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Teknologisen kehityksen myötä moderni tietotyö on yhä vähemmän paikasta ja ajasta riippuvaista. 

Tällaisen mobiilin ja monipaikkaisen työn lisääntyessä sijainnin merkitys vähenee, ja näin ollen, työn-

teon paikkojen rooli työn tukemisen kannalta nousee keskeiseksi. Tämän diplomityön tavoitteena oli-

kin tuottaa lähtökohtia mobiilia ja monipaikkaista tietotyötä tukevan organisaation työympäristön 

suunnitteluun. Työssä keskitytään tutkimaan, mikä ylipäätänsä on organisaation tarjoamien tilojen 

rooli, kun työympäristö on vähitellen laajentunut koskemaan muitakin paikkoja kuin perinteistä toi-

mistoa, ja miten organisaation tarjoamissa tiloissa voidaan arkkitehtonisin keinoin tukea tällaista laa-

jemmalle ulottuvaa mobiilia ja monipaikkaista työtä. 

 Valitun aihepiirin ja näkökulman takia oikeiden käyttäjien tarpeiden ja tavoitteiden kartoitta-

minen osana tutkimusprosessia valikoitui tutkimukselle luontevimmaksi lähestymistavaksi. Siksi tut-

kimuskysymyksiä on lähestytty kirjallisuuskatsauksen lisäksi laadullisen tapaustutkimuksen kautta, 

jossa tutkimusaineistoa kerättiin kyselyn ja yksilöhaastattelujen avulla ja analysoitiin pääosin laadul-

lisen sisällönanalyysin keinoin. Tapaustutkimuskohteena on toiminut Tampereen korkeakouluyhteisö 

ja etenkin yhteisön mobiilit työntekijät. Diplomityö onkin tapaustutkimuksen osilta toteutettu Tam-

pereen korkeakouluyhteisön Kampuskehitysyksikön toimeksiannosta.

 Diplomityö etenee pääosin luku luvulta vuoropuheluna kirjallisuuskatsauksen ja tapaustut-

kimuksen välillä. Kirjallisuuden pohjalta läpikäytäviä aiheita peilataan lukujen päätteeksi tapaus-

tutkimukseen. Työssä käsiteltäviä aiheita ovat työympäristöjen evoluutio, nykyinen monipaikkainen 

tietotyöympäristö ja organisaation tilojen rooli osana sitä sekä monipaikkaisen työn tukeminen työhy-

vinvoinnin näkökulmasta.

 Työn tuloksena syntyi sekä yleisluonteisemmat suunnitteluperiaatteet että tarkemmat työka-

lut tukemaan tapaustutkimuskohteen työympäristöjen suunnittelua. Yleisluonteisemmat suunnittelu-

periaatteet syntyivät analysoimalla kirjallisuuskatsauksessa esille nousseita monipaikkaisen työn ulot-

tuvuuksia. Niistä tunnistettiin tekijöitä, jotka kaipaavat työhyvinvoinnin näkökulmasta tukemista ja 

näin muodostui hypoteesi tilakokemuksista, joita oletettavasti tavoitellaan mobiilia ja monipaikkaista 

työtä tukevalta työympäristöltä. Muodostettujen tilakokemusten kautta on käsitelty tilallisia tekijöitä, 

jotka olisi syytä ottaa huomioon kyseisen kokemuksen kannalta.

 Tarkemmat suunnittelutyökalut perustuvat tapaustutkimuksesta tehtyyn päälöydökseen. Ta-

paustutkimuksessa tunnistettiin, että vuorovaikutuksen eri rajapinnat määrittelevät hyvin pitkälle tar-

peita ja toiveita sen suhteen, millainen työympäristö tukee monipaikkaista työtä. Näitä rajapintoja 

olivat kohdeorganisaatiossa vuorovaikutus tiimin, yhteisön eri yksiköiden ja ulkopuolisten toimijoiden 

kanssa. Tämän löydöksen avulla pystyttiin muodostamaan vuorovaikutusprofilointimenetelmä, jon-

ka avulla tapaustutkimusaineistosta on pystytty kattavammin analysoimaan eri tarpeita ja toiveita 

työympäristöltä. Näitä löydöksiä jatkojalostettiin suunnittelijan näkökulmasta ja näin muodostettiin 

erilaisia suunnittelua ohjaavia työkaluja, kuten työpäiväpolut sekä monipaikkaisen työn kannalta rele-

vantit tilavyöhykkeet.

 Tuotettujen lähtökohtien perusteella suunnittelija tietää kokonaisvaltaisemmin, mitä ottaa 

huomioon mobiilin ja monipaikkaisen työn kannalta organisaation tilojen suunnittelussa. Työkalut 

toimivat apuvälineinä sekä perusteluina konkreettisten suunnitteluratkaisujen valinnoissa.

Avainsanat: työympäristösuunnittelu, mobiili ja monipaikkainen tietotyö, työn tukeminen, työhyvin-

vointi, tapaustutkimus, käyttäjäkokemus, laadullinen sisällönanalyysi, strateginen suunnittelu

Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck –ohjelmalla.
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Due to the development of digital technologies, modern knowledge work is becoming less and less de-

pendent on place and time. As this kind of mobile and multi-locational work increases, the importance 

of location decreases, and thus, the selection of the places for work is more based on how they support 

work and its processes. The aim of this master’s thesis was to provide starting points for the design 

of the organization’s workplaces supporting mobile and multi-locational knowledge work. The thesis 

focuses on exploring firstly, what is the role of the workplaces provided by the organization, as the 

work environment has gradually expanded beyond the traditional office, and how the organization’s 

workplace could support the new kind of mobile and multi-locational work by architectural means.

 For the sake of the chosen topic and perspective, the mapping of the needs and goals of actual 

users as part of the research process was selected as the most natural approach to the thesis. Therefore, in 

addition to the literature review, research questions have been approached through a qualitative case study, 

in which research material was collected through a survey and individual interviews and analyzed using 

qualitative content analysis. The case in this study has been the Tampere Universities community and 

particularly its mobile workers. The case study was carried out by commission of the Tampere Universities 

community’s Campus Development Team.

 The thesis proceeds chapter by chapter mainly as a dialogue between the literature review and the 

case study: the topics covered in the literature review are mirrored to the case study and its findings. The 

topics introduced in the thesis include the evolution of work environments, the current network of places 

for work, and the role of workplaces provided by the organization as a part of this network. Also, topics 

about supporting multi-locational work from the perspective of well-being are covered.

