tulokseen. Sä-

Hyvinvointi houkuttelee  
takaisin toimistolle

terinportissa lisättiin viihtyvyyttä 
paitsi tilojen, kalustuksen ja väri-
en keinoin, myös taloteknisin rat-
kaisuin, kertoo liiketoimintajohtaja 
Antti Venermo Trevian Asset Ma-
nagementistä. 

Trevian Asset Management on 
toimitiloihin keskittyvä kiinteis-
tösijoitus- ja kiinteistövarainhoi-
toyhtiö. 

Talotekniikassa tärkeitä seikko-
ja olivat esimerkiksi sisäilman hyvä 
laatu, tarpeenmukainen valaistus ja 
riittävä päivänvalo. Kokonaisuuden 
toteutus onnistui niin hyvin, että 
viime vuoden lopulla Säterinportil-
le myönnettiin arvostettu kansain-
välinen WELL Core & Shell -sertifi-
kaatti ensimmäisenä kiinteistönä 
Suomessa. Sertifioinnin kohteena 
ovat B- ja C-rakennukset, joissa si-
jaitsee suurin osa kiinteistön yh-
teiskäyttötiloista. 

Jo aikaisemmin Säterinportilla 
oli hallussaan ympäristösertifikaat-
ti BREEAM, joka edellyttää raken-
nukselta moitteettomuutta esimer-

kiksi tekniikan, energiatehokkuu-
den ja ympäristön näkökulmasta.

Tiloja ihmisten ehdoilla
Yhteistiloissa on paljon luonnonva-
loa, jota antavat isot ikkunat sekä 
kattoikkunat. Sisustuksessa suosi-
taan luonnonmateriaaleja. Ser-
tifioinnin konsulttina toimineen 
Green Building Partnersin asian-
tuntija Jennifer Pitkänen-Lundsten  
muistuttaa ihmisten olevan 90 pro-
senttia ajastaan sisätiloissa, joten 
kiinteistöillä on heihin suuri vaiku-
tus. Tilat tulisi rakentaa aina ihmis-
ten ehdoilla ja käyttäjien tarpeisiin.

– Viihtyisyys on vasta lähtökoh-
ta. WELL-sertifioinnissa arvioitavia 
seikkoja ovat esimerkiksi sisäilman 
ja veden laatu, valaistus ja akustiik-
ka sekä ravintolassa tarjoillun ruoan 
ravitsevuus. Sertifiointi perustuu 
tieteelliseen tutkimukseen ja vaa-
tii laboratorion vahvistamat tulok-
set, Pitkänen-Lundsten kertoo.

Sertifikaatti on voimassa kolme 
vuotta kerrallaan. Venermon mu-
kaan hyvinvointi on Säterinportissa 
kokonainen ideologia, joten kulta-
tason tunnustus säilyy todennäköi-
sesti jatkossakin. Myös kiinteistön 
sijainti on poikkeuksellisen hyvä, 
sillä juna-asemalle on kävelymatka. 
 
WWW.SATERINPORTTI.FI

Säterinportin toimistokampus Espoossa uudistui 
muutoksessa, jossa keskiöön nostettiin henkilöstön 
hyvinvointi. Tulos palkittiin kultatason sertifikaatilla.
teksti liisa joensuu  kuva joona raevuori
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J UJU-yrityskampukselle saa-
puessa asiakaspaikka löy-
tyy pääsisäänkäynnin välit-
tömästä läheisyydestä. Ensi-

vaikutelma sisätiloissa on avara ja 
moderni. JUJUn kiinteistöpäällikkö 
Juha Huuskonen saapuu vastaanot-
toaulaan noutamaan vieraat ja vaih-
taa samalla kuulumiset huoltohen-
kilön ja aulavirkailijan kanssa. 

Vastaanottoaulan seinälle sijoi-
tettu opastetaulu kertoo aikatau-
lut paikallisjunille ja busseille, joilla 
pääsee hetkessä Helsingin keskus-
taan. Jatkossa Pitäjänmäen liiken-
nöintiä helpottaa myös rakenteilla 
oleva Raide-Jokeri-rata, joka tulee 
liikennöimään Espoon Keilaniemen 
ja Helsingin Itäkeskuksen väliä.

– JUJU-yrityskampuksen juju 
on siinä, että tilat ovat joustavas-
ti muunneltavissa perustiloina tai 
saneerattuina asiakkaan toiveiden 
mukaan. Toimitilojen ohella on 
myös palveluja, jotka räätälöidään 
kunkin asiakkaan tarpeiden mukai-
sesti. Meillä on tarjolla monikäyt-
töiset ja modernit tilat, mutta huo-
mattavasti edullisemmalla neliö-
vuokralla kuin vaikkapa Helsingin 
keskustassa, Huuskonen kiteyttää.

