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KAIKKI MUUTTUU  ja mikään ei ole pysy-
vää. Tämän realiteetin kanssa elämme yh-
teiskunnassamme, liiketoiminnoissamme 
ja elämässä ylipäänsä. Elämme maailmassa, 
jossa kaikki näyttää muuttuvan epävakaam-
maksi, epävarmemmaksi, monimutkaisem-
maksi ja monitulkintai-
semmaksi. Osa muu-
toksesta on näennäistä, 
osa täysin totta. Vaikut-
taa siltä, että muutos on 
työelämän uusi musta.

T YÖ E L Ä M Ä  O N  mur-
roksessa. Työnteon 
käytänteet, konseptit 
ja kontekstit muuttuvat. 
Muutosten keskellä ih-
misellä on kuitenkin pe-
rustavanlaatuinen tarve 
säilyttää hallinnan ja ko-
herenttiuden kokemus: 
tunne asioiden ymmär-
rettävyydestä, hallittavuudesta sekä mie-
lekkyydestä ja merkityksellisyydestä. 

T YÖ N M E R K I T Y KS E L L I SY Y D E STÄ pu-
hutaan nyt paljon. Työelämän epävarmuu-
den lisääntyessä ihmisten kaipuu kokea oma 
työnsä merkitykselliseksi on kasvanut. Ihmi-
set kaipaavat jotain, mihin tarrautua - jotain 
pysyvää ja arvokasta, mikä tuo merkitystä 
omalle tekemiselleen. Mutta mikä loisi tätä 
kaivattua stabiliteettia ja merkityksellisyyttä 
työelämän muutostrendien vastapainoksi? 

TYÖN MU UT TUESSA  entistä liikkuvam-
maksi ja monipaikkaisemmaksi nousevat 

entistä tärkeämpään rooliin niin fyysiset, 
virtuaaliset kuin sosiaalisetkin työympä-
ristöt pysyvyyden ja merkityksellisyyden 
mahdollistajina. Tarkoituksenmukaiset 
työympäristöratkaisut ja toimiva työyhtei-
sö voivat parhaimmillaan tuoda kaivattua 

vakautta ja positiivista imua 
työntekoon. 

K E S K E I S E S S Ä  O S A S S A 
työn merkityksellisyyden 
syntymisessä on sosiaali-
nen työympäristö eli työ-
yhteisö. Fyysisten ja virtu-
aalisten työympäristöjen 
ratkaisut voivat olla radi-
kaalilla tavalla joko tuhoa-
massa tai tukemassa työn 
merkityksellisyyden koke-
muksen syntymistä. Niin 
fyysinen, virtuaalinen kuin 
sosiaalinenkin työympäris-
tö vaikuttavat vahvasti teh-

dyn työn laatuun ja tekemisen tehokkuu-
teen sekä kokemukseen työn merkityksel-
lisyydestä. 

SIKSI EI OLE  yhdentekevää, millaisissa 
olosuhteissa ja ympäristöissä työtä teh-
dään. Tulevaisuuden työelämä tarvitsee 
rohkeita kokeiluita ja uudenlaisia ympäris-
töjä, joissa tehdä työtä. Modernit työym-
päristöt tarjoavat näyttämön uudenlaisille 
kohtaamisille, uudenlaisille työn tekemisen 
tavoille, mahdollisuuden pysyä kiinni ajan 
hengessä sekä mahdollisuuden kokea työ 
merkityksellisenä moninaisten muutosten 
aaltojen keskellä.

Ihminen etsii ympäriltään
merkityksellisyyttä

Jaakko Sahimaa
Toiminnanjohtaja 
Meaningful Work Finland ry

Puheenvuoro 

10 SOFOR 
Tekoälyllä tuetaan  
työkykyjohtamista  
jo tänä päivänä 

”Hyvä akustiikka  
on osa tilojen  
suunnittelua ja  
työhyvinvointia.” 

Nykyään töitä tehdään 
entistä joustavammin eri 
paikoissa ja eri kellon-
aikoina. Moderni tapa 
edellyttää, että yritysten 
työympäristöt on suunni-
teltu tukemaan erilaisia 
työskentelytapoja. 

teksti suvi huttunen 
kuva joona raevuori

S taples Finlandin myynti- 
ja markkinointipäällikkö 
Jani Kervinen tapaa työs-
sään paljon ihmisiä erilai-

sista yrityksistä ja lähes kaikki pu-
huvat samasta asiasta: tapa tehdä 
työtä on muuttunut. Etäpäivät ovat 
osa normaalia arkea, yhteisölliset 
co-working -tilat yleistyvät koko 
ajan ja työtä tehdään joustavasti eri 
ympäristöissä ja eri kellonaikoina. 

Muutoksen taustalla on digitali-
saatio, joka mahdollistaa työn teke-
misen monessa paikassa. Kun myös 

yhteyshenkilön kautta, säästyy tie-
tysti aikaa ja kustannuksia. 

– Haluamme tarjota apua, tukea 
ja osaamista kokonaisuuden hal-
lintaan. Kun asiakkaamme on uu-
distanut tilat, emme katoa mihin-
kään, vaan toimitamme sen jälkeen 
tarvikkeet päivittäiseen käyttöön.

Yhden toimittajan kautta tehdyt 
hankinnat vähentävät myös logis-
tiikkaa ja päästöjä, kun toimituk-
set voi koota samaan kuljetusket-
juun. Staplesilla on laaja kumppa-
niverkosto, joka on valmiiksi kar-
toitettu ja kilpailutettu myös ym-
päristöarvojen osalta. Easy On The 
Planet -ohjelman kautta Staples tar-
joaa kaikille asiakkailleen mahdol-
lisuuden valita ympäristöystäväl-
lisempiä tuotteita ja kun näiden 
tuotteiden määrä ylittää tietyn ra-
jan, Staples istuttaa yhden puun. 
Viime vuonna istutettiin 650 000 
puuta 11 000 eri asiakkaalle

– Easy On The Planet -ohjelma 
auttaa vähentämään yritysten hiili-
dioksidipäästöjä ja ympäristövaiku-
tuksia. Asiakkaamme saavat myös 
aina raportin ostojen ympäristövai-
kutuksista, Kervinen lisää.

Myynti- ja markkinointipäällikkö Jani Kervinen ja HR-johtaja Kirsi Utti kehuvat, että toimiston viihtyisät tilat mahdollistavat niin hiljaisen työn, tiimityön, kuin myös rentoutumisenkin.

yritysten vaatimustaso on muut-
tunut ja ihmisiltä vaaditaan koko 
ajan enemmän, työt kannattaa teh-
dä siellä, missä se on tehokkainta. 
Työntekoa muuttavat myös uudet 
toimialat, jotka perustuvat digitaa-
liseen toimintaympäristöön.

– Työnteko voi olla hyvin moni-
naista. Meidän roolimme Staplesil-
la on ymmärtää, miten milläkin toi-
mialalla tehdään töitä, ja miten me 
voimme tukea sitä ja rakentaa toi-
mivan työympäristön aina työpis-
teistä saniteetti-, tauko- ja neuvot-
telutiloihin saakka, Kervinen avaa.

Työympäristö vaikuttaa tutkitus-
ti myös työviihtyvyyteen ja moti-
vaatioon. Kun kaikki toimii, ihmiset 
turhautuvat vähemmän. Viihtymi-
nen töissä myös lisää motivaatiota 
ja sitä kautta onnistumisia sekä py-
syvyyttä. Kervinen on kokenut tä-
män omalla kohdallaan, kun Staples 
muutti hiljattain uusiin tiloihin Hel-
singin Valimoon.

– Täällä on voimaannuttavaa teh-
dä töitä, kun käytössä on useita eri-
laisia tiloja, tekniikka toimii ja kaik-
ki pienet asiat on huomioitu. Toki 
myös työn sisällöllä on merkitystä 

motivaation kannalta, mutta yhdel-
läkään yrityksellä ei ole varaa an-
taa muille tasoitusta työympäris-
tön suhteen, Kervinen muistuttaa.

Ympäristöt ovat erilaisia
Yritysten haasteena onkin, miten 
rakentaa työympäristöjä, jotka pal-
velevat monia työntekemisen tapo-
ja niin, että työvälineet ovat aina oi-
keassa paikassa.

– Tarttumalla työympäristön 
haasteisiin, Staples haluaa auttaa 
yritysten arkea ja tukea niiden omaa 
ydinliiketoimintaa. Kahta saman-
laista ympäristöä tai yritystä ei ole, 
Kervinen painottaa.

Staples tunnetaan ennen kaik-
kea toimistotarvikkeista, mutta 

koska tapa tehdä työtä muuttuu, 
myös Staples on muuttanut omaa 
liiketoimintaansa. Viime vuodes-
ta alkaen yritys on tarjonnut myös 
sparrausta ja tukea työympäristön 
suunnitteluun. Nykyään Staples on 
ainoa yritys Suomessa, josta saa sa-
man katon alta kaikki työympäris-
töihin liittyvät laitteet ja perustoi-
mistotarvikkeet, tilasuunnittelun 
sekä siihen liittyvät ratkaisut aina 
valaistuksesta, viherseinistä ja si-
sustuksesta alkaen. Kervinen ku-
vaileekin, että Staples tarjoaa kai-
ken työympäristöjen suunnittelus-
ta toteutukseen.

– Ideaalitilanne on kuin tyh-
jä kartta, jolloin tutustumme en-
sin asiakasyrityksen vaatimuksiin 
ja tapaan tehdä töitä. Sen jälkeen 
suunnittelemme tilan sekä mitä ma-
teriaaleja, kalusteita ja tekniikkaa 
tarvitaan.

Kaikki saman katon alta
Kun työympäristöä lähdetään suun-
nittelemaan, on perinteisesti kon-
taktoitava monia yrityksiä ja pyy-
dettävä lukuisia tarjouksia. Kun kai-
ken saa yhden yrityksen ja yhden 

Uusi tapa tehdä työtä vaatii 
muutoksia myös toimitiloissa

“
Millään yrityksellä  
ei ole varaa antaa 
tasoitusta työym-
päristön suhteen.

TEKIJÄT | Päätoimittaja Sini Levisalo | Sisältökoordinaattori Mikko Tammi- 
lehto | Visuaalinen koordinointi Salla-Maaria Syvänen | Toimittajat Anna 
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Tilaa ilmainen 14 päivän Gymbakokeilu.

Gymba-aktivointilaudan avulla istuminen vähenee ja seisominen on mukavampaa. 
Gymban patentoidun elastisuuden ansiosta saat monipuolista liikuntaa työpäivän 
aikana. Verenkierto ja aineenvaihdunta aktivoituvat, ryhti paranee, lihaksesi vahvi-
stuvat ja keho voi paremmin. Kaloreita palaa monikertainen määrä istumiseen ja 
passiiviseen seisomiseen verrattuna. Gymba sopii kaikille, niin toissä kuin kotonakin. 

Aktivoi itsesi työpäivän aikana elastisella Gymba aktivointilaudalla

Tilaa ilmainen kokeilu NYT!     www.gymbakokeilu.fi

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
Gymba valmistetaan kierrätettävistä 
materiaaleista. Se on täysin kierrätettävä.

KOTIMAINEN
Gymba ja on suunniteltu ja 
valmistettu Suomessa.
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M onesti luullaan, että-
hygieniasta on huo-
lehdittu tarpeeksi, 
kun kädet on pesty 

saippualla ja vesihana suljettu. Pe-
sun ohella käsien kuivaamisella on 
kuitenkin lähes yhtä suuri merki-
tys hygienian kannalta. Kuivat kä-
det estävät bakteerien tarttumis-
ta käsiin pinnoilta, joita kosketam-
me, kun taas kosteat tai märät kädet 
ovat niille mieluisa tarttumisalusta. 