 As a result of these studies, the thesis introduces both general design principles for work envi-

ronments supporting mobile and multi-locational work, and more precise tools to support particularly 

the design of work environments of the case organization. The general design principles emerged from 

the analysis of the dimensions of multi-locational work covered in the literature review. Among these 

dimensions, factors, that need support from the aspect of well-being, were identified and, a hypothesis 

of spatial experiences, that are presumably pursued from a work environment that supports mobile and 

multi-locational work, was created. The spatial experiences address architectural means that should be 

considered for each experience.

 The detailed design tools are based on the main finding of the case study. The case study identified 

that the different interfaces of interaction define, in a large extent, the needs and desires in terms of what 

kind of work environment supports multi-locational work. The interfaces in the target organization were 

interaction with the team, interaction with different organizational units and interaction with external 

partners. Due to this finding, it was possible to form an interaction profiling method, which has made it 

possible to extract in a more comprehensive way the needs and wishes towards the work environment from 

the case study material. These needs and wishes were further refined from a designer’s perspective, creat-

ing a variety of design tools, such as workday paths and spatial zones relevant to multi-locational work.

 Based on these design tools, the designer knows more holistically what to consider, in terms 

of mobile and multi-locational work, in the design of the organization’s premises. The tools serve as 

aids and justifications for the selection of the concrete design solutions.

Keywords: workplace design, mobile and multi-locational knowledge work, well-being at work, case 

study, user experience, qualitative content analysis, strategic design

The originality of this thesis has been checked using the Turnitin OriginalityCheck service.





Kaikki tarinat saavat alkunsa paikoissa. Ajatusleikkinä on hauska miettiä, että kaikkien 

näiden paikkojen taustalla on ollut arkkitehteja antamassa panostaan, oli sitten kyse maa-

ilmaa mullistavasta konseptisuunnitelmasta tai ihan vain vessakaaviosta. Imelästi sanottu-

na tulevassa ammatissani pääsee jollain tasolla ikään kuin osaksi muiden ihmisten tarinoita 
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K Ä S I T T E E T

Työympäristö

Tilakokonaisuus, jossa työtä tehdään. Perinteisesti organisaation toimisto, mutta nykyään 

paikkojen verkosto, joka koostuu fyysisen tilojen lisäksi virtuaalista, sosiaalisista ja koke-

muksellisista tiloista (Blakstad 2015, 56).

Tietotyö

Asiantuntijapainotteista työtä, joka perustuu luovaan tiedon oppimiseen, soveltamiseen ja 

luomiseen (Greene & Myerson 2011, 19-21).

Mobiili ja monipaikkainen tietotyö

Mobiiliteknologian mahdollistamaa kiinteästä paikasta ja ajasta riippumatonta tietotyötä, 

jossa työntekijä kuljettaa mukanaan työvälineitään ja työskentelee tarpeensa mukaan eri 

työpisteissä (Roininen 2019, 7). Tällaiseen työhön voidaa viitata useilla eri termeillä, kuten 

mobiili, monipaikkainen, hajaantunut, virtuaalinen, joustava, monipistetyö tai jopa etätyö. 

Selvyyden vuoksi tässä diplomityössä pyritään käyttämään termejä mobiili ja monipaikkainen.

Mobiili työntekijä

Mobiilia ja monipaikkaista tietotyötä harjoittava työntekijä. Voidaan viitata myös mm. ter-

meillä liikkuva työntekijä tai mobiilityöläinen.

Monipaikkainen tietotyöympäristö 

Erilaisten työnteon paikkojen ja niiden välillä tapahtuvan liikkumisen muodostamana ko-

konaisuus (Haukkala 2011, 4). Voidaan viitata myös termillä paikkojen verkosto.



Organisaation tarjoamat tilat

Työympäristöt, jotka organisaatio tarjoaa työntekijöilleen käytettäväksi.

Työhyvinvointi

Kokonaisuus, johon vaikuttavat mm. työn sujuminen, mielekkyys, terveys ja turvallisuus 

(Virolainen 2012, 11). Työhyvinvointi on kehityskohteena oleellinen, sillä hyvinvoiva ja työ-

hönsä sitoutunut työntekijä tuottaa laadukasta työtä, mikä puolestaan on merkittävä edel-

lytys organisaation tuottavuudelle (Peltoniemi et al. 2017, 7).

Mobiilin ja monipaikkaisen työn vaativuustekijät

Mobiilin ja monipaikkaisen työn toimintaympäristön ulottuvuuksia, jotka potentiaalisesti 

aiheuttavat joko kuormitusta tai tuovat merkityksellisyyttä ja sitoutumista työhön. Vaati-

vuustekijöitä ovat matkustaminen, monipaikkaisuus, erilaisissa kulttuureissa toimiminen, 

projektimainen työ, välittynyt vuorovaikutus ja yhteistyö sekä uudella tavalla rakentuva 

työaika. (Vartiainen & Hyrkkänen 2010)

Tilakokemus

Arkkitehtonisin keinoin saavutettu kokemus. Tässä työssä tilakokemuksien kautta esitel-

lään suunnitteluperiaatteita, jotka tulee ottaa huomioon työympäristösuunnittelussa.

Työympäristösuunnittelu

Työhön tarkoitettujen tilakokonaisuuksien suunnittelua, jonka tavoitteena on luoda turval-

lista ympäristöä, joka tukee työntekijöiden toimintakykyä ja hyvinvointia. 
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Johdanto

1 . 1  M U U T T U V A  T Y Ö  J A  T O I M I N T A Y M P Ä R I S T Ö

1 . 2  T Y Ö N  T A V O I T T E E T  J A  R A J A U S

1 . 3  T Y Ö N  R A K E N N E

Työn ensimmäinen luku avaa tutkimuksen taustoitta-

malla tutkimusaihetta ja motivaatiota sen taustalla. Sen 

lisäksi luvussa esitellään tutkimuksen tavoitteet, tutki-

muskysymykset sekä työn rakenne.

1
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Työelämää muovaavia ajankohtaisia teki-

jöitä on useita, mitkä yhdessä ja erikseen 

vaikuttavat työntekoon, siitä saataviin tu-

loksiin ja hyvinvointiin niin yksilön ja or-

ganisaation kuin yhteiskunnan tasolla. 

Tämä asettaa uudenlaisia vaatimuksia työn 

toimintaympäristölle. 