Esimerkiksi sisäänkäynnin lähei-
syydessä sijaitsevia kokous- ja se-
minaaritiloja voi vuokrata jousta-
vasti kulloisenkin tarpeen mukaan.

– JUJUn ajatuksena on tarjota pe-
rusasioiden, kuten toimisto-, varas-
to- ja tuotantotilojen ohella myös 
oheispalveluita, kuten esimerkik-
si smartblockit toimistoon, sähkö-
autojen ja -pyörien latausmahdol-
lisuus, pesulapalvelut, renkaan-
vaihto autoille sekä paljon muuta, 
Huuskonen lisää.

Arkea helpottavia palveluita
Seuraavaksi lähdemme esittely-
kierrokselle yrityskampuksen ti-
loihin, jotka koostuvat yhteensä 

N oin vuoden ajan JUJUn 
tiloissa toimineen Fim-
pec Oy:n toimitusjohta-
ja Mikko Turunen ker-

too, että tarve uusien toimitilojen 
hankkimiselle tuli eteen, kun kasvu-
tarpeet ja aiempien tilojen remontti-
näkymät eivät osuneet yksiin.

– Olemme viime vuosina kas-
vaneet paljon. Myös pk-seudulla 
toimintamme laajenee, joten tär-
keimpiä kriteerejämme olivat tilo-
jen helppo saavutettavuus Uuden-
maan alueella sekä niiden joustava 
käytettävyys kulloistenkin tarpei-
den mukaan. Tarjousten perusteella 
JUJUn kokonaisuus sopi tarpeisiim-
me ehdottomasti parhaiten.

Turusen mielestä JUJU erottui 
muista erityisesti siinä, että yksi-
tyiskohdista pystyttiin sopimaan 
nopealla aikataululla. Myös käyttä-
jän tarpeiden ymmärtämiseen näh-
tiin oikeasti vaivaa ja hinnat olivat 
kilpailukykyisiä Helsingin keskus-
ta-alueeseen verrattuna. 

– Tarvitsemme paljon avotilaa ja 
toisaalta myös pienempiä kokousti-
loja sekä etäpalavereihin soveltuvia 
tilakokonaisuuksia. Meillä on jatku-

Asiakkaidensa 
mukana elävä 
yrityskampus

viidestä toisiaan lähellä sijaitse-
vasta rakennuksesta. Normaali-
en aula- ja kuriiripalvelujen lisäk-
si JUJUn tiloista löytyy kaksi ravin-
tolaa, joiden kautta voi myös tilata 
cateringin vaikkapa kokouksiin tai 
muihin tilaisuuksiin. Käymme vie-
lä tutustumassa juuri valmistunee-
seen kuntosaliin, tilattaviin hiero-
japalveluihin sekä avariin saunati-
loihin, jotka taipuvat myös hyvin 
kokouskäyttöön.

JUJUn pääsisäänkäynnin edes-
tä asiakkaat voivat vuokrata Tes-
la-sähköauton työ- tai vapaa-ajan 
käyttöön kätevästi kännykällä. Au-
ton viikonloppuvuokra on 120 eu-
roa, joka on varmasti kilpailukykyi-
nen hinta mihin tahansa autovuok-
raamoon verrattuna.

– Vapaa-ajan palvelujen lisäk-
si tarjoamme myös muutakin hel-
potusta asiakkaidemme arkeen. 
Tuosta viereisestä rakennuksesta 
löytyy esimerkiksi päiväkoti, jon-
ka palvelut ovat tarvittaessa asiak-
kaidemme käytettävissä, Huusko-
nen toteaa. 

Tilat tarpeiden mukaan
Yksi JUJU-yrityskampuksen kanta-
vista toimintajatuksista on asiak- 
kaasta huolehtiminen sekä tilojen ja 
palvelujen tarjoaminen kaiken ko-
koisille yrityksille.

– Meiltä löytyy tarvittaessa tilat 
niin yksityis- ja pienyrittäjille kuin 
satojen ihmisten pääkonttorillekin. 
Käytettävissä on 10–10 000 neliötä, 
ja uskallan sanoa, että kilpailuky-
kyiseen hintaan. JUJUssa asiakas-
lähtöisyys, laatu ja hinta kohtaavat, 
Huuskonen toteaa ja näyttää vakuu-
deksi hintaesimerkkejä erilaisista ti-
lakokonaisuuksista.

–  Sopimukset voidaan laatia hy-
vinkin nopeasti. Tilat joustavat ja 
kasvavat asiakkaan yritystoiminnan 
mukana, mikä on näinä poikkeusai-

koina osoittautunut erittäin tehok-
kaaksi tavaksi toimia. Meillä on ti-
loissa paljon myös omia erikoisjär-
jestelyjä vaativaa yritystoimintaa, 
joista voisin mainita esimerkiksi 
lääkärikeskuksen, äänitysstudion 
ja sähkölaitelaboratorion, Huusko-
nen jatkaa.