Henkilökohtaisen ja yleisen hy-
gienian kannalta ei ole niinkään 
merkitystä kuivataanko kädet kui-
vaimella, paperilla vai kangasliinal-
la, kunhan ne vain pestään oikea-
oppisesti ja kuivataan huolellisesti.

Kädet saattavat kuitenkin jäädä 

Kosteat kädet ovat otolli-
nen kasvuympäristö bak-
teereille ja voivat levittää 
niitä jopa tuhat kertaa 
enemmän kuin kuivat 
kädet. Siksi kuivaaminen 
onkin lähes yhtä tärkeää 
kuin käsien peseminen. 

teksti ja kuvat dyson

kuivaamatta, jos pesupisteen pape-
rit tai kangasrulla on käytetty lop-
puun. Kuivaimia sen sijaan ei ehkä 
uskalleta käyttää ollenkaan, koska 
joidenkin uskomusten mukaan ne 
ovat epähygieenisiä. 

- Vuosien varrella käsienkuivain-
ten ja paperipyyhkeiden välillä on 
vallinnut taisto todistetusta hygiee-
nisyydestä, kun käsienkuivaimet 
ovat vallanneet paperipyyhkeiden 
markkina-asemaa, kertoo Dysonin 
Benelux- ja Pohjoismaiden Director 
Professional Kristof Dhont.

Dhontin mukaan Dysonin kä-
sienkuivainten hygieenisyydestä on 
levitetty harhaanjohtavaa tietoa pa-
periteollisuuden rahoittamissa tut-
kimuksissa. Hänen mukaansa tut-
kimusasetelmat ovat olleet epätie-
teellisiä, tuloksia on vääristelty ja 
virheellisiä johtopäätöksiä on levi-
telty mediassa aggressiivisesti.

- Todellisuudessa Dysonin kui-
vaimet ovat aivan yhtä hygieenisiä 
kuin paperipyyhkeet, Dhont lisää. 

Kuivausmenetelmissä ja -lait-
teissa on oleellisia eroja. Airbla-
de™ -teknologian ansiosta Dyso-
nin kuivaimet ovat ainoita kuivai-
mia, jotka täyttävät tiukat hygie-
niavaatimukset ja puhaltavat ulos 
vain erittäin puhdasta, suodatettua 
ilmaa. Tehokkaat HEPA-suodatti-

met siivilöivät kuivaavasta ilmasta 
bakteerien kokoiset partikkelit pois 
99,95-prosenttisesti. Samalla pesu-
pistettä ympäröivä ilma puhdistuu. 

Ekologisempi vaihtoehto
Kun verrataan eri menetelmiä, mo-
derni ja tehokas kuivain erottautuu 
edukseen ekologisuudellaan. Käsi-
pyyhepaperit ovat kertakäyttötava-
raa, joka kuljetetaan pakkauksineen 
ja roskapusseineen kaatopaikalle tai 
poltettavaksi. Suomessa käytetään 

Airblade-tekniikka testataan Dysonin mikrobiologisessa laboratoriossa.

vieläkin 10 miljardia käytön jälkeen 
poisheitettävää käsipyyhepaperia 
vuosittain. Näin suuri määrä jätet-
tä on ympäristölle ilmiselvä rasite. 

- Edes ajatus siitä, että joka ker-
ta kun kuivaat kätesi, heität samal-
la pari kertakäyttöistä käsipaperia 
pois, vaikuttaa vanhanaikaiselta.

Paperi myös saattaa luoda pe-
supisteelle epäsiistin ilmeen leviä-
mällä ympäri lattioita joko valmiik-
si täysien roskakorien tai ihmisten 
huolimattomuuden seurauksena. 

- Positiivista on, että kuluttajat ja 
yritykset tulevat yhä tietoisemmik-
si kestävästä kehityksestä sekä ym-
päristön ja maapallon hyvinvoin-
nista. Suuret yritykset ovat asetta-
neet kunnianhimoisiakin tavoitteita 
päästöjen vähentämiseksi; esimer-
kiksi Ikean tavoitteena on saavuttaa 
täydellinen jätteettömyys. 

Kustannustehokkain valinta
Dysonin kuivaimissa käytetyt laa-
dukkaat materiaalit lupaavat lait-
teille pitkää ikää. Tyylikkään de-
signin ansiosta pesupiste saa myös 
modernin ilmeen, eikä tilaa käytetä 
tavallista paperitelinettä enempää. 

Jokaisen Airblade-käsienkuivaa-
jan ulkokuoreen on myös integroi-
tu antibakteerinen suoja, joka tekee 
laitteen pinnasta hygieenisemmän. 
Pinnoite ehkäisee bakteeri- ja ho-
mekasvustojen syntymistä laitteen 
käyttöiän aikana. 

Kuivaimet ovat myös energia- ja 
kustannustehokkaita. Perinteisistä 
kuivaimista poiketen Airblade -kui-
vaimissa ei ole ilmanlämmitysele-
menttiä, jonka ansiosta energiaa ku-
luu jopa 80 prosenttia vähemmän. 

Säästöt näkyvät myös rahallises-
ti: Dysonin kuivainten käyttö on jo-
pa 98 prosenttia käsipyyhepaperin 
käyttöä edullisempaa.

Kaikki Dysonin käsienkuivaimet tehdään pitkäikäisistä ja runsasta käyttöä kestävistä materiaaleista, kuten ruostumattomasta teräksestä ja ABS-polykarbonaatista.

Kuivaamalla eroon bakteereista

Vantaalainen Lumir on 
voimakkaasti kasvava  
yritys, joka valmistaa 
akustiikkaratkaisuja  
puupohjaisista, ruisku-
tettavista materiaaleista. 
Patentoitu luonnonma-
teriaali herättää kiinnos-
tusta myös maailmalla.  

teksti anna gustafsson 
kuva juha arvid helminen

L umirin toimitusjohtaja 
Marko Makkonen naurah-
taa kuvaillessaan akus-
tiikka-alan ammattilai-

sen erityispiirteitä. 
– Nenä pystyssä tulee kuljettua, 

kun astuu sisään rakennuksiin. Aina 
kiinnostaa, miten kussakin paikassa 
on toteutettu akustiikkaratkaisut.

Lumir on voimakkaasti kasvava 
yritys, joka ratkoo tilojen akustii-
kan puupohjaisilla, ruiskutettavil-

Lumir Oy:n toimitusjohtaja Marko Makkonen ja Amos Rex -taidemuseon tiedottaja Iia Palovaara viihtyvät museon moderneissa tiloissa, joissa on käytetty Lumirin ratkaisuja.

la materiaaleilla. Seoksen reseptiik-
kaa Makkonen kutsuu sotasalaisuu-
deksi. Hän kuitenkin paljastaa, että 
suomalainen keksintö on vahvasti 
patentoitu ja koostuu puumateri-
aalin lisäksi liima-aineesta, joka se-
kin tulee suomalaisesta luonnosta. 

Vesisekotteinen massa valmis-
tetaan Lumirin Vantaan hallilla ja 
viedään työmaalle ruiskutettavak-
si. Isoimmilla työmailla on mah-
dollisuus sekoittaa massa valmiik-
si vaikka kuorma-autossa. Materi-
aali on ainoa laatuaan ja sen takana 
on vahvaa akateemista tutkimusta. 

Akustiikan tutkimus on mer-
kittävän suuri osa Lumirin liike-
toimintaa. Tuotekehityksestä vas-
taavan Tuomas Hännisen johdol-
la yritys panostaa tutkimukseen lä-
hes 25 prosenttia liikevaihdosta. Yh-
teistyötä tehdään Aalto-yliopiston 
akustiikan laitoksen kanssa ja esi-
merkiksi yksi maailman huippuyli-
opistoista, Tokion yliopisto, on ol-
lut kiinnostunut yhteistyöstä. Par-
haillaan yrityksen palkkaama akus-
tiikan tohtoriopiskelija tekee Lumi-
rille väitöskirjaa luonnonkuitujen 
akustisista ominaisuuksista. 

– Olemme tietääksemme ainoa 
yritys maailmassa, joka valmistaa 
akustiikkaratkaisuja tällä tavalla. 
Siksi meillä on myös tarve ymmär-
tää akustiikkaa ja luonnonmateri-
aaleja paremmin.

Kiertotalouden periaatteet
Makkoselta ei liikene kehuja kilpai-
leville, mineraali- ja lasivillapohjai-
sille akustiikkaratkaisuille. 

– Mineraalivillapitoiset akustiik-
kamateriaalit sisältävät terveydel-
le vaarallisia aineita ja ovat mer-
kittävä sisäilmaongelmien aiheut-
taja. Luonnonmateriaaliin perus-
tuva ratkaisu on paitsi biohajoava 
ja kierrätettävä, myös esteettisesti 
kaunis ja ehdottoman turvallinen.

Kiertotalouden periaatteita nou-
dattaen Lumir ei valmista biokuitu-
pohjaista materiaaliaan varastoon. 
Jos massaa jää työmaalta yli, se on 
mahdollisuus hyödyntää maan-
parannuksessa. Täysin hajoavista 
luonnonmateriaaleista valmistet-
tu Lumirin ratkaisu on kierrätyskel-
poisena toimiva rakennuksen hiili-
jalanjäljen pienentäjä.

Sopii erikokoisiin tiloihin
Lumir saa kuukausittain kyselyitä 
maailmalta. Markkinoita on oltu 
tutkimassa jo esimerkiksi Japanis-
sa, mutta toistaiseksi valintaa kan-
sainvälistymisen ensimmäisen as-
keleen suhteen ei ole tehty. Japanis-
sa kiinnostusta herättää erityisesti 
Lumirin luonnollinen ulkonäkö, jo-
ka sopii japanilaiseen makuun. 

Moni kansainvälinen arkkitehti 
ja sisustusarkkitehti on jo hyödyn-
tänyt Lumirin materiaalia suun-
nittelutyössään. Syynä on ehkä se, 
että Lumirin akustisia pintoja löy-
tyy komeista referenssikohteista. 
Esimerkiksi remontin yhteydessä 
eduskuntataloon valittiin tuhansia 
neliöitä Lumirin pinnoitetta. Hel-

singin keskustan Oodi-kirjastossa 
on niin ikään parannettu paljon la-
sia sisältävän rakennuksen seinien 
akustiikkaa yrityksen materiaalilla. 
Kuvattavaksi Makkonen asettuu yh-
teen näyttävään Lumir-kohteeseen, 
Lasipalatsin Amos Rexiin.

Lumir on löytänyt markkinaraon 
paitsi isoista näyttävistä julkisista 
tiloista, myös avotoimistoista, kou-
luista, päiväkodeista ja yksityisko-
deista. Akustiikkaratkaisut kiinnos-
tavat, kun sekä kouluissa että päi-
väkodeissa on siirrytty avoimiin op-
pimisympäristöihin. Kouluissa toi-
mimaton akustiikka aiheuttaa kes-
kittymisongelmia ja heikentää siten 
oppimista. Myös työpaikoilla avoin 
työtila sekä samaan toimistotilaan 
sijoitetut hiljaiset ja puolihiljaiset ti-
lat vaativat toimivia ääniratkaisuja. 

– Aiemmin työpaikoilla ei ollut 
yhteistä avotilaa kuin kahvihuo-
neessa, eikä omiin huoneisiinkaan 
vaadittu korkeatasoista akustiik-
kaa. Nyt hyvä akustiikka on osa ti-
lojen suunnittelua ja työhyvinvoin-
nista huolehtimista. Viihtyisä työ-
ympäristö lisää myös työntekijöi-
den tuottavuutta.

Kauniimpaa akustiikkaa  
luonnon omilla materiaaleilla

“
Hyvä akustiikka  
on osa tilojen 
suunnittelua ja 
työhyvinvointia. 
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Contour Designin avainasiakaspäällikkö Joonas Ruuskanen muistuttaa, että yksikin heikosta työergonomiasta johtuva sairauspoissaolo maksaa enemmän kuin RollerMouse-laite.