Ensinnäkin valtaosa työstä on muuttunut 

sisällöltään, kun vuosien saatossa entistä 

suurempi osa työvoimasta edustaa asian-

tuntijapainotteista tietotyötä. Tällainen työ 

koostuu yhä vähemmän rutiinityöstä ja pe-

rustuu yhä enemmän luovaan tiedon oppi-

miseen, soveltamiseen ja luomiseen. (Gree-

ne & Myerson 2011, 19-21) Myös työyhteisöt 

ovat muuttaneet muotoaan: globalisaation ja 

muuttuneen ikärakenteen seuraksensa työ-

elämässä on rinnakkain useita kulttuureja 

ja sukupolvia ja näin ollen työyhteisöt ovat 

monimuotoisempia ja maantieteellisesti 

hajaantuneempia (Hildén 2014). Sen lisäk-

si asenteet työtä kohtaan ovat muuttuneet. 

Talouskasvun ja työtuottavuuden vaatimuk-

sien rinnalla korostuvat sosiaaliset ja laa-

dulliset arvot, kuten hyvinvointi ja elämän-

laatu. Osa haluaa tehdä työtä intohimoisesti, 

kun osa puolestaan haluaa rauhoittaa elä-

määnsä ja antaa työn tekemiselle pienem-

män roolin. (Kaivo-oja 2016) Näiden rinnal-

la työelämä kohtaa myös erinäisiä ulkoisia 

paineita, kuten ekologisuuden kestävyyden, 

jonka tavoittelu vaikuttaa niin liikkumisen 

ja asumiseen kuin työelämäänkin (Hildén 

2014). Viimeisimpänä ajankohtaisena teki-

jänä mainittakoon koronaviruspandemia ja 

sen laaja-alaiset vaikutukset työntekoon. 

Merkittävimpänä muutoksena voidaan 

kuitenkin nähdä teknologisen murroksen 

mahdollistaman monipaikkaisen ja mo-

biilin tietotyön lisääntyminen (mm. Var-

tianen et. al 2007). Yksilön kannalta tämä 

tarkoittaa aikaan, paikkaan ja työnantajaan 

sidotusta työstä siirtymistä kohti moni-

muotoisempaa ja itseohjautuvampaa mo-

nitilaista työtä (Dufva et al. 2016, 4). Moni-

paikkainen ja mobiili työ mahdollistaa työn 

joustavuutta sen suhteen, milloin, missä 

ja miten työskentelemme (Wessels 2017, 

1). Hyvin toteutettuna nämä joustot voi-

vat lisätä työhyvinvointia ja -tuottavuutta 

(Tuomivaara et al. 2016, 17). Toisaalta täl-

laisessa työnteontavassa on tekijöitä, jot-

ka vaikuttavat työntekijöiden työkykyyn, ja 

jotka hallitsemattomina voivat johtaa työ-

hyvinvoinnin menetykseen (Roininen 2019, 

11). Laaja toimintaympäristö synnyttää siis 

myös haasteita, joiden hallinta vaatii niin 

työntekijöitä, kuin heidän organisaatiotaan 

kehittämään ja uudistamaan toimintaansa 

(Koroma et al. 2011, 3). 

Tämä uudenlainen aikaan ja paikkaan si-

toutumaton työ synnyttää väistämättä 

muutoksia myös työympäristöissä. Se ky-

seenalaistaa perinteisen toimiston roolia 

työympäristön laajentuessa toimiston ul-

kopuolelle. Sijainnin merkityksen vähen-

tyessä työnteonpaikkojen luoma arvo työn 

sujumisen kannalta nousee keskeiseksi 

(Tuomivaara et al. 2016, 60). Työympäris-

tösuunnittelussa olisikin merkityksellistä 

ymmärtää, kuinka tiloilla voidaan tukea 

uudenlaisen työn tekemistä.

1 . 1  M U U T T U V A  T Y Ö  J A  T O I M I N T A Y M P Ä R I S T Ö
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1 . 2  T Y Ö N  T A V O I T T E E T  J A  R A J A U S

Tämän diplomityön tavoitteena on tuottaa lähtökohtia mobiilia ja monipaikkaista tie-

totyötä tukevan organisaation työympäristön suunnitteluun. Tarkemmin ottaen työ kes-

kittyy tutkimaan, mikä ylipäätänsä on organisaation tarjoamien tilojen rooli, kun työym-

päristö on vähitellen laajentunut koskemaan muitakin paikkoja kuin perinteistä toimistoa, 

ja miten organisaation tarjoamissa tiloissa voidaan arkkitehtonisin keinoin tukea tällaista 

laajemmalle ulottuvaa mobiilia ja monipaikkaista työtä. Aihepiirin laajuuden vuoksi aihetta 

käsitellään pääsääntöisesti niiltä osin kuin niillä voidaan katsoa olevan merkitystä arkki-

tehtonisiin ja tilallisiin ratkaisuihin. 

Työtä ohjaava päätutkimuskysymys on: Miten organisaation työympäristöllä voidaan 

tukea mobiilia ja monipaikkaista työtä? Kysymyksen laajuuden vuoksi se on jaettu nel-

jäksi alakysymykseksi:

1. Mikä on organisaation tilojen rooli monipaikkaisessa tietotyöympäristössä?

2. Mitkä ovat työn tukemisen kannalta keskeisiä tekijöitä monipaikkaisessa työssä?

3. Mitä organisaation tiloissa on otettava huomioon, jotta se tukisi monipaikkaista työtä?

4. Millainen työympäristö voisi tukea monipaikkaista työtä?

Valitun aihepiirin ja näkökulman takia oikeiden käyttäjien tarpeiden ja tavoitteiden kartoit-

taminen osana tutkimusprosessia valikoitui luontevimmaksi lähestymistavaksi. Siksi tutki-

muskysymyksiä on lähestytty kirjallisuuskatsauksen lisäksi laadullisen tapaustutkimuksen 

kautta. Tapaustutkimuskohteena toimii Tampereen korkeakouluyhteisö ja etenkin yhteisön 

mobiilit työntekijät. Diplomityö onkin tapaustutkimuksen osilta toteutettu yhteistyössä 

Tampereen korkeakouluyhteisön Kampuskehitysyksikön kanssa.