Huuskonen sanoo, että yksi jous-
tavan toiminnan takeista on myös 
se, että JUJUn toiminnan takana on 
suomalainen, yli sadan vuoden pe-
rinteet omaava perheyritys Confi-
cap Oy, joka tytäryhtiöineen työl-
listää peräti 3 500 ihmistä.

– Tavoitteena on, että asiointi 
kanssamme on aina nopeaa, mut-
katonta, ja että esimerkiksi tarvitta-
vat tilamuutostyöt sujuvat nopeasti 
sekä kustannustehokkaasti, asiak-
kaan tarpeiden mukaisesti. 

Myös JUJU-yrityskampuksen 
omistajat ovat mukana päivittäi-
sessä operatiivisessa työssä, jol-
loin toiminta on mahdollisimman 
asiakaslähtöistä. 

– Tämä on mielestäni ehdoton 
kilpailuvaltti verrattuna moniin 
kiinteistösijoittajiin, joiden kanssa 
asioidessa saattaa kulua paljon ai-
kaa byrokratian rattaissa esimerkik-
si yrityksen tila- ja palvelutarpeiden 
muuttuessa.

Loppuun Huuskonen antaa vie-
lä esimerkin JUJU-yrityskampuksen 
joustavasta toiminnasta.

–  Toimintatapamme on mahdol-
listanut muun muassa sen, että par-
haimmillaan isompi yritys on muut-
tanut tiloihimme viikon kuluessa 
sopimuksen allekirjoituksesta.

Käyttäjän tarpeiden 
tunteminen ratkaisee
Rakennuttamiseen ja projektinjohtoon erikoistunut 
Fimpec Oy kasvoi nopeasti ja tarvitsi uusilta tiloiltaan 
joustavuutta. JUJU nousi esiin ketteryytensä ansiosta.

vasti käynnissä myös asiakaslähtöi-
siä projekteja, joihin tarvitsemme 
omia tai erikseen vuokrattavia, mo-
derneilla välineillä varustettuja yh-
teistiloja lyhyelläkin varoitusajalla.

Turunen uskoo, että JUJUn jous-
tava palvelukonsepti sopii erin-
omaisesti myös etätyötrendiin.

– Asiantuntijamme ovat paljon 
liikkeellä, joten olemme valinneet 
periaatteeksemme, että työ tehdään 
siellä, missä se on tarkoituksenmu-
kaista, joustavinta ja turvallisinta.

Fimpecin henkilöstön kannalta 
on myös tärkeää, että tiloista löytyy 
arkea helpottavia oheispalveluita.

– Ravintoloiden suhteen meillä 
oli paljon odotuksia, mutta palve-
luiden voi sanoa jopa ylittäneen ase-
tetut tarpeet. Meillä käy myös paljon 
ihmisiä töissä pyörällä ja työnteki-
jät käyttävät JUJUn kuntosalia, joten 
suihkutilat sekä puku- ja kuivaus-
kaapit ovat henkilöstön palautteen 
mukaan olleet ehdotonta plussaa.

Asiakkaiden paikalle saapumista 
helpottavat hyvät kulkuyhteydet ja 
tilava paikoitusalue pääsisäänkäyn-
nin yhteydessä. Myös henkilöstölle 
löytyy tilava paikoitusalue.

JUJU on Helsingin Pitäjänmäessä sijaitseva yrityskampus, josta  
löytyy myös kattavat oheispalvelut vuokralaisille. Tilat räätälöidään 
aina kunkin asiakkaan tarpeen ja vaatimustason mukaan. Käytettä-
vissä on 10–10 000 neliötä kilpailukykyiseen hintaan.
teksti pekka säilä  kuva conficap

Avotilan lisäksi JUJUsta löytyy  
perinteisempää konttoritilaa sekä 
erillisiä kokoustiloja. Muita oheis-
palveluita ovat esimerkiksi kunto-

sali, suihku- ja saunatilat sekä  
tilattava hierojapalvelu.

JUJU-yrityskampuksen asiakkaiden käytössä on yhteiskäyttöinen Tesla, 
jota voi vuokrata edulliseen hintaan myös viikonloppujen ajaksi.

Mikä on JUJU-yrityskampus?
n Vuokraan kuuluvien palve-
luiden lisäksi JUJUsta löytyy 
arkea helpottavia oheispalve-
luita ravintoloista pesulaan ja 
hierojasta autonpesuun.

n  Vuokratilojen lisäksi kam-
puksella on yhteisiä sosiaalisia 
tiloja ja piha-alueita, jotka  
toimivat kohtaamispaikkoina. 
 