Contour Designin kehit-
tämä RollerMouse-tuote- 
perhe tarjoaa välineitä 
ergonomiseen päätetyös-
kentelyyn. Tuotteet on 
optimoitu ehkäisemään 
yleisimpiä työstä johtuvia 
rasitusvammoja ja kipuja. 

teksti ani kellomäki 
kuva petra kotro

T yöpäivä näytön ja näppäi-
mistön äärellä kuormit-
taa käsiä ja tukirankaa. 
Contour Designin Roller-

Mouse on näitä päätetyöskentelyn 
haittavaikutuksia vähentämään ke-
hitetty keskitetty hiiri, jolla näytön 
toimintoja ohjataan erillisen hiiren 
sijasta suoraan kropan edestä näp-
päimistön eteen asetettavalla oh-
jaustangolla ja näppäimillä. 

– Hiirtä ei tarvitse enää kauhoa 
toisella kädellä kauempaa, vaan 
kaikki tarvittava on helposti sormi-

en ulottuvilla. Se tekee tietokoneen 
käsittelystä mukavampaa, paran-
taa työtehoa ja ennaltaehkäisee mo-
nenlaisia työperäisiä vaivoja, Con-
tour Designin avainasiakaspäällikkö 
Joonas Ruuskanen toteaa.

RollerMouse sopii jokaiselle tie-
tokoneen käyttäjälle. Se sallii mu-
kavan ja ergonomisen työasennon 
molemmille käsille ilman siirtelyä 
ja on yhteensopiva nykylaitteiden 
kanssa. Sillä onnistuu vaivatta myös 
työskentely useamman eri näyttö-
ruudun välillä.

 
Ehkäisee sairauspoissaoloja
Ruuskanen toteaa, että työpai-
koilla aletaan vähitellen ymmär-
tää ergonomisen työskentely-ym-
päristön merkitys työterveydel-
le ja töissä viihtymiselle. Se näkyy 
myös Contour Designin tuotteiden 
kysynnässä. 

– Aikaisemmin ehkä ajateltiin, et-
tä työergonomiaa lisäävät apuväli-
neet on suunnattu ihmisille, jotka jo 
kärsivät erilaisista kivuista ja ongel-
mista. Nyt Euroopassa ja erityises-
ti Pohjoismaissa on alettu kunnolla 
havahtua vaivojen ennaltaehkäise-

miseen. On viimein huomattu mil-
laista vahinkoa tavallisella hiirellä 
saadaan aikaan työpaikoilla. Moni 
työnantaja haluaakin nyt panostaa 
alaistensa työskentelyolosuhteisiin 
ja välttää rikkinäisten paikkojen ai-
heuttamat lääkärireissut. 

Mukava ja turvallinen työasento 
ennaltaehkäisee erilaisten tukielin-
ten ja käsien kiputilojen syntymis-
tä tehokkaasti. Ruuskanen mainit-
see, että usein jo pelkkä parannus 
hiiressä petraa työergonomiaa mer-
kittävästi.

– Kun Harvardin yliopiston tut-
kijat vertasivat perinteistä hiirtä ja 
RollerMousea, kävi ilmi, että Roller-

Mouse parantaa sekä ranteen että 
hartian asentoa huomattavasti pe-
rinteiseen hiireen verrattuna sekä 
tarjoaa myös parhaan helpotuksen 
kyynärvarren lihaksille. RollerMou-
sea on myös helpompi ja mukavam-
pi käyttää. 

RollerMouse-tuotteilla on mah-
dollista optimoida työpisteen er-
gonomia huippuunsa, sillä vali-
koimasta löytyy myös kyynärvar-
si- ja rannetuella varustetut mallit, 
jotka auttavat pitämään niskan, se-
län, käsivarret ja ranteet työskente-
lyn aikana rennosti oikeassa asen-
nossa. Saatavilla on myös laitteiden 
kanssa erityisen hyvin yhteensopi-
va näppäimistö. 

– Tällä setillä työskentelyasen-
to pysyy hyvänä ja kaikki koneen 
käyttö tapahtuu hyvin pienillä liik-
keillä, Ruuskanen jatkaa. 

Ruuskanen muistuttaa, että vaik-
ka RollerMouse-laitteet eivät ole ai-
van edullisia, satsaus kannattaa. 

– Ostos on aina edullisempi kuin 
yksikään sairauslomapäivä. Elin-
keinoelämän Keskusliitto on mää-
ritellyt sairauspoissaolojen hinnak-
si keskimäärin 350 euroa päivässä. 

Hintalappu saattaa nousta siitä vie-
lä merkittävästi työntekijän roolis-
ta riippuen. 

 
Kahden viikon kokeilu
Jotta mahdollisimman moni uskal-
tautuisi panostamaan parempaan 
työympäristöön, Contour Design 
on sopinut jälleenmyyjiensä kans-
sa pitkästä, 14 päivän mittaisesta 
koeajasta, jonka puitteissa asiakas 
voi kokeilla RollerMouse-tuotteita 
ja palauttaa ne veloituksetta, mikäli 
tarvetta ilmenisi. Palautuksia tulee 
kuitenkin vain harvoin.  

– Yli 80 prosenttia laitteista jää 
kokeilijalle käyttöön, ja puolet sen 
hankkineista päätyy hankkimaan 
työpaikalleen enemmän kuin yh-
den, Ruuskanen luettelee, ja kan-
nustaa hankkimaan työpaikalle al-
kuun vaikkapa vain yhden laitteen.

– Sen voi vaikka antaa käyttöön 
työntekijälle, joka kertoo käsien ki-
peytymisestä työpäivän aikana. Voi 
olla, että jo pelkästään tällä vaih-
doksella vältytään sairauspoissa-
oloilta kustannuksineen. 

WWW.CONTOURDESIGN.FI

Keskitetty hiiri säästää  
kroppaa ja lisää tehokkuutta

“
Asento pysyy  
hyvänä ja kaikki  
koneen käyttö  
tapahtuu hyvin 
pienillä liikkeillä.

Viihtyisä toimitila  
tuntuu lähes kodilta

Sisustusarkkitehti SIO Inkeri Halla-ahon yritys MAIN Interiors suunnitteli Valveelle uudet kodinomaiset toimitilat Helsingin keskustaan.

K odin jatkeiksi muuttu-
neet työympäristöt ovat 
suuri kehitysaskel. Ne li-
säävät luovuutta, paran-

tavat vuorovaikutusta ja houkutte-
levat etätyöntekijät takaisin tapaa-
maan kollegojaan. Näin näkee am-
matikseen yritysten ja julkitilojen 
suunnittelua tekevä sisustusarkki-
tehti SIO Inkeri Halla-aho.

– Viihtyisät ja viimeistellyt työ-
ympäristöt ovat nykypäivää. Ky-
seessä ei ole trendi vaan pysyvä 
muutos. Oikein suunniteltu ym-

päristö tarjoaa laadukkaita, muun-
tojoustavia tiloja ja jokaiselle työn-
tekijälle omanlaisensa paikan työs-
kennellä. Tiloja tulee olla sekä kes-
kittymiseen että tiimityöhön. Tär-
keitä ovat myös luontaiset kohtaa-
mispaikat, joissa työntekijät pääse-
vät vaivatta vaihtamaan ajatuksia, 
Halla-aho selventää.

Tila on arvonannon merkki
Kohtaamistila voi olla kahvilamai-
nen keittiö, mukava olohuone tai 
vaikkapa hyväntuulinen monitoi-

mitila. Tilat kuvastavat muuttunei-
ta toimintatapoja: töissä ollaan ren-
nommin ja vapaammin kuin ennen. 
Ovathan kannettavat laitteet jo pit-
kään sallineet liikkuvamman tavan 
tehdä työtä. 

– Sisustuksen tulee tukea toi-
mintakulttuurin muutosta ja ker-
toa henkilöstölle arvonannosta. 
Arvostuksen kokeminen parantaa 
työn laatua, motivaatiota ja sitou-
tumista. Kaikki tämä näkyy yrityk-
sen tuloksessa. On hyvä muistaa, et-
tä hyvin suunnitellut tilat sekä vä-

hentävät hukkaneliöitä että tehos-
tavat tilankäyttöä.

MAIN Interiors on kahden nuo-
ren lahtelaisen sisustusarkkiteh-
din yritys, joka on saanut huomio-
ta tuoreesta otteestaan ja toimivis-
ta ratkaisuistaan. Yritys on suun-
nitellut työpaikkojen lisäksi muun 
muassa oppimisympäristöjä. Hal-
la-aho perusti yrityksen viisi vuotta 
sitten kollegansa, sisustusarkkiteh-
ti SIO Mari Havian kanssa. Kustan-
nustehokas ja ketterä toimisto tekee 
suunnittelua eri puolille Suomea.

Helmi Helsingin ytimessä 
Esimerkki hyvin sujuneesta asia-
kasyhteistyöstä ovat markkinoin-
tiin, viestintään ja digitaalisiin rat-
kaisuihin keskittyneen Valveen tilat 
pääkaupungin ytimessä Ludvigin-
kadulla. Yritys muutti uudistettui-
hin tiloihin puolitoista vuotta sit-
ten. Henkilöstö ja asiakkaat toivot-
tivat tervetulleiksi avarat ja näyttä-
vät, mutta samalla hyvin ystävälli-
set tilat kahdessa kerroksessa. Ne 
koostuvat monitilatoimistosta ja 
neuvottelumaailmasta. 

– Kontrasti on todella suuri ver-
rattuna lähtökohtaan. Täällä oli esi-
merkiksi paljon pieniä koppimaisia 
huoneita. Ne kaikki purettiin, kos-
ka halusimme yhteisöllistä tilaa tii-
mityöskentelyyn. Ylemmän kerrok-
sen asiakastiloista tehtiin kutsuva 
neuvottelumaailma, jossa asiakkaat 
voivat halutessaan pitää myös omia 
palaverejaan, sijaitseehan yrityk-
semme hyvällä paikalla ydinkes-
kustassa. Olemme tosi tyytyväisiä 
kokonaisuuteen sisustuksineen ja 
pintoineen, kertoo Valveen Creati-
ve Strategist Johanna Vuorensola.

Alemman kerroksen sydämen 
muodostaa suuri aula, jossa on kah-
vilan ja olohuoneen tuntua. Tilassa 
sekoittuvat vanha ja uusi: Varta vas-
ten hankitut sekä väriskaalaan sopi-
viksi kunnostetut huonekalut. On-
pa oman paikkansa löytänyt myös 
vuosikymmeniä vanha piano. Ik-
kunaseinällä henkilöstöä ilahduttaa 
valtava panoraamavalokuva Helsin-
gin merellisestä siluetista.

Vaikka Inkeri Halla-aho sai suun-
niteltavakseen reilut 1500 neliötä 
tiukalla aikataululla, hanke ete-
ni sujuvasti tiiviin yhteydenpidon 
ansiosta. Halla-aho ja Valveen yh-
teyshenkilöt linjasivat suunnan no-
peasti. Tärkeä lähtökohta oli, että 
tilat ruokkivat sekä luovuutta että 
vuorovaikutusta.

– Valve on kasvanut, ja halusim-
me koota uudet toiminnot saman 
katon alle. Toivoimme uusien tilo-
jen myös mahdollistavan vaivatto-
man yhteistyön eri yksiköiden vä-
lillä. Lopputuloksessa liikkuminen 
tiloissa on helppoa. Työtoverin ta-
voittaa vaikka kahvikupin kanssa 
kulkien ilman ovien availemista, 
Vuorensola mainitsee.