Työn painopisteenä on kerättyyn teoria- ja tutkimusaineistoon perustuvien lähtökohtien 

tuottaminen suunnittelun pohjaksi. Tarkoituksena on kirjallisuuden ja tapaustutkimuksen 

kautta tunnistaa ensinnäkin, miten organisaation työympäristö voisi tukea monipaikkaista 

tietotyötä ja luoda tämän perusteella suunnittelutyökaluja monipaikkaista tietotyötä tuke-

vien työympäristöjen kehittämiseksi. Työssä luodaan sekä yleisluonteisemmat suunnitte-

luperiaatteet sekä tarkemmat työkalut tukemaan juuri tapaustutkimuskohteen työympäris-

töjen suunnittelun ohjausta.
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1 . 3  T Y Ö N  R A K E N N E

Selvittää työn taustat ja rakenne

Tutkimuksen lähesty-

mistapa ja menetelmät

Johdanto

2. luku

1. luku

3. luku

4. luku

5. luku

6. luku

S I S Ä L T Ö T A V O I T E

Esitellä tutkimuksen tieteellistä 

viitekehystä ja kuvata 

tutkimusprosessin etenemistä

Vastata tutkimuskysymykseen 2:

Mitkä ovat työn tukemisen kannalta 

keskeisiä tekijöitä monipaikkaisessa 

työssä?

Vastata tutkimuskysymykseen 3:

Mitä organisaation tiloissa on otettava 

huomioon, jotta se tukisi monipaikkais-

ta työtä?

Vastata tutkimuskysymykseen 4:

Millainen työympäristö voisi tukea mo-

nipaikkaista työtä?

Loppupohdinta ja yhteenveto

Vastata tutkimuskysymykseen 1:

Mikä on organisaation tilojen rooli mo-

nipaikkaisessa tietotyöympäristössä?

7. luku

Monipaikkainen

tietotyöympäristö

Monipaikkaisen työn

tukeminen

Monipaikkaisen työn

tilakokemukset

Yhteenveto

Suunnittelutyökalut
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Diplomityö etenee pääosin luku luvulta 

vuoropuheluna kirjallisuuskatsauksen ja 

tapaustutkimuksen välillä. Kirjallisuuden 

pohjalta läpikäytäviä aiheita peilataan lu-

kujen päätteeksi tapaustutkimukseen. Lo-

puksi diplomityön päättää loppuanalyysi ja 

yhteenveto.

Diplomityön ensimmäisessä 

luvussa selvitetään työn ai-

heen taustoja ja kuvataan työn 

tavoitteet. Toisessa luvussa puolestaan 

käydään läpi tutkimuksen tieteellistä vii-

tekehystä ja kuvataan tutkimusprosessin 

etenemistä. Luvussa esitellään yleisluon-

teisemmin sekä aineistonkeruu- että ana-

lyysimenetelmät ja lopuksi kuvataan tar-

kemmin tutkimusprosessia.

Kolmannessa luvussa syven-

nytään työn varsinaiseen aihe-

piiriin. Luvussa pyritään tun-

nistamaan, miten työn ja sen 

toimintaympäristön muutokset ovat vai-

kuttaneet työympäristöihin ja etenkin or-

ganisaation tarjoamiin tiloihin. Luvussa 

pyritään vastaamaan tutkimuskysymykseen 

1: Mikä on organisaation tilojen rooli mo-

nipaikkaisessa tietotyöympäristössä? Asiaa 

tutkitaan kirjallisuuskatsauksen kautta 

kertaamalla lyhyesti tietotyöympäristöjen 

kehitys monipaikkaisiksi, jonka jälkeen 

määritellään tarkemmin nykyinen moni-

paikkainen tietotyöympäristö. Tämän jäl-

keen tutustutaan kirjallisuuden perusteella 

tarkemmin organisaation tarjoamiin tiloi-

hin ja muutoksiin, joita ne kohtaavat tässä 

kontekstissa. Luvun päättää aiheen peilaus 

tapaustutkimukseen, jossa tapausorgani-

saatiolle tehtyä kyselyä on analysoitu ku-

vailevan tilastollisen analyysin keinoin ja 

haastatteluja puolestaan teorialähtöisellä 

sisällönanalyysilla kyseisen luvun teoriaan 

pohjautuen.

Neljännessä luvussa esitellään 

monipaikkaiseen työhön liittyviä 

keskeisiä haasteita ja mahdolli-

suuksia, jotta voitaisiin tunnis-

taa niitä tekijöitä, joihin työympäristöjen 

suunnittelussa on hyvä kiinnittää huomiota. 

Luku vastaa työn 2. tutkimuskysymykseen: 

Mitkä ovat työn tukemisen kannalta keskei-

siä tekijöitä monipaikkaisessa työssä? Aihetta 

tarkastellaan käymällä kirjallisuuskatsauk-

sen kautta läpi mobiilin ja monipaikkaisen 

toimintaympäristön ulottuvuuksia, jonka 

jälkeen ulottuvuuksien tuomia haasteita 

ja mahdollisuuksia tarkastellaan työn tu-

kemiseksi työhyvinvoinnin näkökulmasta. 

Lopuksi luvussa käsiteltyjä aiheita tarkas-

tellaan tapaustutkimuksen kautta tutki-

musaineiston kuvailevan tilastollisen ana-

lyysin ja teorialähtöisen sisällönanalyysin 

keinoin.

3

1&2

4
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Viidennessä luvussa pyritään 

arkkitehtonisin keinoin vastaa-

maan mobiilin ja monipaikkai-

sen tietotyön työympäristölle 

asettamiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, 

joita on määritelty kirjallisuuden pohjal-

ta aiemmissa luvuissa. Luvussa pyritään 

vastaamaan tutkimuskysymykseen 3: Mitä 

organisaation tiloissa on otettava huomioon, 

jotta se tukisi monipaikkaista työtä? Koska 

kirjallisuudesta ei löytynyt suoraviivai-

sia vastauksia siihen, mitä arkkitehtonisia 

tekijöitä tulisi ottaa huomioon juuri mo-

nipaikkaista työtä tuettaessa, lähdettiin 

tilallisia keinoja pohtimaan aikaisemmin 

sisäistetyn teorian avulla.  Kirjallisuuden 

perusteella esiin tulleita monipaikkaisen 

työn haasteita ja mahdollisuuksia kirjat-

tiin ylös ja ryhmiteltiin tilallisuuden kan-

nalta mielekkäisiin uusin kokonaisuuksiin 

ja näin syntyi hypoteesi tilakokemuksista, 

joita oletettavasti tavoitellaan mobiilia ja 

monipaikkaista työtä tukevalta työympä-

ristöltä. Muodostettujen tilakokemusten 

kautta on käsitelty tilallisia tekijöitä, jotka 

olisi syytä ottaa huomioon kyseisen koke-

muksen kannalta. Tilakokemukset toimivat 

siis yleisluonteisina suunnitteluperiaattei-

na mobiilia ja monipaikkaista työtä tukevan 

työympäristön kehittämiseksi.