WWW.JUJUKAMPUS.FI

n Helsingin Pitäjänmäessä  
sijaitseva yhteisöllinen ja 
joustava yrityskampualue, 
jonka palveluita ja tiloja asiak- 
kaat voivat hyödyntää tarpei-
densa mukaan joustavasti.

n  Sijainnin ansiosta paikalle  
on helppoa saapua mistä vain. 
Alueella on hyvin parkkitilaa 
sekä latauspisteitä sähkö- 
pyörille ja -autoille.
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T uottava ja turvallinen 
etätyö edellyttää uusia 
johtamisen toimintata-
poja ja haastaa yritykset 

tarkastelemaan työn riskejä eri ta-
valla kuin ennen. Koska työympä-
ristö on laajentunut, vakuutustur-
van on hyvä kattaa myös työpaikan 
ulkopuolella tehty työ. Kun yritys 
huolehtii osaajiensa työympäristön 
turvallisuudesta ja vakuutusturvan 
kattavuudesta, kyse on lopulta yri-
tyksen tulevaisuudesta.

Etätöitä kotonaan tekevä Fennian 
riskipäällikkö Pia Välimaa kehottaa 
kuvaruudun välityksellä työnanta-
jia tutustumaan henkilöstön etä-
työn tekemisen tapaan. Millä eri ta-
voin se voi kuormittaa ja ovatko työ-
olosuhteet sellaiset, että työntekijä 
pystyy keskittymään tehtäviinsä?

– Esimiehet eivät useinkaan ole 
selvillä siitä, minkälaisissa oloissa 
kukakin työskentelee. Turvallisuut-
ta ja työhyvinvointia voidaan käy-
dä yhdessä työntekijän kanssa lä-
pi esimerkiksi erilaisten kartoitus-
ten ja tarkastuslistojen avulla, joita 
saa esimerkiksi meidän työturvalli-
suusasiantuntijoilta. Riskien torjun-
ta ja turvallisuuden parantaminen 
yhteistyössä yritysten kanssa ovat 
toiminnassamme keskeisiä asioita, 
joten yhteydenottoa ei tarvitse aras-
tella, Välimaa kertoo.

Kartoita riskit ajoissa
Kotioloissa riskejä voivat olla ta-
paturmien mahdollisuuden lisäksi 
huonoista työasennoista johtuvat 
ergonomiset riskit sekä esimerkik-
si psykososiaaliseen kuormitukseen 

liittyvät riskit, kuten masennus ja 
ahdistus. 

Fennian riskipäällikkö Petteri   
Sistonen kannustaa esimiehiä kes-
kustelemaan näistä aiheista alais-
ten kanssa ajoissa. Riskit kannat-
taa kartoittaa mieluummin enna-
koivasti kuin reagoida jo syntynei-
siin ongelmiin. 

– Reagoiva työturvallisuuskult-
tuuri on kallis verrattuna proaktii-
viseen. Hyvissä ajoin huomioitu 
ja korjattu tilanne kertoo alaiselle 
välittämisestä ja parantaa hänen 
jaksamistaan. Varhainen puuttu-
minen tietää myös suoraa säästöä, 
sillä sairauslomat sijaisjärjestelyi-
neen koettelevat yrityksen taloutta. 

Sistonen kehottaa selkeiden peli-
sääntöjen luomiseen. Koska kaikki 
eivät osaa vetää rajaa työajan ja va-

paa-ajan välille, niistä on hyvä so-
pia yhdessä. Jotta työskentelyajat 
pysyisivät terveellisissä rajoissa ja 
yhteisö säilyisi sosiaalisena, myös 
raportointi- ja etäyhteyksien tulee 
olla hyvässä iskussa.

Vakuuta etätyö erikseen
Työpaikalla tapahtuneet vahingot 
ja etätyössä sattuneet haaverit ovat 
lakisääteisen tapaturmavakuutuk-
sen kannalta kaksi eri asiaa. Vaik-
ka työnantaja on velvollinen otta-
maan henkilöstölleen lain määrää-
män tapaturmavakuutuksen, se kat-
taa vain ne vahingot, jotka ovat sat-
tuneet yksiselitteisesti työssä. 

– Lähtökohtaisesti etätyössä sat-
tuneet tapaturmat ovat korvauksen 
piirissä. Vahinko kuuluu kuitenkin 
korvauksen piiriin vain silloin, kun 
tapahtumalla on selvä syy-yhteys 
työntekoon. Kotona ja sen ulkopuo-
lella liikkuminen on rajattu lakisää-
teisen tapaturmavakuutuksen ulko-
puolelle, Sistonen muistuttaa.