Reippaasti lisää kodin-
omaisuutta. Siinä reseptin 
tärkein aines, kun MAIN 
Interiors Oy suunnittelee  
viihtyisiä ja inspiroivia 
työskentelytiloja, jotka 
palvelevat tämän päivän 
työelämän tarpeita. 

teksti liisa joensuu 
kuva aleksi palmqvist

“
Arvostuksen  
kokeminen paran-
taa työn laatua, 
motivaatiota ja  
sitoutumista.
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Työntekijän 
täytyy saada  
vaikuttaa

Kun henkilöstöllä on kaik-
ki kunnossa, se sitoutuu. 
Se kestää myös parem-
min kuormitusta ja kii-

rettä. Tuottavuus kasvaa ja sai-
rauspoissaolot vähenevät. Henki-
löstön hyvinvoinnin voisi kuvitella 
kiinnostavan jokaista työnantajaa, 
etenkin kun keinot ovat tiedossa ja 
tulokset vaikuttavia. 

SAK:n, eli Suomen Ammattiliit-
tojen Keskusjärjestön, työolobaro-
metrin 2018 mukaan hyvinvointia 
kasvattavat esimerkiksi työn koke-
minen mielekkääksi ja iloa tuotta-
vaksi, yhteenkuuluvuuden tunne 
työporukan kesken ja työnantajal-
ta saatu tuki. Erityisen tärkeää suo-
malaiselle työntekijälle on mahdol-
lisuus tehdä päätöksiä oman työn-
sä järjestelyistä. Mitä enemmän ih-
minen pystyy vaikuttamaan omiin 
tehtäviinsä, sitä paremmin hän ko-
kee viihtyvänsä työssään. 

– Hyvillä työoloilla on suuri posi-
tiivinen merkitys yksittäisen työn-
tekijän lisäksi työnantajalle ja yh-
teiskunnalle. Parempi työelämä 
mahdollistaa työurien pidentämi-
sen ja Suomen pärjäämisen talou-
dellisessa kilpailussa kansainväli-
sesti, sanoo SAK:n kehittämispääl-
likkö Juha Antila.

Kiire kuormittaa kaikkia
Tällä hetkellä suomalaisen työelä-
män suurimmat haasteet ovat kiire 
ja tehokkuuden vaatimus. Ne ovat 
omiaan lisäämään työn fyysistä ja 
psykososiaalista kuormittavuutta 
sekä työturvallisuusriskejä. 

– Työelämä on nykyisin hektis-
tä kaikilla aloilla. Esimerkiksi ra-
kennusalalla työskentelevät ihmi-
set kertovat aikataulujen olevan 
niin tiukat, ettei pää tahdo kestää. 
Kuormitus näkyy myös työn tulok-

sissa, sillä eri alojen ammattilaiset 
kokevat, etteivät voi kiireen vuok-
si tehdä niin huolellista työtä kuin 
haluaisivat. Psykososiaalista kuor-
mitusta lisäävät myös työhön liitty-
vä epävarmuus ja esimerkiksi asiak-
kaiden väkivaltainen käyttäytymi-
nen. Jälkimmäinen on valitettavas-
ti lisääntynyt palvelu- sekä sosiaali- 
ja terveysaloilla, SAK:n työympäris-
tö- ja tasa-arvoasioiden asiantuntija 
Anne Mironen kertoo.

Työhyvinvoinnin parantamisen 
ja kuormituksen hallitsemisen kei-
not kulkevat käsi kädessä. Työnte-
kijälle on tärkeää voida vaikuttaa 
omaan työhönsä, työnjakoon ja 
työaikoihin sekä käytettyihin me-
netelmiin. Laatua työelämään tuo-
vat myös esimerkiksi turvalliset ja 
terveelliset työolot, työsuhteen 
varmuus, tasapuolinen kohtelu ja 
asiallinen toimeentulo. Työnteki-
jän tulisi tuntea, että työ on hänel-
le sopivaa ja että hän hallitsee sen. 
Aina on parempi, jos työntekijä ko-
kee oppivansa lisää ja kehittyvänsä 
ammatissaan.

– Sopivan haasteellinen työ tuo 
mielekkyyttä: osaaminen terävöi-
tyy ja monipuolistuu. Työn hallit-
semisen luonnollinen seuraus on, 
että myös työn laatu ja tuottavuus 
paranevat. Pahin sudenkuoppa työ-
paikalla on kontrolloiva, nöyryyt-
tävä ja ammatillista identiteettiä 
riisuva ilmapiiri. Mitä heikompaa 
on työelämän laatu, sitä useammin 
työntekijä myös epäilee omaa jak-
samistaan, Antila muistuttaa.

Kasvava huoli terveydestä
SAK:n uusin työolobarometri osoit-
taa yhä useamman olevan huolis-
saan työn vaikutuksista terveyteen-
sä. Barometrin vastaajista 40 pro-
senttia koki työnsä kuormittavak-

si tai haitalliseksi terveydelleen, 
kun neljä vuotta aiemmin näin ar-
vioi kolmannes vastaajista. 

– Tilastojen mukaan sairauspois-
saolot ovat lisääntyneet parin viime 
vuoden aikana. Etenkin mielenter-
veyteen liittyvät häiriöt näyttäisi-
vät lisääntyneen, varsinkin masen-
nus, mutta myös tuki- ja liikuntae-
linsairauksiin liittyvät sairauslomat 
ovat olleet kasvussa. Työsuojelun 
näkökulmasta työpaikalla tapah-
tuvat tapaturmat ovat edelleen 
valitettavan yleisiä, kertoo SAK:n 
asiantuntijalääkäri Kari Haring.

Haring lisää, että vaikka työ voi 
kuormittaa tekijäänsä, on se kaiken 
kaikkiaan hyväksi terveydelle ja li-
sää hyvinvointia. Sen sijaan työttö-
myys on hyvinvoinnille suuri ris-

ki. Pääsääntöisesti henkilöt, jotka 
ovat töissä, voivat paremmin kuin 
työttömät. 

– Jos työntekijä kokee kuor-
mitusta eikä jaksa töissä, asia on 
otettava välittömästi puheek-
si esimiehen kanssa. Apua kan-
nattaa pyytää myös työter- 
veyshuollosta ja työsuojeluvaltuu-
tetulta. Työterveyshuolto voi antaa 
arvion työn kuormittavuudesta ja 
ohjata tarvittaessa kuntoutukseen, 
Haring jatkaa.

Työterveyshuollolla on merkit-
tävä rooli henkilöstön tukemises-
sa, mutta Haring muistuttaa tason 
vaihtelevan. Tuen saaminen riip-
puu siitä, missä laajuudessa työ-
terveyspalvelut on ostettu. Huo-
lestuttavana hän pitää sitä, että 

SAK:n luottamushenkilöpaneelis-
sa tehdyn kyselyn mukaan runsas 
40 prosenttia vastaajista katsoi työ-
terveyshuollon myötäilevän työn-
antajan toiveita.

– Jos työterveyshuolto menet-
tää henkilöstön luottamuksen, sil-
lä ei ole enää toimintaedellytyksiä. 
Työterveyshuollon on oltava riip-
pumaton asiantuntija, vaikka las-
kun maksaakin työnantaja, Haring 
korostaa.

Työhyvinvointi vaatii tekoja
Henkilöstön hyvinvointi näkyy 
suoraan sairauspoissaolojen vähen-
tymisenä. Ihminen jaksaa parem-
min niin henkisesti kuin fyysisesti 
ja voimavarat uusiutuvat. Viihty-
minen ei tarkoita erillistä luksusta 

vaan esimerkiksi tehtävien rakenta-
mista siten, että ne ovat turvallisia 
sekä tarkoituksenmukaisia ja tuke-
vat tekijänsä osaamista. 

SAK:n tavoitteena on rakentaa 
inhimillistä, turvallista ja oikeu-
denmukaista työelämää, jossa ih-
minen voi itse vaikuttaa työhönsä 
sekä kehittyä paremmaksi omassa 
ammatissaan. 

– Mitä parempi työpaikka, si-
tä vähemmän sairauspoissaoloja. 
Hyvinvointiin panostava työnan-
taja säästää kustannuksia, ja työ-
olojen parantamiseen laitetut pa-
nokset maksavat itsensä takaisin. 
Työhyvinvointi rakentuu muun 
muassa siitä, että työnantaja sel-
vittää ajoissa ja säännöllisesti ter-
veys- ja turvallisuusriskit ja ryhtyy 

tarvittaviin toimenpiteisiin. Arvion 
täytyy sisältää myös henkiset riskit 
ja psykososiaaliset kuormituksen 
aiheuttajat. Samalla tulee miettiä 
hallintakeinoja. Työhyvinvointiin 
liittyy myös oikealla tasolla oleva 
osaaminen. Ihmisen koulutustar-
ve tulisi arvioida toistuvasti, jotta 
hänen osaamisensa on aina tehtä-
vien edellyttämällä tasolla, Miro-
nen huomauttaa. 

Epätyypilliset työsuhteet
Tilapäiset ja epätyypilliset työ-
suhteet ovat arkipäiväistyneet vii-
me vuosina, ja töitä tehdään uran 
aikana useammalle työnantajalle 
kuin ennen. Moni saa toimeentu-
lonsa määräaikaisista projekteista, 
pätkistä tai keikoista. SAK:n asian-

tuntijat ovat huolissaan näiden töi-
den tekijöistä, sillä heidän toimeen-
tulonsa on epävarmaa.

– Kaikkein ikävimmässä asemas-
sa ovat keikkaa toisensa jälkeen te-
kevät henkilöt. He joutuvat oravan-
pyörään, jossa työ koostuu silpus-
ta ja jossa on vaikea päästä eteen-
päin uralla. Tällaista prekaarityö-
voimaa käytetään puskurinomai-
sesti. Työnantajat ulkoistavat huo-
nosti palkatut työt ja vaalivat kan-
tahenkilökuntaa sekä ydinosaamis-
taan, Antila kertoo.

Tämä selittää osaltaan sitä, mik-
si SAK:n työolobarometrin mukaan 
ihmiset kokevat vaikutusmahdol-
lisuuksiensa vähentyneen työpai-
koilla. Keikka- ja silpputyöntekijät 
eivät koe olevansa täysin työyhtei-

Työhyvinvointi on alasta riippumatta menestystekijä  
ja investointi, joka maksaa itsensä varmasti takaisin. 
SAK:n asiantuntijoiden mukaan varsinainen valtti-
kortti on ihmisen mahdollisuus vaikuttaa työhön.

teksti liisa joensuu  kuvat patrik pesonen

SAK:n asiantuntijalääkäri Kari 
Haring, työympäristö- ja tasa- 

arvoasioiden asiantuntija Anne 
Mironen sekä kehittämispäällikkö 
Juha Antila tahtovat muistuttaa, 

että Suomessa on hyvät lähtökoh-
dat rakentaa työelämästä nykyistä 

parempaa.
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Lähde: SAK:n työolobarometri 2018

Sairauspoissaolot ja työn laatu
Työpaikan laadun vaikutus poissaoloihin oman sairauden vuoksi 
edellisen vuoden aikana. (%, työpaikan laatu)
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sön jäseniä. Heillä on vain vähän 
sananvaltaa ja mahdollisuutta vai-
kuttaa tehtäviensä sisältöön ja te-
kemisen tapaan.

– Nousukaudella henkilöstömää-
rät kasvavat, ja yrityksiin otetaan 
työntekijöitä, joita ei huonompina 
taloudellisina aikoina voitaisi pal-
kata. Näitä ihmisiä saatetaan hel-
posti käyttää puskurityövoimana. 
Harmillisen usein työntekijät näh-
dään silloin tavallaan koneen kor-
vaajina, Antila toteaa.

SAK peräänkuuluttaa yhdessä te-
kemisen ilmapiiriä työpaikoilla. Hy-
vinvoinnin tuottamiseen tarvitaan 
jokaisen yhteistä panosta. Kaikkien 
osaaminen tulisi saada täysimääräi-
sesti yhteiskunnan käyttöön.