Kuudennessa luvussa muodos-

tetaan tapaustutkimusorgani-

saation työympäristösuunnit-

telua ohjaavia käyttäjälähtöisiä 

apuvälineitä perustuen tapaustutkimuksen 

analyysiin. Luku vastaa tutkimuskysymyk-

seen 4: Millainen työympäristö voisi tukea 

monipaikkaista työtä? Luvussa havainnol-

listetaan eri keinoin tapaustutkimuksesta 

nousseita tarpeita ja mahdollisuuksia, joita 

on analysoitu ja jäsennelty arkkitehtuurin 

näkökulmasta. Näistä muodostuu tarkem-

mat työkalut tukemaan juuri tapaustutki-

muskohteen työympäristöjen suunnittelua.

Viimeisessä luvussa esitetään yh-

teenveto työstä sekä pohditaan 

työn tuloksia.  Luvussa palataan 

työn tutkimuskysymyksiin tiivistäen työn 

perusteella vastaukset niihin. 

5

6

7



Tutkimuksen 
lähestymistapa ja menetelmät

2 . 1  A I N E I S T O N K E R U U

2 . 2  A I N E I S T O N  A N A L Y Y S I

2 . 3  T U T K I M U S P R O S E S S I

2

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen tieteellistä vii-

tekehystä ja kuvataan tutkimusprosessin etenemistä. 

Aluksi käydään läpi yleisluonteisemmin sekä aineiston-

keruu- että analyysimenetelmät ja lopuksi kuvataan tar-

kemmin tutkimusprosessia eli miten kuvattuja menetel-

miä on käytetty juuri tässä diplomityössä.
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2 . 1  A I N E I S T O N K E R U U

2 . 1 . 1  T E O R I A T A U S T A N  A I N E I S T O

Tutkimuksen teoreettisen taustan sel-

vittämiseksi tehtiin kirjallisuuskatsaus. 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli 

hahmottaa aihepiirin kokonaisuutta ja sel-

vittää, miten työ liittyy jo olemassa olevaan 

tutkimukseen. Kirjallisuutta kartoitettiin 

vapaasanahaulla useiden eri tietokantojen 

kautta pääasiallisena tietokantana kuiten-

kin Tampereen yliopiston Andor-hakupal-

velu. Lisäksi käytettiin mm. Google Scho-

lar-hakupalvelua. Aineistoa täydennettiin 

tarkastelemalla löydettyjen aineistojen 

lähdeluetteloja.

2 . 1 . 2  T U T K I M U S A I N E I S T O 
Lähestymistapana tapaustutkimus

Valitun näkökulman takia oikeiden käyttä-

jien tavoitteiden kartoittaminen osana tut-

kimusprosessia valikoitui luontevimmaksi 

lähestymistavaksi tutkimukselle. Siksi tut-

kimuskysymyksiä on lähestytty kirjalli-

suuskatsauksen lisäksi tapaustutkimuksen 

(case study) kautta. 

Tapaustutkimus on tutkimusstrategia, jossa 

nimensä mukaisesti tarkastellaan yhtä tai 

useampaa tapausta. Tapauksia voivat olla 

esimerkiksi jokin organisaatio, kehityshan-

ke tai muutosprosessi. Tapaustutkimuksel-

le tyypillistä on, että se tutkii ajankohtaisia 

ilmiöitä todellisessa kontekstissaan. Teo-

riasta johdettuja kysymyksiä tutkitaan siis 

empiirisesti tapauskohtaisen tarkastelun 

kautta. Tapaustutkimuksessa pyritään tut-

kimaan, kuvaamaan ja selittämään tapauk-

sia pääasiassa miten- ja miksi-kysymys-

ten avulla. Keskeistä tapaustutkimuksen 

kannalta on ymmärtää, mitä tapauksesta 

voidaan oppia. (Eriksson & Koistinen 2014, 

4-5)

Tapaustutkimuksessa voidaan käyttää 

useita erilaisia aineistonkeruumenetelmiä. 

Laadullinen aineisto on tyypillistä tapa-

ustutkimukselle, mutta sen rinnalla voi-

daan käyttää lisäksi määrällistä aineistoa. 

(Eriksson & Koistinen 2014, 4-5)
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Tapaustutkimuksen kohdeorganisaationa 

toimii Tampereen korkeakouluyhteisö, 

jonka muodostavat yhdessä Tampereen yli-

opisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. 

Monialainen yhteisö on perustettu vuoden 

2019 alussa Tampereen yliopiston, Tam-

pereen teknillisen yliopiston ja Tampereen 

ammattikorkeakoulun muodostaessa yh-

teisen konsernin. (Tuni 2020)

Korkeakouluyhteisön tutkimuksen ja ope-

tuksen painopisteitä ovat tekniikka, terveys 

ja yhteiskunta. Kaiken kaikkiaan korkea-

kouluyhteisössä opiskelee yli 30 000 opis-

kelijaa ja henkilöstön jäseniä on yli 4000. 

Yhteisö muodostuu useasta hajaantunees-

ta kampuksesta, joista pääasialliset sijait-

sevat Tampereella (kuva 1). Pääkampuksia 

ovat Keskustakampus, Hervannan kampus, 

Kaupin kampus sekä TAMKin pääkampus. 

Muita Tampereella sijaitsevia kampuk-

sia ovat mm. Normaalikoulu Nekalassa, 

Mediapolis Tohlopissa, Musiikkiakatemia 

Pyynikillä sekä Proakatemia keskustassa. 

Etäkampuksia on puolestaan Porissa, Sei-

näjoella, Mäntässä, Virroilla ja Ikaalisissa. 