Jos kompastut työpaikalla kahvi-
kupillista hakiessasi ja satutat nilk-

kasi, henkilöstön tapaturmavakuu-
tus korvaa nilkan nyrjähtämisestä 
aiheutuneet kustannukset. Kun sa-
ma tapahtuu etätyössä kotona tau-
on aikana, vakuutus ei ole voimas-
sa. Kaikki työnantajat eivät ole tul-
leet ajatelleeksi, että tauko etätyös-
sä tarkoittaa myös taukoa vakuu-
tusturvassa. Vakuutuksen kannal-
ta työntekijä on tauolla esimerkiksi 
nauttiessaan lounasta ja vessareis-
sun aikana.

Henkilöstön koko työpäivä kan-
nattaisi vakuuttaa, sillä tauot ovat 
oleellinen osa päivää ja tärkeitä niin 
fyysisistä kuin psyykkisistä syis-
tä. Pieni verryttely saa veren kier-
tämään ja ajatuksen juoksemaan. 
Moni kotona työskentelevä pyö-
räyttää mielellään vaikkapa koneel-
lisen pyykkiä tai piipahtaa parvek-
keella haukkaamassa happea. Riski-
päällikkö Välimaa nostaa esiin kaksi 
vaihtoehtoista vakuutusta, joilla va-
kuutusturva saadaan kuntoon myös 
taukojen osalta. 

– Liikkuminen työpisteen ulko-
puolella tulee vakuutuksen piirin, 
kun työnantaja ottaa henkilöstölle 
vapaaehtoisen etätyövakuutuksen 
tai vapaa-ajan tapaturmavakuutuk-
sen. Ne kannattavat myös siksi, että 
vakuutuksen piirissä oleva pääsee 
nopeasti hyvään hoitoon. Vakuu-
tusyhtiöllä on terveydenhoidossa 
omat yhteistyökumppanit. Nopea 
hoitoketju tietää nopeaa töihin pa-
luuta ja isoja säästöjä euroissa, Vä-
limaa muistuttaa.

Vakuutuksesta  
turvaa etätyöhön

Työnantajien on hyvä turvata etätöiden tekijät erillisellä etätyövakuutuksella tai vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella, kertovat Fennian riskipäälliköt Petteri Sistonen ja Pia Välimaa.

Samaan aikaan kun etätyö lisääntyy, kasvavat myös etätyössä sattuneet  
tapaturmat ja työssä jaksamisen haasteet. Työnantajan on tärkeää ottaa  
huomioon etätyön riskit ja huolehtia osaajiensa vakuutusturvasta.
teksti liisa joensuu  kuva outi neuvonen

“
Vakuutuksen  
piirissä oleva 
pääsee nopeasti 
hyvään hoitoon.

E tätyötä on tehty kodeis-
sa, mökeillä ja kahvilois-
sa jo vuosia, ja viimeis-
tään koronakevät muutti 

työskentelytavan uudeksi normaa-
liksi. Uusi työaikalaki on muutok-
sen tasalla ja ottaa kantaa etätyön 
tekemiseen. 

– Vuoden alussa voimaan tullut 
työaikalaki rinnastaa etätyön työ-
paikalla tehtyyn työhön. Työnan-
tajan tulee olla selvillä työntekijän 
kokonaistyöajasta, myös etänä teh-
dyistä tunneista, kaikilla toimialoil-
la. Työaikaa tulee seurata, tehtiin-
pä työtä milloin ja missä tahansa. 
Monissa yrityksissä onkin uudistet-
tu työajan seuraamisen käytäntö-
jä ripeällä tahdilla, kertoo projekti-
päällikkö ja työajan hallinnan kon-
sultti Marja Eloranta Visma Enter-
prisesta. 

Työnantajaa kiinnostavat tehdyt 
tunnit useastakin syystä. Ne toimi-
vat projektinhallinnan työkaluina 
ja kertovat, kuinka paljon kustan-
nuksia kertyy tietyille kustannus-

Myös etätyö vaatii 
työajan seurantaa

paikoille ja onko toiminta kannat-
tavaa. Niiden avulla on mahdollista 
selvittää, minkä verran eri tehtävät 
vievät aikaa ja ennustaa resurssien 
tarvetta. Ne kertovat myös henki-
löstön työn määrästä ja työnteki-
jöiden mahdollisesta kuormittumi-
sesta eli toimivat työhyvinvoinnin 
seuraamisen välineinä.

– Etätyössä vaarana on, että töi-
tä tehdään liiaksikin. Ihminen saat-
taa työskennellä virallisesti kahdek-
sasta neljään, mutta silti vastailla 
sähköposteihin vielä myöhään illal-
la. Jos työntekijä ei itse pidä huol-
ta omasta jaksamisestaan, esimie-
hen tulisi puuttua asiaan, Eloranta 
muistuttaa.