– Kysymys on pitkälti myös po-

litiikan suunnasta. Viime vuosina 
esillä ovat olleet kovat arvot, eikä 
työntekijöitä ole arvostettu niin 
kuin pitäisi, Antila painottaa. 

Suomen Ammattiliittojen kes-
kusjärjestö edustaa 17:ää eri ammat-
tiliittoa, eli yhteenlaskettuna noin 
miljoonaa suomalaista. SAK:ssa 
on mukana esimerkiksi teollisuu-
den, julkisen sektorin, kuljetusalo-
jen ja yksityisten palvelualojen am-
mattiliittoja. Yhteiskuntaa uudista-
va etu- ja neuvottelujärjestö on osa 
kansainvälistä ammattiyhdistyslii-
kettä, ja sen perimmäinen toimin-
taperiaate on rakentaa ihmillistä, 
turvallista sekä oikeudenmukais-
ta työelämää, jossa työntekijällä on 
mahdollisuus vaikuttaa ja kehittää 
omaa osaamistaan. 

Lähde: SAK:n työolobarometri 2018

Työntekijöiden sairauspoissaolot  
vaikutusmahdollisuuksien mukaan
Työssä koetut vaikutusmahdollisuudet näkyvät sairauspoissaolojen  
määrässä. (%, vähintään yksi sairaslomapäivä 12 kuukauden aikana)
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S uomalaisten työkyky on tapetilla 
entistä enemmän. Siinä missä työ-
terveys liittyi ennen lähinnä työ-
tapaturmiin ja ammattitauteihin, 

ovat poissaolojen syyt 2020-luvun aattona 
ratkaisevasti muuttuneet.

Noin 80 prosenttia ihmisten työpanoksen 
heikkenemisen kustannuksista liittyy muu-
hun kuin työtapaturmiin. Kyseessä voi ol-
la fyysinen tai psyykkinen sairastelu, päih-
teet tai muut muutokset elämäntilanteessa.

Kyseessä on koko suomalaista yhteiskun-
taa koskeva kansantaloudellinen haaste: 
työpanoksen menetykset maksavat kansan-
taloudelle yli 20 miljardia euroa vuodessa.

– Yrityksen näkökulmasta syihin puut-
tuminen hyvissä ajoin on ehdottoman tär-
keää, toteaa Sofor Oy:n liiketoiminnan ke-
hitysjohtaja Seppo Salo.

Soforilla on Suomen pisin kokemus työ-
kyvyn johtamisprosessien digitalisoinnista. 
Suuren haasteen edessä yritys loistaa asian-
tuntemuksen lisäksi optimismillaan. Usko 
asioihin puuttumiseen perustuu kokemuk-
sen lisäksi teknologisiin harppauksiin.

– Innovaatiot, kuten tekoäly ja sen luoma 
mahdollisuus käsitellä valtavia tietomääriä 
tarjoavat meille aivan uudenlaiset työkalut 
esimerkiksi varhaisen puuttumisen proses-
sien käynnistämiseen.

Tieto työkyvystä on kultaa
Salo tietää, että tekoäly-käsitteen alla käy-
dään sisällöltään ja asiantuntemuksen tasol-
ta vaihtelevaa keskustelua. Jargonin sijaan 
Salo painottaa yrityksensä tarjoaman alus-
tan konkreettisia etuja ja tuloksia. 

Sofor tarjoaa asiakkailleen sekä näiden 
työterveys- ja vakuutusyhtiökumppaneille 
yhteistyöalustan, jonka kautta yritykset pys-
tyvät johtamaan henkilöstön työhyvinvoin-
tia ja työkykyä joka päivä. Ratkaisu edus-
taa sekä uusinta teknologiaa että uutta ta-

paa kytkeä tekoäly osaksi johtamista. Ajatus 
sai kipinän, kun Soforilla huomattiin, miten 
monimuotoisia työkykyä koskevat prosessit 
ovat ja kuinka paljon tietoa valuu hukkaan.

– Jossain kohtaa viimeisen parin vuoden 
aikana koimme ahaa-elämyksen. Erilaisten 
projektien myötä huomasimme, että purkin 
pohjalle jäi valtavasti tietoa. Data on nyky-
päivänä valtavan arvokasta valuuttaa myös 
työnantajille. On kauhea sääli, kun jopa 90 
prosenttia tästä tiedosta menee hukkaan. 

Kun yksilön työkyvyn muutos tulee ajan-
kohtaiseksi, ei dialogia käydä vain henkilön 
sekä tämän työnantajan välillä. 

– Pelkän seurannan ja raportoinnin sijaan 
halusimme luoda foorumin. Jotta palvelus-
ta olisi etua, tulee sen tuoda yhteen kaikki 
oleelliset toimijat työterveydestä ja vakuu-
tusyhtiöistä alkaen samaan paikkaan.

Yrityksille työhyvinvointi on iso asia
Työntekijän poissaolojen taustalla olevat 
syyt ovat moninaisia. Niiden kustannukset 
yrityksille ovat silti vuositasolla valtavat.

– Pieni yritys ei ole välttämättä valmistau-
tunut sellaisiin laskuihin lainkaan. Suurten 
organisaatioiden vuosittaiset työkyvyn las-
kemisen aiheuttamat menot voidaan laskea 
jopa kymmenissä miljoonissa euroissa. 

Soforilla on asiakkaina useita suuryrityk-
siä, joille työkyvyn merkitys on valtava. 

– Asiakkaidemme kiinnostus palvelua koh-
taan kertoo, miten paljon kysyntää moder-
nille työkykyjohtamiselle markkinoilla on. 

Soforilla tiedetään hyvin, miten työhyvin-
voinnin turvaaminen ja aikainen reagointi 
perustuu tietoon. Tiedolla johtaminen ei kui-
tenkaan onnistu, jos dataa ei ole kerätty jär-
kevästi ja hedelmälliseen muotoon.

– Työkyvyn turvaaminen on miltä tahan-
sa yritykseltä kaikilla tavoin loistava sijoi-
tus. Asian suuruuden vuoksi kukaan ei voi 
oikein sanoa, ettei tähän kannata panostaa. 

Sairauspoissaolot ja -eläkkeet ovat luoneet aikapommin suomalai-
seen työelämään. Inhimillisen ja sosiaalisen kärsimyksen lisäksi 
kyseessä on kymmenien miljardien hintalappu kansantaloudelle.
teksti joonas ranta  kuva joona raevuori

Tekoälyllä tuetaan 
työkykyjohtamista 
jo tänä päivänä

Sofor Oy:n liiketoiminnan kehitysjohtaja Seppo Salo on nähnyt, miten tekoäly on luonut 
uusia mahdollisuuksia ennakoida ihmisten työkyvyn muutoksia ajoissa.

Pia Sabelström kertoo, että Turun Logomon veturikorjaamossa sisustussuunnittelun 
pyrkimyksenä on ollut saada eri alojen yritykset kohtaamaan ja verkostoitumaan.

“

Monitilatoimistoja yrityksille ja yhteisöille suunnitteleva arkki-
tehtitoimisto Sabelström haluaa luoda ympäristöjä ihmisten koh-
taamiselle. Vapaampi toimistoympäristö on myös tehokas, sillä 
toimitilaneliöiden käyttöaste nousee. 
teksti kalle kirstilä  kuva robert seger

Monitilassa kuulut 
osaksi yhteisöä 

M onitila on toimiva ja jousta-
va työympäristö missä avo-
toimisto ja erilaiset projekti-, 
neuvottelu- ja taukotilat yh-

distyvät. Haluamme saada ihmiset kommu-
nikoimaan ja luoda mahdollisuuksia kohtaa-
misille yritysten ja alojen välille, muotoilee 
Arkkitehtitoimisto Sabelström Arkitektkon-
tor Oy:n arkkitehti ja sisustussuunnittelija 
Pia Sabelström.

Usein ajatellaan että monitilat ovat luo-
van alan juttu. Sabelströmin mukaan moni-
tila-ajattelu kuitenkin sopii alalle kuin alalle. 

– Oli sitten kyse tilitoi-
mistosta, mainostoimis-
tosta tai vaikka olutpani-
mosta, ne kaikki ovat tä-
nä päivänä myös digiyri-
tyksiä. Harvalla alalla 
ollaan enää sidottuja 
omaan työpisteeseen.

Turussa yli 15 vuotta 
toiminut Arkkitehtitoi-
misto Sabelström on ollut 
suunnittelemassa myös 
julkishallinnon virastoille 
monitilatoimistoja.

– Kun uusissa tiloissa on oltu hetki, lä-
hes kukaan ei haluaisi palata enää vanhaan. 
Monitilassa kuulut yhteisöön. Yhteenkuu-
luvuuden vahvistaminen onkin yksi suun-
nittelumme tavoitteista.

Avotoimistojen virheet korjattu
Sabelströmin mukaan monitilatoimistois-
sa on opittu avokonttorien yleisistä virheis-
tä niin äänenhallinnassa, ilmanvaihdossa 
kuin valaistussuunnittelussakin. Avoin tila 
jaetaan pienempiin osiin. Työpisteiden lä-
helle suunnitellaan usein määritelty paik-
ka, johon voi helposti siirtyä vaikka puhe-
limeen tai syvää keskittymistä vaativan työ-
tehtävän pariin. 

– Aamulla töihin tullessa voit valita, me-
netkö hiljaiseen nurkkaan vaan energiseen 

tilaan, jossa vaihdetaan ajatuksia. Pienem-
piä vetäytymistiloja pitää olla riittävästi.

Monitilat voidaan jakaa myös eri henki-
siin tiloihin. On esimerkiksi yhteistyöalue 
ja hiljainen alue. 

– On tärkeää, että eri työalueille luodaan 
yhdessä omat pelisäännöt.

Toimistossa, jossa ei ole nimettyjä työpis-
teitä voi esimerkiksi olla erillinen alue, jos-
ta tavaroita ei tarvitsekaan korjata pois työ-
päivän päättyessä. Monitila toimii hyvänä 
työympäristönä ikään katsomatta.  

– Muutos on nykyään itsestäänselvyys. 
Kukaan ei ajattele, et-
tä ollaan saman pöydän 
ääressä eläkeikään asti, 
Sabelström lisää.

Tehoa neliöille
Monitilan ideaan kuuluu 
myös pyrkimys tilatehok-
kuuteen. Sabelströmin 
mukaan tämä asia kui-
tenkin usein unohdetaan. 

– Monilla työpaikoilla 
on liikaa tiloja, joissa ei 
ole kukaan koskaan. 

Työtä tehdään yhä enemmän muualla 
kuin työpaikan tiloissa – asiakas voidaan ta-
vata tämän luona, töitä tehdään joko mat-
kalla tai kotona etänä. Siksi tarvitaan tehok-
kaampaa ja joustavampaa työtilaa. 

– Säästyneillä neliöillä ja rahoilla voidaan 
tehdä jotain hyödyllistä, vaikkapa hankkia 
kivoja kalusteita, entistä parempia kahvi-
automaatteja tai luoda kiva lounaspaikka.

Merkittävä osa Arkkitehtitoimisto Sa-
belströmin työstä on vanhojen tilojen 
muuntamista uuteen käyttöön. Toimisto 
on muun muassa kerran muutanut nave-
tan toimistotilaksi. 

– Antoisinta on, kun huonokuntoinen 
vanha tila löytää uuden elämän ja siihen 
saadaan mukaan ihmisiä. Tyhjänä säilyt-
tämisessä ei ole mieltä, Sabelström päättää.

Kun uusissa  
tiloissa on oltu  
hetki, kukaan ei 
haluaisi palata 
enää vanhaan.