(Tuni 2020, Kampuskehityksen nykyti-

la-analyysi 2019)

Toisin sanoen korkeakouluyhteisö on luon-

nostaan monipaikkainen, mistä johtuen 

kyseinen organisaatio muodosti hedelmäl-

lisen lähtökohdan tutkimusaiheelle. Vuo-

den 2019 yhdistymisen takia korkeakoulu-

yhteisön työntekijät ovat pendelöineet yhä 

enenevissä määrin kampuksien välillä: ta-

paamisia järjestetään niin eri kampuksil-

la kuin yhteistyökumppaneiden tiloissa ja 

työtä tehdään näin ollen monesta eri sijain-

nista käsin. Monipaikkaisuus korkeakoulu-

yhteisössä syntyy muiden tekijöiden lisäksi 

siis itse organisaation hajaantuneisuudes-

ta. Työympäristösuunnittelu ja sen keinot 

ovat yksi työkalu sitoa maantieteellises-

Kuva 1: Tampereen korkeakouluyhteisön Tampereen kampukset.

2 . 1 . 2  T U T K I M U S A I N E I S T O 
Kohdeorganisaatio: Tampereen korkeakouluyhteisö

Hervanta

KauppiTAMK

Keskusta
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ti hajaantunutta yhteisöä yhdeksi, minkä 

vuoksi korkeakouluyhteisön tarve mobiilia 

ja monipaikkaista työtä tukeville työympä-

ristöille on siis hyvin ajankohtainen. Tä-

män tunnistetun tarpeen vuoksi Tampereen 

korkeakouluyhteisön jo ennestään mobiilit 

työntekijät toimivat oivallisena tutkimus-

kohteena. Toisekseen monialaisena yhtei-

sönä korkeakouluyhteisön henkilökunta 

edustaa hyvin laaja-alaista ja monipuolista 

työnkuvaotantaa, mikä lisää tutkittavan ta-

pauksen uskottavuutta ja opettavaisuutta. 

Tapaustutkimus on tehty Tampereen 

korkeakouluyhteisön Kampuskehityk-

sen toimeksiannosta. Kampuskehitys oh-

jaa Tampereen korkeakouluyhteisön kam-

pusympäristöjen tarkoituksenmukaista 

suunnittelua.  Kehittämistä tehdään voi-

makkaasti käyttäjävuorovaikutuksessa. 

Kampuskehityksessä tilallisen kehityksen 

rinnalla kulkeekin yhtä suuressa roolis-

sa myös toiminnallinen kehitys. Työym-

päristökehitys on yksi Kampuskehityksen 

vaikutusalueista ja siinä pitkän tähtäimen 

tavoitteena on saada työympäristöt vastaa-

maan tämän päivän työskentelyä niin, että 

ne tukevat tarkoituksenmukaisesti henki-

löstönsä työtä ja ovat aktiivisessa käytös-

sä. (Kampuskehityksen nykytila-analyysi 

2019) Tutkimuksen aineistoa käytetään siis 

lisäksi konkreettisesti Kampuskehityksen 

tekemää kampusten työympäristökehittä-

mistä varten.

Tapaustutkimuksen tutkimusaineisto ke-

rättiin kyselyn ja haastattelujen avulla. 

Kysely on aineistonkeruumenetelmä, jossa 

kysymysten muoto on vakioitu eli kaikilta 

kyselyyn vastanneilta kysytään samat asiat, 

samassa järjestyksessä ja samalla tavalla. 

Kysymysten ymmärrettävyyteen ja yksi-

selitteisyyteen on siis kiinnitettävä niissä 

huomiota. Kyselyn etuna on se, että sillä 

saadaan tavoitettua suurempiakin kohde-

joukkoja ja sen myötä saadaan tutkittua 

laajoja kokonaisuuksia. (Vilkka 2007, 28)

Toinen aineistonkeruumenetelmä raken-

tui haastatteluiden varaan. Tässä tut-

kimuksessa haastattelutyypiksi valittiin 

puolistrukturoitu yksilöhaastattelu eli 

teemahaastattelu. Teemahaastattelu on 

haastattelumenetelmä, jossa kysymyksiä 

käydään läpi ennalta valittujen teemojen 

kautta. Teemahaastattelu valittiin aineis-

tonkeruumenetelmäksi sen joustavuuden 

takia: kysymysrunko toimii lähinnä muisti-

listana, joka joustaa tilanteen mukaan. Ky-

symyksiä voidaan tarkentaa haastateltavien 

vastauksiin perustuen. Kaikki valitut tee-

mat käydään läpi, mutta teemoja voidaan 

käsitellä eri laajuudella eri haastateltavien 

kanssa. Lisäksi haastattelijalla on mahdol-

lisuus oikaista väärinkäsityksiä sekä käydä 

keskustelua haastateltavan kanssa. (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 66-68)

2 . 1 . 2  T U T K I M U S A I N E I S T O 
Aineistonkeruu
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2 . 2  A I N E I S T O N  A N A L Y Y S I

2 . 2 . 1  K U V A I L E V A  T I L A S T O L L I N E N  A N A L Y Y S I

Kyselyn analyysissa on käytetty kuvailevaa 

tilastollista analyysia. Kuvaileva tilastol-

linen analyysi tarkoittaa aineiston yksin-

kertaista yhteenvetoa yhdessä graafisten 

esitysten kanssa pyrkimättä kuitenkaan 

tekemään tulosten pohjalta yleistyksiä mi-

hinkään laajempaan perusjoukkoon (mm. 

Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto 

2004, Trochim 2020).

2 . 2 . 2  L A A D U L L I N E N  S I S Ä L L Ö N A N A L Y Y S I

Sisällönanalyysia on puolestaan käytetty 

apukeinona niin kirjallisuuskatsaukseen 

kuin haastatteluiden analysoimiseen. Si-

sällönanalyysilla pyritään luomaan haja-

naisesta aineistosta yhtenäistä ja miele-

kästä informaatiota tutkittavasta ilmiöstä. 

Sisällönanalyysilla aineisto järjestetään tii-

viiseen ja selkeään muotoon kadottamat-

ta sen sisältämää informaatiota. Aineistoa 

käsitellään hajottamalla se osiin, käsit-

teellistämällä ja pelkistämällä näitä osia ja 

kokoamalla ne uudestaan loogisella tavalla 

kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

78-80)

Kirjallisuuskatsauksessa sisällönanalyy-

sia käytettiin tilallisiin keinoihin liittyvän 

kirjallisuuden järjestämisen apuvälineenä. 

Sisällönanalyysin avulla kirjallisuudes-

ta luodaan tutkimuksen kannalta mielek-

käät luokat ja luokkien sisällä tarkastel-

laan lähteisiin nojaten, millaisia kuvauksia 

kyseisistä aiheista tutkimuksissa esitetään 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 102-103).

Varsinaisena analyysivälineenä sisällön-

analyysia on käytetty haastatteluissa. 