Helppo mobiiliseuranta
Uusi laki antaa aikaisempaa väljem-
min mahdollisuuksia sopia liuku-
vasta työajasta, joustotyöajasta ja 
työaikapankista. Liukumarajoja on 
kasvatettu: liukuma saa olla enin-
tään neljä tuntia vanhan kolmen 
tunnin sijaan. 

– Joustotyöaika puolestaan so-
veltuu esimerkiksi asiantuntijatyö-
hön, jossa työtä ohjaavat tavoitteet. 
Työntekijä voi itse määrittää vähin-
tään puolet työajastaan eli päättää 
missä ja milloin työtään tekee. Työ-
aikapankki taas tarkoittaa, että teh-
tyjä tunteja voi vaihtaa vapaaksi. 
Uusi säädös mahdollistaa sen, että 
ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi 
muutettuja rahamääräisiä etuuk-
sia voidaan sekä säästää että yhdis-
tää toisiinsa.

Etätyötä on tähän asti seurattu 

yrityksissä kovin eri tavoin. Työn-
tekijä on voinut esimerkiksi ker-
toa, mitä tehtäviä aikoo tehdä, ja 
esimies on tarkistanut, että ne ovat 
tulleet tehdyiksi. Joissakin yrityk-
sissä työtunteja on puolestaan kir-
jattu Excel-taulukoihin. 

Helpoimmin työajan seuraami-
nen käy nykyisin kännykkään saa-
tavilla mobiilisovelluksilla.

– Visman ratkaisu työajan seu-
rantaan on Tiima-tuoteperhe. 
Liikkeelle voi lähteä yksinkertai-
sesta järjestelmästä, jossa työnte-

kijä leimaa itsensä sisään ja ulos. 
Liukumasaldo elää reaaliaikaises-
ti. Ominaisuudet kasvavat kunkin 
yrityksen tarpeiden mukaan. Teh-
tyjä tunteja on mahdollista esimer-
kiksi kohdentaa eri kustannuspai-
koille ja projekteille. 

Eloranta lisää, että moni liikku-
vaa työtä tekevä arvostaa sitä, että 
seurantajärjestelmä kulkee muka-
na kännykkäsovelluksena. Visma 
Enterprisen Tiima-järjestelmä voi 
myös korvata kiinteät leimauslait-
teet kokonaan.

Visma Enterprisen projektipäällikkö ja työajan hallinnan konsultti Marja Eloranta tekee tottuneesti etä-
työtä itsekin ja nauttii siitä, ettei aikaa kulu työmatkoihin.

Villasukat jalkaan ja läppäri syliin. Etätyö tuntuu  
monesta mukavan vapaalta, mutta uusi työaikalaki 
velvoittaa seuraamaan myös etänä tehtyjä tunteja.
teksti liisa joensuu  kuva juha arvid helminen

Eduskuntatalon ikoniset Pater Noster -hissit ovat yksi malliesimerkki 
DecoWorksin osaamisesta erikoissisustuksen parissa.

D ecoWorks Oy:n ydin- 
osaamista ovat raken-
nusten sisätilojen eri-
koissisustukset. Suuri 

osa tuotannosta liittyy hissien si-
sustukseen, mutta yritys on vah-
va tekijä myös rakennustoimialalla. 

– Konseptimme on: mitataan, 
suunnitellaan, valmistetaan ja asen-
netaan. Teemme yksilökappaleita: 
esimerkiksi hissit ovat aina eri ko-
koisia, joten ei ole mitään standar-
dia, vaan kaikki pitää mitata millil-
leen uusiksi. Osaamisemme on tark-
kuutta vaativaa työtä, ja siinä olem-
me huippuja, kertoo DecoWorksin 
toimitusjohtaja Kirsi Somervuori.

Hissien sisustukseen kuuluvia 
elementtejä ovat esimerkiksi katot, 
lattiat, peilit ja kaiteet sekä ulkoiset 
pielet. Materiaalina dominoi metal-
li, jonka lisäksi käytetään puuta ja 
yhä enemmän myös lasia. 

Vahvaa puuosaamista
DecoWorks poikkeaa monista kil-
pailijoistaan siinä, että se pystyy 

Erikoissisustuksen 
tarkka ammattilainen

toimittamaan saman katon alta se-
kä metalli- että puuosat. 

– Meillä on toimiva puuosasto, ja 
konekantamme on sellainen, että 
pystymme vastaamaan melkeinpä 
mihin vain tarjoukseen. Puuosas-
toltamme löytyy ammattitaitoi-
sia puuseppiä, jotka odottavat sor-
met syyhyten, että pääsevät näyt-
tämään osaamistaan.