Digitalisaation myötä  
myös työnteko on mur-
roksessa, mikä aiheuttaa 
muutoksia myös työym-
päristöissä. Tulevaisuuden 
työtilat huomioivat sekä 
hyvinvoinnin että tukevat 
tehokasta työskentelyä.  

teksti aino tiirikkala 
kuva aleksi palmqvist

N ykypäivän toimistot 
ovat yhä enemmän ko-
dinomaisia ja ihmislä-
heisiä tiloja, jotka edis-

tävät innovatiivisuutta ja keskuste-
luyhteyttä. Digitaalinen transfor-
maatio ja etätyömahdollisuus muut-
tavat työn luonteen lisäksi myös pe-
rinteisiä toimistoympäristöjä.  

Kun yrityksen tiloissa on läsnä 
vähemmän työntekijöitä, pienem-
pi tila riittää. Konttoreissa ei välttä-
mättä ole enää henkilökohtaisia työ-
huoneita, vaan perinteisesti omassa 
käytössä ollut työpöytä ja työtarvik-
keet ovat nyt yhteiskäytössä. 

Tilalle on tullut avokonttoreita 
ja liikkuvan työn pisteitä. Yksi työ-

Kehitysjohtaja Pasi Vesterinen, Digital manager Stella Dimitrova sekä toimitusjohtaja Harri Helenius uskovat, että hyvä työympäristö edistää työssä viihtymistä ja työhyvinvointia.

elämän megatrendi on, että yrityk-
sillä ei enää ole kiinteitä toimisto-
ja. Perinteiset toimistot korvautu-
vat co-working -tiloilla, joissa saat-
taa työskennellä useita yrityksiä sa-
manaikaisesti. Erikseen varattavat 
neuvotteluhuoneet tuovat yksityi-
syyttä yleisten tilojen rinnalle.   

– Kehitämme tulevaisuudessa li-
säarvoa tuottavia palveluita kaiken-
laisiin työtiloihin, avaa Lyreco Suo-
men kehitysjohtaja Pasi Vesterinen. 

Mobiilityö on arkipäivää myös 
Lyrecolla, joka on Euroopan ja Suo-
men johtava työpaikkatarvikkeiden 
ja -ratkaisujen tarjoaja. Yrityksen 
Suomen 180 työntekijästä sata pys-
tyy tekemään työtään etänä – kun-
non välineillä työ sujuu kaikkialla.

 
Ergonomialla on merkitystä
Tapahtui työnteko missä tahansa, 
on työpisteen ergonomian mer-
kitys huomattavan suuri. Työter-
veyslaitoksen kokoaman listauk-
sen mukaan esimerkiksi pitkäkes-
toinen paikallaan istuminen, samoi-
na toistuvat pään ja käsien liikkeet, 
taukojen puute tai tukematon selän 
asento saattavat aiheuttaa liikun-
taelimistön ja näkökyvyn ongelmia. 

– Optimaalinen työympäristö 
edistää viihtyvyyttä ja työhyvin-
vointia sekä vähentää sairauspois-

saoloja. Viime kädessä työn tuotta-
vuus paranee, kertoo toimitusjoh-
taja Harri Helenius.

– Haluamme auttaa asiakkaitam-
me ymmärtämään, että erilaisilla 
ergonomiaratkaisuilla voi lisätä 
työntekijöiden hyvinvointia, lisää  
Digital manager Stella Dimitrova.

Työpisteen voi rakentaa toimi-
vaksi ja ergonomisesti oikein, työs-
kennellään sitten toimistossa, ko-
tona tai kahvilassa. Avokonttorissa 
ja liikkuvassa työssä työrauhaa saa-
daan esimerkiksi tietoturvasuojalla 
ja vastamelukuulokkeilla.

Data avaa mahdollisuuksia
Uuden innovointi on iso osa Lyre-
con yrityskulttuuria. Yrityksen Suo-
men pääkonttorissa kokoonnutaan 
vapaamuotoisiin innovation corner 
-tilaisuuksiin. Osallistujat voivat 
rentoutua säkkituoleilla ja esittää 
ideoita tulevaisuuden työtilojen ja 
toiminnan kehittämiseksi. 

– Kokeilukulttuuri rohkaisee 
työntekijöitä innovoimaan uutta ja 
myös seuramaan ideoiden kehitty-
mistä. Innovation cornerissa syntyi 
ajatus esimerkiksi siitä, että alam-
me tarjota tuotteiden toimitusta 
pk-seudulle jopa samana päivänä 
tilauksesta. Sille on ollut yllättävän 
paljon tarvetta, Helenius iloitsee. 

Eteenpäin katsovaa työkulttuu-
ria tarvitaan, kun liiketoiminnan lä-
päisevä digitaalinen transformaatio 
muuttaa työelämää. Digitaalisuu-
teen voimakkaasti panostavalla Ly-
recolla täsmällisen tuote- ja asiakas-
datan rooli on kasvanut. Data opet-
taa tuntemaan asiakkaan aiemman 
toiminnan perusteella.

– Yrityksen pitää kyetä ennusta-
maan asiakkaan tarve jopa ennen 
tätä itseään, Dimitrova toteaa. 

Asiakas voi valita monikanavai-
sesti tavan, jolla asioi Lyrecon kans-
sa; palvelut ovat saatavilla verkos-
sa, sovelluksessa ja kontaktissa 
asiakasneuvojan tai myyjän kanssa.

Lyrecolla uskotaan, että digitaa-
lisen kokemuksen lisäksi asiakkaan 
kohtaamisessa tarvitaan myös ih-
mistä. Tulevaisuudessa myyjästä 
kehittyy asiakasta haastava neu-
vonantaja, joka auttaa tekemään 
oikeat hankintaratkaisut. 

Ideointi ja uuden rakentaminen 
ulottuu myös yritysvastuun kanta-
miseen. Lyrecon 25 tytäryhtiötä on 
vuodesta 2008 kerännyt Lyreco For 
Education -ohjelmalla rahaa lasten 
koulunkäynnin parantamiseksi ke-
hittyvissä maissa. Ohjelman avulla 
on rakennettu ja kunnostettu jo 189 
koulua, minkä avulla 79 700 lasta 
on saatu koulunkäynnin piiriin. Yksi 

Lyrecon ylpeydenaiheista on myös 
saimaannorpan suojelutyö.

– Todella pieniin toimituksiin li-
sätään pientoimituslisä, josta osa 
lahjoitetaan saimaannorppien suo-
jeluun, Helenius summaa. 

Työn murros yltää toimistoihin
Viihtyvyyttä 
ergonomialla
n Mieti, voisiko nykyisen 
työpisteesi muuntaa seiso-
vaa asentoa tukevaksi. 

n  Seisoessa työpistematto 
vaimentaa selkärankaan ja 
alaraajojen nivelille kohdis- 
tuvaa painetta. 

n  Pysty- ja rullahiiri, muo-
toiltu näppäimistö ja ranne- 
tuettu hiirimatto vähentä-
vät ranteiden rasitusta.

n  Muista vaihdella asentoa 
ja tauottaa työskentelyä.

WWW.LYRECOSUOMI.FI
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Työn murros vaatii muu-
tosta myös ympäristöltä, 
jossa itse työtä tehdään. 
Monitilatoimistot ovat 
yleistyneet, mutta työn 
sisältö on tärkein lähtö-
kohta toimivien työtilo-
jen suunnittelulle.  

teksti anna gustafsson 
kuva sisustusarkkitehdit 
gullstén & inkinen

K ertokaa meille, millä ta-
valla yrityksessämme 
pitäisi tulevaisuudessa 
tehdä töitä ja etsikää sii-

hen sopivat tilat.
Tällainen saattaa olla asiakkaal-

ta saatu toimeksianto Sisustusark-
kitehdit Gullstén & Inkinen Oy:n  
Jari Inkiselle, arkkitehti SAFA ja si-
sustusarkkitehti SIO. Tilojen suun-
nittelussa korostuu nyt yrityksen 
syvällinen työn tekemisen ja joh-
tamiskulttuurin ymmärtäminen. 

seisarvo.
– Vastikään suunnittelimme Hel-

singin keskustaan yli 100 hengen 
asiantuntijayritykselle huonetoi-
miston. Valittu tilaratkaisu palve-
li heidän työn tekemistään parhai-
ten, Inkinen päättää.

Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen suunnitteli HSY:n uudet toimitilat. Kuvan tapahtumaportaita käytetään eri tilaisuuksiin sekä henkilöstön ja sidosryhmien välisiin kohtaamisiin.

Inkisen sekä yrityksen toisen 
osakkaan, Hanna Gullsténin, si-
sustusarkkitehti SIO, näkemyksil-
lä on painoarvoa: he ovat toimiston-
sa kanssa suunnitelleet 30 vuoden 
aikana niin monta työtilaa, että Ja-
ri sanoo lopettaneensa laskemisen, 
kun kaksi miljoonaa neliömetriä tu-
li täyteen. 

– Todennäköisesti lähes kaikki 
pääkaupunkiseudulla työskentele-
vät ovat jossain vaiheessa elämään-
sä työskennelleet meidän suunnit-
telemissamme tiloissa.

Yhteistyötä asiakkaan kanssa 
tehdään ennen suunnittelun käyn-
nistymistä jo uusien toimitilojen et-
simisessä. Työ suositellaan aloitet-
tavaksi jo vuodesta kahteen ennen 
toivottua muuttoa. 

Projekti käynnistyy yleensä työ-
ympäristön kehittämisvaiheella, 
jossa selvitetään yrityksen tapa teh-
dä töitä, nyt ja tulevaisuudessa. Eri-
tyisesti halutaan ymmärtää työyh-
teisössä tapahtuva vuorovaikutuk-
sen ja keskittymistä vaativan työn 
määrä ja tapa. Tiedon pohjalta luo-
daan toimitilakonsepti, jonka avul-
la uudet työtilat osataan suunnitel-

la työntekoa parhaiten tukeviksi. 
Gullstén & Inkinen auttaa asia- 

kasta myös tilojen etsimisessä, 
vuokrasopimuksen tekemisessä 
sekä antaa muutosvalmennusta 
uusiin tiloihin siirryttäessä. Inki-
sen mukaan muutoksen johtami-
sen merkitys on suuri.

– Työympäristön kehittämisen 
ideana on syventyä siihen, miten 
työtilat parhaiten tukisivat työnte-
koa ja ihmisten johtamista. Voidaan 
suunnitella esteettiset ja modernit 
tilat, mutta jos niitä ei osata käyttää 
työn tekemistä parhaiten tukevalla 
tavalla, lopputulos ei toimi.

Monitilatoimistoja suositaan
Toimitilojen vuokrat esimerkik-
si Helsingissä ovat olleet tänäkin 
vuonna parin prosentin kasvussa. 
Toimitilojen kustannukset ovatkin  
useimmille yrityksille henkilöstö-
kulujen jälkeen suurin menoerä. 

Perinteisessä avotoimistossa 
on työpistettä kohden 15-20 neliö-
metriä tilaa. Sen sijaan monitila-
toimistossa tilaa työntekijää koh-
den on 10-15 neliömetriä. Tarkoit-
taako tämä sitä, että vuokrien kas-

vaessa ihmiset mahdutetaan pie-
nempiin tiloihin? Inkisen mielestä 
ei, sillä muutoksessa painavat hin-
taa enemmän muut tekijät. Henki-
löstön pitäisi pystyä tekemään työ-
tään vähintään yhtä hyvin kuin ai-
kaisemmin, muuten lopputulos voi 
kääntyä miinusmerkkiseksi, vaikka 
neliöitä säästyisikin.

– Parhaimmillaan monitilatoi-
misto mahdollistaa satunnaiset 
kohtaamiset ja vähentää perinteis-
ten kokousten tarvetta. Yhteisön 
keskinäinen luottamus vahvistuu 
ja innovatiivisuus lisääntyy. 