Haastattelujen analyysin käytettiin sekä 

teorialähtöistä että aineistolähtöistä sisäl-

lönanalyysiä. Teorialähtöisessä analyysis-

sa aineiston analyysia ohjaa tutkimuksen 

teoria, kun puolestaan aineistolähtöisessä 

analyysissa analyysi kumpuaa itse aineis-

tosta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 81-84)

Analyysi on perustunut edellä mainittujen 

analyysimallien lisäksi tekijän näkökul-

maan suunnittelijana. Analyysi on siis hy-

vin pitkälle suunnitteluanalyysia eli tulok-

sia on tulkittu suunnittelijan kontekstista.
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2 . 2 . 3  P A L V E L U M U O T O I L U N  M E N E T E L M Ä T

Analyysitulosten jäsentämisen ja esittä-

misen apuvälineenä on sovellettu palve-

lumuotoilussa (service design) käytettäviä 

menetelmiä. Palvelumuotoilulla tarkoite-

taan palveluiden (esim. työympäristöjen) 

osallistavaa suunnittelua, jossa tavoittee-

na on kehittää palvelukokemusta toimi-

vammaksi tutkimalla käyttäjiä ja heidän 

toimintaympäristöään. Sovellettuja mene-

telmiä olivat käyttäjäprofilointien ja palve-

lupolkujen muodostaminen. Käyttäjäpro-

filointi on tiivistetty kuvaus käyttäjästä, 

kun puolestaan palvelupolku on ketjumai-

nen kuvaus käyttäjän toiminnasta palvelun 

eri vaiheissa. Molempien avulla pystytään 

havainnollistamaan ja tutkimaan käyttäji-

en tarpeita ja kokemusta palvelusta ja tätä 

kautta kehittämään kyseistä palvelua. (RT-

103058, 2019)

2 . 3  T U T K I M U S P R O S E S S I

Tutkimusprosessi (kuva 2a) aloitettiin tu-

tustumalla kirjallisuuteen, josta poimit-

tiin näkökulmia työympäristöjen kehitty-

mishistoriaan, nykyiseen monipaikkaiseen 

tietotyöympäristöön, organisaation rooliin 

osana sitä sekä monipaikkaisen työn tu-

kemiseen työhyvinvoinnin näkökulmasta. 

Koska kirjallisuudesta ei löytynyt suoravii-

vaisia vastauksia siihen, mitä arkkitehto-

nisia tekijöitä tulisi ottaa huomioon juuri 

monipaikkaista työtä tuettaessa, lähdettiin 

tilallisia keinoja pohtimaan aikaisemmin 

sisäistetyn teorian avulla. Kirjallisuuden 

perusteella esiin tulleita monipaikkaisen 

työn haasteita ja mahdollisuuksia lähdettiin 

siis purkamaan ja teemoittamaan sisällön-

analyysin keinoin ja näin syntyi hypoteesi 

tilakokemuksista, joita oletettavasti ta-

voitellaan mobiilia ja monipaikkaista työtä 

tukevalta työympäristöltä. Muodostettujen 

tilakokemusten kautta on käsitelty tilallisia 

tekijöitä, jotka olisi syytä ottaa huomioon 

kyseisen kokemuksen kannalta.

Tämän teoriataustan kautta lähdettiin 

muodostamaan keskeisiä kysymyksiä 

tutkimusaineiston keräämistä varten. 

Kun kysymykset oli laadittu muutamien 

iterointikierrosten jälkeen, kyselyyn ja 

haastatteluun lähdettiin hakemaan osallis-

tujia korkeakouluyhteisön intranetin kaut-

ta. Intranetin intratiedotteessa haettiin 

korkeakouluyhteisön usealla kampuksel-

la ja eri paikoissa työskenteleviä työnte-

kijöitä vastaamaan kyselyyn ja halutes-

saan kyselyyn vastanneet saivat osoittaa 

mielenkiintonsa jatkokehittämistä eli tässä 

tapauksessa haastatteluja varten. Kyselys-

sä kerättiin määrällistä tietoa mobiilien 

työntekijöiden toiminnasta, käsityksistä ja 
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kokemuksista usealla kampuksella ja eri 

paikoissa työskentelyyn liittyen. Kyselyllä 

oli tarkoitus saada laajemmalta otannal-

ta ensikäden tietoa aiheeseen liittyen sekä 

kartoittaa ennakkotietoja mahdollisilta 

haastateltavilta. Kysely toteutettiin vir-

tuaalisena kyselylomakkeena toukokuun 

2020 alussa ja siihen osallistui yhteensä 91 

ihmistä. Kyselyn kysymykset löytyvät liit-

teenä tutkimuksen lopusta (liite 1). Kysely-

aineistoon perehdyttiin ennen haastatteluja 

yleisen ymmärryksen lisäämiseksi ja mate-

riaalia on analysoitu tähän työhön kuvaile-

valla tilastollisella analyysilla.

Kyselyjen jälkeen toteutettiin teemahaas-

tattelut. Haastatteluja tehtiin yhteensä 23 ja 

ne toteutettiin touko-kesäkuun vaihteessa 

2020. Suuren osanottajamäärän vuoksi te-

kijä sai haastatteluparikseen diplomityönsä 

ohjaajan yliopisto-opettaja Jenni Poutasen. 

Tekijä piti haastatteluista 15 ja haastattelu-

pari 8. Haastatteluista jokainen suoritettiin 

virtuaalihaastatteluna koronaviruspande-

miasta johtuneen poikkeustilanteen vuoksi 

ja niiden kesto vaihteli noin puolesta tun-

nista tuntiin. Haastattelut nauhoitettiin ja 

haastateltavilta pyydettiin tähän tutkimus-

luvat.

Teemahaastatteluja varten laadittiin haas-

tattelurunko, mutta tilanteen mukaan 

haastatteluissa esitettiin ajoittain täsmen-

täviä lisäkysymyksiä. Lisäksi haastatelta-

vien vastaajakohtaisia kyselyn vastauksia 

käytettiin pohjana haastatteluissa. Tavoit-

teena oli lisätä ymmärrystä työntekijöiden 

kokemuksista monipaikkaisuudesta sekä 

tarpeista työympäristöltä. Poikkeustilan-

teen takia teemoja pohdittiin sekä ennen 

pandemiaa, että pandemian aikaan. Tee-

mahaastatteluissa käytetty haastattelu-

runko löytyy liitteenä tutkimuksen lopusta 

(liite 2).