Puuosaaminen näkyy laajasti 
DecoWorksin kohteissa, joita ovat 
esimerkiksi niin Töölön kirjaston 
hissit kuin Myllyn ja Ratinan kaup-
pakeskusten liukuportaiden lami-
naattiverhouskin. Referenssilistalle 
kuuluu myös useita niin sanottuja 
arvokohteita, joista tunnetuin on 
Eduskuntatalon Pater Noster -his-
si. Arvokohteet edellyttävät monen 
alan erikoisosaamista.

– Kun kohteet ovat spesiaaleja, 
täytyy tietää ja tuntea materiaalit, 
miten ne käyttäytyvät. Henkilökun-
tamme ammattitaito on äärettömän 
kova, ja meillä on monenlaista eri-
koisosaamista. Se on meidän valt-

timme. Vaikka laitekantamme on 
laaja, työn tekevät ihmiset. Kaikki 
tehdään käsityönä.

Aina mittojen mukaan
DecoWorksilla on vuoden mittaan 
työn alla satoja eri kohteita, joiden 
koko vaihtelee pienistä listoitustöis-
tä mittaviin sisustuskokonaisuuk-
siin. Suurin osa työmaista sijaitsee 
Etelä-Suomessa sekä Varsinais-Suo-
messa, ja niihin lukeutuu muun 
muassa sairaaloita, liikekiinteis-
töjä ja taloyhtiöitä. Jatkossa yritys 
toivoo pääsevänsä hyödyntämään 
yhä enemmän puuosaamistaan. Sen 
kannalta kiinnostavia kohteita olisi-
vat esimerkiksi hotellien aulatilat ja 
ravintoloiden sisustukset.

– Meihin kannattaa ottaa yhteyt-
tä aina, kun on ajatuksena lähteä te-
kemään sisustusta mittojen mukaan 
mihin tahansa ympäristöön.

DecoWorks tunnetaan alalla pait-
si millintarkasta työnjäljestään, 
myös toimitusvarmuudestaan ja 
joustavasta, asiakaslähtöisestä 
asenteestaan. Somervuori lupaa, 
että asiakkaan ei tarvitse huolehtia 
työn etenemisestä, vaan yritys tekee 
sen, minkä lupaa – sovitussa aika-
taulussa. Hyvä maine on jo levinnyt 
rakennusliikkeiden keskuudessa.

– Työmme puhuu puolestaan. Se 
on parasta mainosta mitä voi olla!

Salolaisen DecoWorksin työnjälki näkyy sielläkin, 
mistä sitä ei huomaa etsiä. Kuten metroaseman his-
sien ovenpielessä tai eduskuntatalon hisseissä.
teksti vilma timonen  kuva decoworks
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S K Protect Oy:n myyntijoh-
taja Anita Trenn ja liiketoi-
mintajohtaja Miia Laakso 
kehottavat yrityksiä kar-

toittamaan henkilöturvallisuu-
teen, omaisuuteen, liiketoimintaan 
ja ympäristöön liittyvät riskit eri-
tyisellä huolella. Ne nimittäin vai-
kuttavat keskeisesti kaikkeen yri-
tyksen toimintaan.

– Kun laatu- ja turvallisuusaspek-
tit ujutetaan sisään johtamisjärjes-
telmään, tekeminen ohjautuu läh-
tökohtaisesti oikeaan suuntaan. 
Vastuunkanto helpottuu ja töiden 
tekemisestä tulee suoraviivaisem-

paa ja tuottavampaa. Kehitystyön 
onnistuminen vaatii johdon sitou-
tumista sekä selkeää ja motivoivaa 
sisäistä viestintää, Trenn kertoo.

Työsuojelu- ja laatupäällikön  
tehtävät voi ulkoistaa
Trenn ja Laakso ovat havainneet, 
että yrityksen nopea kasvu aiheut-
taa usein ongelmia johtamiseen ja 
prosesseihin. Pienelle yritykselle 
muodostuneet toiminta- ja johta-
mistavat eivät enää toimi. Syntyy 
laatupoikkeamia ja riskit kasva-
vat. Jos yritys huomaa, että omat 
rahkeet eivät enää välttämättä rii-

tä, Trenn ja Laakso voivat kollegoi-
neen auttaa. 

– Olemme turvallisuus- ja laa-
tujohtamisen asiantuntijayritys ja 
tarjoamme asiakkaillemme SHEQ-, 
eli turvallisuus-, työsuojelu-, ym-
päristö- ja vastuullisuus-, laatu- ja 
johtamispalveluita projektiluontei-
sesti sekä jatkuvana lisäresurssina, 
Trenn kertoo. 

Yritykset voivat halutessaan 
myös ulkoistaa työsuojelu-, HRD-,  
laatu-, ympäristö- tai turvallisuus-
päällikön tehtävät Protectille. 