Toimiva tila lisää työtehoa
Toimiva tilaratkaisu lisää viihty-
vyyttä töissä sekä tukee yrityksen 
toimintatapoja ja strategiaa. Joh-
taminen on muuttunut keskuste-
levammaksi, hierarkia vähenee ja 
tuottavuuden kasvussa uskotaan 
ihmisten välisen vuorovaikutuk-
sen voimaan. 

– Tutkimusten mukaan hyvin 
suunnitellut tilat kasvattavat työn 
tehokkuutta merkittävästi 

Inkinen muistuttaa, ettei moni-
tilatoimistojen suunnittelu ole it-

Toimiva työympäristö lisää 
hyvinvointia ja tehokkuutta

Gullstén  
& Inkinen
n Hanna Gullstén ja Jari  
Inkinen perustivat Sisus-
tusarkkitehdit Gullstén & 
Inkinen Oy -nimisen suun-
nittelutoimiston 1988.

n  Yritys tekee arkkitehti-, 
sisustusarkkitehti- ja työ-
ympäristösuunnittelua.

n  Valmistuneiden suunnit-
teluprojektien yhteispinta- 
ala on yli 2 000 000 m2.

Työntekijä oli aikaisem-
min joko täysin työkykyi-
nen tai täysin työkyvytön. 
Nykyään tukea voi saada 
jo varhain, suuntaa voi 
tarkistaa ja työelämässä 
ovat mukana vahvasti 
myös osatyökykyiset. 

teksti liisa joensuu 
kuva patrik pesonen

T yöpaikoille ovat viime 
vuosikymmenen aikana 
tulleet erilaiset varhaisen 
tuen mallit, joiden avul-

la voidaan tunnistaa työkykyongel-
mat ja hakea niihin ratkaisua.

JHL-opiston työsuojeluopettaja 
Marja-Leena Siltakoski on tehnyt 
pitkän uran ja arvostaa, että henki-
löstön työturvallisuutta, terveyttä 
ja jaksamista tukevat toimintatavat 
ovat kehittyneet. 

– Varhaisen tuen toimintamal-
li on tärkeä, sillä työkyvyttömyy-

vallisuuteen ja -hyvinvointiin. Työ-
suojelukoulutuksessa työpaikoille 
kehittyy osaavia työsuojelutoimi-
joita ja työympäristön asiantuntijoi-
ta, jotka hallitsevat myös varhaisen 
tuen toimintakäytännöt.

JHL-opiston työsuojeluopettaja Marja-Leena Siltakosken mielestä hyvän esimiestyön tulisi olla ennen kaikkea omista työntekijöistä huolehtimista.

seläkkeelle jäädään Suomessa yhä 
turhan aikaisin. Työntekijällä olisi 
usein muitakin mahdollisuuksia, 
kunhan oikea polku löydetään. Se 
voi tarkoittaa tehtävien muokkaa-
mista jäljellä olevaa työkykyä vas-
taavaksi, työkokeiluja, kuntoutus-
ta tai uudelleenkoulutusta. 

Nykyisin sairauspoissaoloihin 
kiinnitetään huomiota aikaisem-
min ja niihin haetaan aktiivises-
ti ratkaisuja. Apuna ovat niin työ-
suojeluvaltuutetut kuin myös työ-
terveyshuolto. 

– Varhainen tuki ja rohkea asioi-
den nostaminen esiin säästävät val-
tavia summia sairauspoissaolojen 
ja työkyvyttömyyseläkkeelle jää-
misen vähentymisinä. Jo yksi sai-
rauspoissaolopäivä maksaa työn-
antajalle satoja euroja. Työnteki-
jän kannattaa hakea apua ajoissa: 
työhön voi usein tehdä muutoksia, 
ja onhan työkyvyttömyyseläke aina 
huonompi vaihtoehto toimeentulon 
kannalta kuin työssä jatkaminen. 

Huolikeskustelu kannattaa
Siltakoski suosittelee lämpimäs-
ti työpaikoille huolikeskusteluja.

Henkilöstön tulisi kokea, että sil-
lä on aidosti mahdollisuus mennä 
kertomaan esimiehelle mieltä pai-
navista asioista. 

Esimiesten kannattaisi hänen 
mukaansa harrastaa huolikeskus-
teluja alaistensa kanssa säännölli-
sesti. Kuinka voit? Pieni kysymys 
voi olla esimiehen esittämänä jopa 
yllättävän merkityksellinen. Sitä ei 
kannata pantata siihen asti, että jo-
kin on selvästi vinossa vaan ottaa 
käyttöön jo silloin, kun kaikki vai-
kuttaisi olevan päällisin puolin hy-
vin. Oleellista on esimiehen herk-
kyys havaita työyhteisön sisäisiä  
heikkoja signaaleja.

– Keskustelut toisivat esille jak-
samisen ja työkyvyn haasteet se-
kä mahdolliset työturvallisuus-
puutteet koko työpaikan eduksi. 
Esimerkiksi johtamisen ongelmat, 
konfliktit ja kiusaamisen kokemuk-
set on syytä ratkaista jo varhaisessa 
vaiheessa. Huolikeskustelu auttai-
si työntekijää myös silloin, kun hä-
nen yksityiselämässään tapahtuu 
vaikeita asioita. Työpaikka voi tu-
kea terveyttä ja työkykyä, kun sivii-
lielämässä on sairautta, kuolemaa, 

erotilanteita tai vaikka ruuhkavuo-
sien kuormitusta, Siltakoski katsoo.

Osaamista koulutuksella
Siltakoskella on ollut melkoinen nä-
köala suomalaiseen työelämään. 
JHL edustaa työntekijöitä, jotka 
työskentelevät kuntien, seurakun-
tien, valtion ja yksityisten hyvin-
vointialojen tehtävissä. JHL-opis-
to kouluttaa ammattiliiton jäseniä 
saamaan valmiuksia työsuojeluun, 
työelämäkysymyksiin, yhteistoi-
mintaan, edunvalvontaan sekä ta-
sa-arvon edistämiseen työpaikoilla.

– JHL:n työsuojelukoulutus on 
laajaa ja arvostettua. Koulutamme 
sekä esimiehiä että työntekijöitä. 
Suurin osa koulutettavista on työ-
suojelutoimijoita ja luottamusmie-
hiä. Koen, että teemme erittäin tär-
keää työtä työelämän ja yhteiskun-
nan hyväksi. Tavoitteenamme on 
kehittää työpaikkojen työturvalli-
suus- ja työhyvinvointikulttuuria, 
Siltakoski kertoo.

Viime vuonna työsuojelukoulu-
tuksessa kävi lähes 1000 ihmistä. 
JHL-opiston järjestämiä kursseja on 
usealla eri sisällöllä liittyen työtur-

Varhaisen tuen avulla ihminen 
jaksaa ammatissaan paremmin

Varhaisen 
tuen malli 
n Varhaisen tuen mallit 
ovat työntekijöiden työ-
kykyongelmia ennaltaeh-
käiseviä toimintamalleja.

n  Toimintamallin avulla  
halutaan löytää työkyky- 
ongelmista kärsiville työn-
tekijöille sopiva polku töi-
den jatkamiseen.

n  Varhainen tuki hyödyt-
tää sekä työntekijää, työn-
antajaa että yhteiskuntaa. 
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P imeän talven jälkeen au-
ringon näyttäytyminen 
tuntuu ihanalta. Mutta 
kesän poltteessa porotuk-

selta halutaan myös suojaan. Suo-
ra paahde kärventää ihoa, liiallinen 
valo häikäisee ja ikkunoiden kautta 
sisään työntyvä lämpösäteily puk-
kaa hikeä pintaan.

Liiallista paahdetta ja häikäisyä 
ehkäistään erilaisilla verhoilla, au-
rinkovarjoilla, markiiseilla ja kaih-
timilla. Toisaalta niiden avulla saa-
daan myös maksimoitua luonnon-
valon määrä sisätiloissa.

– Aurinkosuojaus auttaa myös 
säästämään energiaa. Kesäkuu-
milla saadaan vähennettyä tarvet-
ta sisätilojen jäähdyttämiseen, kyl-
minä kausina auringon säteily voi-
daan hyödyntää lämmityksessä, 
sanoo Aletta Oy:n toimitusjohtaja 
Pentti Sopen-Luoma.

Aurinkosuojauksen lisäksi ver-
hoilla jaetaan tiloja ja parannetaan 

Suojaan auringon 
porotukselta

akustiikkaa. Sitä varten on kehitetty 
villakankaisia tai valoa osittain läpi-
päästäviä erikoiskudoksia.

Automaattinen säätö
Aurinkosuojausta ohjataan varsin-
kin isoissa kohteissa automatiikal-
la. Siten suojausta saadaan säädet-
tyä optimaalisesti vuodenaikojen ja 
sääolosuhteiden mukaan.

Esimerkki automatiikan käytöstä 
aurinkosuojauksessa löytyy keskus-
kirjasto Oodista, jonka julkisivuissa 
on käytetty paljon lasia. 

– Olosuhteet sisätiloissa halutaan 
mahdollisimman miellyttäviksi. 
Eri-ikäisten ja eri tavoin kirjaston 
palveluja käyttävien asiakkaiden li-
säksi pitää huomioida henkilökun-
ta, joka työskentelee rakennuksessa 
koko päivän, Sopen-Luoma toteaa.

Oodissa julkisivuihin asennetut 
anturit mittaavat auringonvaloa. 
Mittaustietojen perusteella auto-
matiikka säätää ikkunoiden eteen 

laskeutuvia valoverhoja.
– Järjestelmä on täysin automaat-

tinen. Käyttäjä pystyy halutessaan 
muokkaaman säätöasetuksia hel-
pon käyttöliittymän välityksellä tie-
tokonepäätteellä tai etänä mobiili-
laiteella. Tarvittaessa automatiik-
kaan voidaan tehdä myös tilapäisiä 
muutoksia esimerkiksi erilaisten ti-
laisuuksien ajaksi.

Hyvin suunniteltu
Keskustakirjasto Oodissa aurinko-
suojaus otettiin osaksi rakennuksen 

Toimitusjohtaja Pentti Sopen-Luoman mukaan aurinkosuojaus kannattaa ottaa osaksi rakennuksen suun-
nittelua. Siten saadaan aikaan ratkaisu, joka parhaiten täyttää kaikki toiveet ja tarpeet.

Toimitilojen ja kotien aurinkosuojaukset ovat yleis-
tyneet nopeasti. Hyvin suunnitellulla ratkaisulla luo-
daan hyvät olosuhteet niin työntekijöille, asiakkaille 
kuin asukkaillekin.
teksti timo hämäläinen  kuva juha arvid helminen

suunnittelua, mikä Sopen-Luoman 
mukaan takasi sekä visuaalisesti et-
tä käytännön kannalta parhaan tu-
loksen.

– Vaativissa kohteissa aurinko-
suojauksen suunnittelussa voi-
daan käyttää apuna simulointia. 
Tavoitteena on luoda ratkaisuja, 
jotka täyttävät kaikkien käyttäji-
en toiveet ja tarpeet, Sopen-Luo-
ma selventää. 

Hyvällä suunnittelulla asennuk-
set sähkövetoineen saadaan sijoi-
tettua katseilta piiloon. Samalla 

huolehditaan siitä, että toimilaitteet 
ja verhot ovat helposti huollettavis-
sa. Nykyaikaista teknologiaa käytet-
täessä myös verhojen huoltokutsu 
lähtee automaattisesti.

Aletta Oy:lle Helsingin keskusta-
kirjasto Oodi on yksi kohde muiden 
joukossa. Yhtiö on 48 vuoden aika-
na kasvanut kangaskaupasta räätä-
löityjen verho-, tekstiili- ja aurinko-
suojaratkaisujen kokonaistoimitta-
jaksi. Yhtiö harjoittaa Suomen liike-
toimintansa lisäksi myös vientiä Eu-
rooppaan sekä Lähi-Itään.  