– Kun päällikön tehtävät ja vas-
tuut on sovittu, oma asiantunti-
jamme hoitaa tehtävää itseohjau-
tuvasti. Tämä asiantuntija kuuluu 
usein myös yrityksen johtoryh-
mään, Trenn lisää.

Protect auttaa yrityksiä turval-
lisuusjohtamisen ja laadun hal-
linnassa, johtamisjärjestelmien ja 
yrityskulttuurin sekä prosessien 
kehittämisessä. Trennin ja Laak-
son mukaan toiminnan tavoittee-
na on niin ihmisten hyvinvoinnin 
kuin myös liiketoiminnan ja ympä-
ristön turvaaminen. Protectin tar-
jonta soveltuu monille eri toimi-
aloille ja palvelua voidaan skaala-
ta niin isoille kuin pienillekin yri-
tyksille sopivaksi.

–  Lähdemme liikkeelle asiak-
kaan nykytilanteen arvioinnilla ja 
mitoitamme sen jälkeen SHEQ-pal-
velut yrityksen tarpeen mukaisik-
si. Keskitymme kehittämisessä 
ongelmakohtiin ja hyödynnämme 

työssämme yrityksen vahvuudet ja 
toimivat käytänteet. Pyrimme luo-
maan yhteistyötä ja oivalluksia lä-
pileikkaavasti organisaation kaikil-
la tasoilla. Monialaiset asiantunti-
jamme ovatkin parhaimmillaan 
edistäessään vuorovaikutusta yli 
prosessirajojen, Laakso sanoo. 

Trennin ja Laakson mukaan asia- 
kasyritysten johdolla on kehittä-
mistyössä aktiivinen rooli, koska he 
ovat oman liiketoimintansa asian-
tuntijoita. Johdolla on tärkeä roo-
li myös riskien- ja laadunhallinnan 
juurruttamisessa organisaatioon. 

– Olemme usein luomassa asi-
akkaalle työsuojelu- ja työturval-
lisuusjärjestelmää sekä päivittä-
mässä laatujärjestelmää. Tuemme 
myös yrityksen johtoa kehitettyjen 
työkalujen hyödyntämisessä. Näis-
sä, kuten muissakin projekteissam-
me, johdon on omalla sitoutumisel-
laan osoitettava muulle henkilös-
tölle, miten tärkeitä kehityskohtei-
ta laatu ja turvallisuus oikeasti ovat.

Tukena PRO24-järjestelmä
Trenn ja Laakso kertovat Protectin 
keskeiseksi vahvuudeksi osaavan ja 
monialaisen asiantuntijatiimin, jol-
la on myös halua sitoutua yhteisiin 
arvoihin ja visioon. 

– Olemme kiinnittäneet rekry-
toinnissa erityistä huomiota siihen, 
että osaamistason lisäksi myös haki-
jan arvomaailma, palveluhalu ja si-
toutuminen vastaavat toiveitamme. 
Tässä olemme mielestäni onnistu-

neet erittäin hyvin, arvioi Laakso.
Vuonna 2001 perustettu Protect 

on turvallisuus- ja laatukehittämi-
sen asiantuntijapalveluita sekä pa-
lovartioliiketoimintaa valtakunnal-
lisesti tarjoava kotimainen yritys. 

Palveluiden ohella Protect kehit-
tää ja markkinoi omaa selainpoh-
jaista PRO24-järjestelmäänsä. Asi-
akasyritykset voivat hyödyntää sitä 
turvallisuuteen, laatuun ja johtami-
seen liittyvien asiakokonaisuuksien 
viestinnässä, seurannassa, arvioin-
nissa ja dokumentoinnissa. 

Tunnetko 
yrityksesi 
riskit?

Liiketoimintajohtaja Miia Laakso ja myyntijohtaja Anita Trenn ovat apuna, kun yrityksen toiminta lähtee nousukiitoon ja rinnalle halutaan asiantunteva kumppani.

Tunnista ja 
hallitse riskit
n Yrityksen kannattaa  
kartoittaa riskejä monipuo-
lisesti, sillä ne vaikuttavat 
kaikkeen toimintaan.

n  Kun yritys kasvaa, myös 
toimintaan liittyvät riskit 
ja mahdollisuudet on syy-
tä arvioida uudelleen.

n  Protect auttaa taklaa-
maan poikkeamia tavoit-
teellisella turvallisuus- ja 
laatujohtamisella. 
 
WWW.PROTECT.FI

Huolellinen riskien ja mahdollisuuksien arviointi  
on tärkeä osa organisaation johtamisjärjestelmää. 
Monella yrityksellä koko kehittämispotentiaalia ei 
ole hyödynnetty, mutta onneksi siihen saa apua. 
teksti tuomas i. lehtonen  kuva anne yrjänä