Perkko Oy:n myyntijohtaja Marco Lindqvist muistuttaa, että tehokas 
tiedonhallinta auttaa keskittymään ydinliiketoiminnan kehittämiseen. 

V aikka tietojenkäsittely 
on vauhdilla digitalisoi-
tunut, on dokumenttien 
tulostus, skannaus, ko-

piointi ja tietojen arkistointi edel-
leen yrityksissä arkipäivää. Paperis-
ten tulosteiden määrä on viimeisen 
vuosikymmenen aikana kuitenkin 
tasaisesti vähentynyt.

– Toimistoteknologian on kehi-
tyttävä ympäröivän maailman ja 
muun kehityksen mukana. Siksi toi-
mialallamme on alettu kehittää laa-
jemmin tiedonhallinnan ratkaisu-
ja. Niissä voidaan yhdistää esimer-
kiksi digitalisointia, tulostusta, do-
kumentinhallintaa, älyskannausta, 
mobiilitekniikkaa ja pilvipalveluita, 
jotka me näemme tiedonhallintana, 
kertoo Perkko Oy:n myyntijohtaja 
Marco Lindqvist.

Automatiikka ja tekoäly tehosta-
vat työskentelyä ja yksinkertaista-
vat prosesseja. Älykäs ratkaisu voi 
esimerkiksi luoda automaattisesti 
arkistoituihin dokumentteihin lii-
tettävät metatiedot, joiden avulla ne 

Automatisoitu tiedonhallinta 
tuo edun markkinoilla

löytyvät helposti ja varmasti. Näin 
inhimilliset virheet vähentyvät.

– Selkeyttämällä tiedonhallinnan 
työtapoja ja ottamalla käyttöön au-
tomatisoituja työnkulkuja yritys voi 
tehostaa merkittävästi dokument-
tien hallintaa ja päästä eroon aikaa 
syövistä manuaalisista vaiheista.

Lindqvistin mukaan teknologian 
ansiosta työvaiheiden määrä voi vä-
hentyä murto-osaan aiemmasta.

– Parhaimmillaan voimme vai-
kuttaa myönteisesti henkilöstön 
jaksamiseen ja heidän työtehoon-
sa. Motivoitunut ja energinen työn-
tekijä on yrityksen vahvin lenkki.

Turvallista tietojenkäsittelyä
Yritys voi uudistaa tiedonhallin-
taansa joko pala kerrallaan tai muut-
taa kerralla koko toimintatapaansa. 

– Selvitämme aina ensin asiak-
kaiden koko tiedonhallinnan ny-
kytilan, kartoitamme arkiset työ-
tavat ja mahdolliset aikasyöpöt ja 
kipupisteet. Sen jälkeen tarjoam-
me yrityksen tarpeiden ja resurssi-

en mukaisia vaihtoehtoisia ratkai-
suja, Lindqvist selventää.

Lindqvistin mukaan Perkko rat-
koo yrityksen tiedonhallinnan on-
gelmia yksi kerrallaan. Tavoittee-
na on saavuttaa uudistuksilla mah-
dollisimman suuri hyöty riippu-
matta siitä, millainen toimintata-
pa ja ICT-ympäristö yrityksellä on 
ennestään.

– Panostamme siihen, että pal-
velutarjontamme toimii missä ta-
hansa ICT-ympäristössä. Näin asi-
akkaamme saa parhaan hyödyn jo 
tehdyistä ICT-investoinneista. Ko-
konaispalveluun kuuluu myös tie-
toturvallisuuden varmistaminen 
sekä nopeasti reagoiva tuki- ja yl-
läpitopalvelu.

Perkko on vaalinut tuki- ja ylläpi-
to-organisaatiota koko pitkän histo-
rian ajan, mikä näkyy pitkinä asia-
kassuhteina ja hyvänä asiakastyy-
tyväisyytenä. Lindqvistin mukaan 
yhtiö haluaa toimia niin, että asi-
akkaat luottavat siihen nyt ja tule-
vaisuudessa.

– Luotamme laatuun ja pitkä-
aikaiseen, harmoniseen kumppa-
nuuteen. Siksi teemme yhteistyö-
tä eräiden valikoitujen kumppanei-
den, kuten HP Finland Oy:n ja Sharp 
Finland Oy:n kanssa, joiden tiedäm-
me kulkevan kehityksen aallonhar-
jalla tulevaisuutta ennakoiden.

Tekoälyä ja automaatiota hyväksi käyttävät tiedon-
hallinnan ratkaisut vähentävät inhimmillisiä virheitä 
ja auttavat yritystä parantamaan kilpailukykyään. 
teksti timo hämäläinen  kuva joona raevuori

I nnostus on käsin kosketel-
tavaa, kun KVA Arkkitehdit 
Oy:n asiantuntijat kertovat 
omasta työstään työympä-

ristöjen kehittämisen ja palvelu-
muotoilun parissa. 

– Nämä aiheet ovat meidän kaik-
kien sydäntä lähellä, toimitusjohta-
ja Ritva Kokkola toteaa.

Runsaan 30 työntekijän toimisto 
tarjoaa, arkkitehti- ja sisustussuun-
nittelun lisäksi erilaisia työympä-
ristön kehittämispalveluja ja muu-
tosvalmennusta. Asiakkaina on 
yrityksiä ja julkisia toimijoita, joita 
kiinnostaa nykyisten tilojen uudel-
leenjärjestely, tilankäytön tehosta-
minen, työviihtyvyyden paranta-

Työympäristön kehittä-
miseen erikoistuneessa  
suunnittelutoimistossa  
panostetaan asiakkaan 
kuuntelemiseen. Asiak-
kaita myös osallistetaan 
suunnitteluun työpajojen 
ja tilapelien avulla.  

teksti marja hakola 
kuva juha arvid helminen

minen tai brändin vahvistaminen 
toimitilan avulla.

– Yli kymmenen vuoden koke-
mus työympäristöjen kehittämi-
sessä, asiakkaan kuunteleminen ja 
osallistava suunnittelu ovat vah-
vuuksiamme, Kokkola jatkaa. 

Työuria halutaan tukea
Mihin suuntaan työympäristöjä sit-
ten halutaan kehittää? Kaikkialla 
puhutaan nyt monitilatoimistoista, 
monipaikkaisesta työstä ja co-wor-
king -tiloista, mutta voidaanko näis-
tä puhua alan trendeinä?

– Trendiksi kutsuisin ennemmin-
kin ajattelua, joka on näiden ratkai-
sumallien takana. Yritykset ottavat 
nyt huomioon asioita, jotka ovat 
tärkeitä työntekijöiden viihtyvyy-
den kannalta: joustavat työajat, liik-
kuminen, digitaalisuus, etätyö, yh-
teisöllisyys ja työhyvinvointi. Työti-
lojen muutoksilla halutaan mahdol-
listaa nämä asiat kaikille, selventää 
KVA Arkkitehdit Oy:n suunnittelu-
johtaja Eija Niemelä.

Yritykset haluavat tukea ihmis-
ten työuria. Työntekijöistä on tul-
lut entistä tärkeämpiä organisaati-
oille, ja hyvistä ihmisistä halutaan 
pitää kiinni.

Niemelän mukaan nuoret työn-
tekijät osaavat jo vaatia näitä asioita 

tulevilta työpaikoiltaan, ja työym-
päristöstä ja työhyvinvoinnista on 
tullut tärkeitä kilpailuvaltteja mo-
nille yrityksille. 

– Työtilojen vaikutusta työhy-
vinvointiin voidaan myös mitata, ja 
työympäristöjä on mahdollista ser-
tifioida henkilöstön hyvinvoinnin 
näkökulmasta, Niemelä mainitsee.

Tilojen hyödyntäminen
Uusiin tiloihin liittyy usein muutok-
set työtavoissa ja työkulttuurissa. 

– Vaikka tilakulma edellä men-
nään, on meidän osattava tunnistaa 
muutoksen keskellä olevien ihmis-
ten ajatuksia, toiveita, pelkoja ja en-
nakkoluuloja. Kuuntelemme ihmi-
siä tarkkaan ymmärtääksemme hei-
dän erilaiset tarpeensa, muistuttaa 
johtava työympäristönkehittämisen 

asiantuntija Catarina Wikström.
– Koska kaikki ihmiset ovat eri-

laisia, tarvitaan myös erilaisia työ-
ympäristöjä, komppaa sisustusark-
kitehti Suvi Hirvonen.

– Suunnittelemme tiloja sekä hil-
jaiseen että aktiiviseen työskente-
lyyn. Valitsemme kalusteita, jotka 
sopivat erilaisiin tarpeisiin ja työn-
teon malleihin. Varioimme tilaa vä-
rien, valaistuksen, äänimaailman 
ja jopa lämpötilan avulla, Hirvo-
nen jatkaa.

Työympäristön kehittämisessä 
ei suinkaan aina ole kyse toimisto-
tiloista. KVA Arkkitehdit on myös  
suunnitellut oppimisympäristöjä, 
laboratorioita ja muita erityistiloja.

– Aloitamme työmme aina kysy-
mällä ihmisiltä, että millaista työtä 
teet? Missä tiloissa sitä teet? Miten 
työskentelet? Mikä näissä tiloissa 
toimii, mikä ei?, Hirvonen luettelee.

Päivä sisustusarkkitehtina
Tila ei itsessään ole mitään ilman 
ihmisiä, jotka sitä käyttävät, KVA:n 
asiantuntijat muistuttavat. On tär-
keää, että ihmiset osaavat myös  
työskennellä uudessa tilassa oi-
kein. Henkilöstö on valmennetta-
va uusien tilojen käyttöön. 

KVA Arkkitehdit opastaa käyt-
täjiä erilaisten työpajojen ja osal-

listavien tilapelien kautta. Työnte-
kijät saavat tilaisuuden toimia päi-
vän sisustusarkkitehtina ja suunni-
tella tiloja yhdessä. Apuna on myös 
3D-mallinnus, jonka avulla voidaan 
antaa hyvin realistinen kuva tule-
vista tiloista, ja asiakkaiden on help-
po kommentoida suunnitelmia. 

Muuntojoustavia tiloja voidaan 
ensin kokeilla – ja pilottivaiheen jäl-
keen niitä voidaan saadun palaut-
teen mukaan myös parannella ja 
hienosäätää. 

– Henkilöstön mukana kuljetaan 
koko muutosmatkan ajan. Valmen-
nuksessa kaikki tähtää siihen, että 
käyttäjät oppivat hyödyntämään 
uutta työympäristöä mahdollisim-
man hyvin. Vain silloin voidaan ai-
dosti lisätä työntekijöiden hyvin-
vointia, Kokkola painottaa.

Vuonna 1964 perustettu KVA 
Arkkitehdit Oy on täyden palve-
lun arkkitehti- ja sisustusarkkiteh-
titoimisto. Suunnittelupalvelujen 
lisäksi yritys tarjoaa työympäristön, 
toimitilan ja toimitilakonseptin ke-
hittämispalveluita kiinteistönomis-
tajille ja kiinteistöissä toimiville or-
ganisaatioille. Vaero Groupiin kuu-
luva KVA Arkkitehdit on muka-
na Rework Workplace Experience 
Summit -tapahtumassa Helsingis-
sä lokakuussa.

Uudet tilat tarkoittavat muutoksia myös työkulttuurissa. Työympäristökehittämisen asiantuntija Catarina Wikström, suunnittelujohtaja Eija Niemelä, toimitusjohtaja Ritva Kokkola ja si-
sustusarkkitehti Suvi Hirvonen korostavat henkilöstön kuuntelemisen ja ymmärtämisen merkitystä muutoksen keskellä.

Matkalla kohti hyvinvointia

“
Koska kaikki  
ihmiset ovat eri-
laisia, tarvitaan 
myös erilaisia  
työympäristöjä.
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