Haastatteluaineiston analyysi lähti käyn-

tiin aineistoon perehtymällä. Haastat-

teluaineistomateriaali oli kaksiosainen: 

allekirjoittaneen pitämät haastattelut (15 

kpl) litteroitiin eli haastattelujen tallenteet 

puhtaaksikirjoitettiin tekstimuotoon, kun 

puolestaan haastatteluparin haastattelut (8 

kpl) on kuunneltu muistiinpanoja tehden.

Varsinainen sisällönanalyysi aloitettiin 

tarkastelemalla litteroitua materiaalia et-

sien aineistosta teorialähtöisesti tutki-

mukselle oleellisia kohtia. Analyysin tee-

mat tulivat siis teoriasta, minkä perusteella 

aineistosta etsittiin näitä teemoja kuvaavia 

näkemyksiä. Aineistoa kooditettiin näiden 

teemojen mukaan (kuva 2b). Näitä löydök-

siä on esitelty kirjallisuuskatsauksen ohella 

niin, että teoria peilautuu aina luontevasti 

tapaustutkimukseen.
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Tämän jälkeen analyysia jatkettiin haas-

tatteluparin kanssa keskustelutuokiolla, 

jossa pohdittiin aineistolähtöisesti ai-

neistosta kumpuavia tuloksia. Aineisto-

lähtöisten löydösten perusteella pystyttiin 

muodostamaan työntekijöiden profiloin-

timenetelmä, joka on toiminut pohja-

na analyysin kaikille seuraaville vaiheille. 

Profilointi on toiminut aineistolähtöisenä 

luokittelumenetelmänä eli eri profiilien 

tarpeita ja toiveita työympäristöltä on poi-

mittu tämän luokittelun avulla aineistosta. 

Näiden löydösten jäsentämiseen ja esittä-

miseen on sovellettu palvelumuotoilussa 

käytettyä palvelupolkumenetelmää. Tässä 

työssä tämä menetelmä muuntui työpäivä-

poluksi. Työpäiväpolut havainnollistavat 

kuvitteellisten työntekijöiden toimintaa ja 

tiloja työpäivän aikana. Kuvitteelliset työn-

tekijät on muodostettu niin, että ne edus-

tavat joko yhtä tai kahta profiilia. Työn-

tekijöiden työpäiväpolut perustuvat siis 

profiilien edellyttämiin tarpeisiin, joita 

esitellään polkujen kautta. Työpäiväpolut 

ovat yhdistelmä haastateltavien kuvaile-

mia tilallisia ja toiminnallisia tarpeita sekä 

pääteltyjä mahdollisuuksia, joita on tulkit-

tu suunnittelijan näkökulmasta haasta-

teltavien sanomisten perusteella.

Työpäiväpolkuja jäsentelemällä aineisto-

lähtöisen sisällönanalyysin keinoin mää-

riteltiin mobiileja työntekijöitä parhaiten 

palvelevat tilavyöhykkeet. Työpäiväpolku-

jen osasista pyrittiin löytämään samankal-

taisuuksia ja näin työpäiväpolkujen aineisto 

saatiin ryhmiteltyä uuteen muotoon tila-

vyöhykkeiksi. Tätä ryhmittelyä tulkittiin 

suunnittelijan näkökulmasta käyttäen 

apuna kirjallisuuskatsauksessa muodos-

tettuja tilakokemuksia ja niistä kummun-

neita suunnitteluperiaatteita. Näin tila-

vyöhykkeitä saatiin vietyä arkkitehtonisesti 

pidemmälle.

Koska jokainen muodostettu tilavyöhyke 

ei ole oleellinen jokaisessa työympäristö-

kokonaisuudessa, lopuksi analyysissa pa-

lattiin takaisin profiileihin ja tilavyöhyk-

keistä muodostettiin eri kombinaatioin 

profiilien kannalta mielekkäitä malliko-

kokonaisuuksia.

Osittain päällekkäin edellisten vaiheiden 

kanssa haastatteluparin haastattelusetti (8 

kpl) kuunneltiin muistiinpanoja tehden ja 

jo tehtyä analyysia varmennettiin ja tar-

kennettiin sitä kautta. Näin syntyi lopulli-

nen analyysi.
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Kuva 2b: Kuvia analyysin tekemisestä

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo

Kysely

Kyselyn ja haastatteluiden valmistelu

Haastattelut

Kirjallisuuskatsaus ja tilakokemukset

Litterointi

Analyysi

2020

Yhteenveto ja viimeistely

Kuva 2a: Tutkimusprosessi kronologisesti
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Kuva 3: Tutkimuksen lähestymistavat vs. työn rakenne

Tutkimuksen lähesty-

mistapa ja menetelmät

Johdanto

2. luku

1. luku

3. luku

4. luku

5. luku

6. luku

7. luku

Monipaikkainen

tietotyöympäristö

Monipaikkaisen työn

tukeminen

Monipaikkaisen työn

tilakokemukset

Yhteenveto

Suunnittelutyökalut

Aiheen peilaus tapaustutkimukseen

Aiheen peilaus tapaustutkimukseen

Aiheen peilaus tapaustutkimukseen

Tapaustutkimus

Kirjallisuuskatsaus

ai
n

ei
st

os
ta

 n
ou

ss
ee

t 
tu

lo
k
se

t

Suunnittelija 

näkökulma



Monipaikkainen tietotyöympäristö

3 . 1  T I E T O T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö J E N  E V O L U U T I O

3 . 2  T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N Ä  P A I K K O J E N  V E R K O S T O

3 . 3  O R G A N I S A A T I O N  T A R J O A M A T  T I L A T

C A S E :  T A M P E R E E N  K O R K E A K O U L U Y H T E I S Ö

Tässä luvussa selvitetään, miten työn ja 

sen toimintaympäristön muutokset ovat 

vaikuttaneet työympäristöihin ja etenkin 

organisaation tarjoamiin tiloihin. Luvussa 

pyritään vastaamaan tutkimuskysymyk-

seen 1: Mikä on organisaation tilojen rooli 

monipaikkaisessa tietotyöympäristössä? Asiaa 

tutkitaan kirjallisuuskatsauksen kautta 

kertaamalla lyhyesti tietotyöympäristöjen 

kehitys monipaikkaisiksi, jonka jälkeen 

määritellään tarkemmin nykyinen moni-

paikkainen tietotyöympäristö. Tämän jäl-

keen tutustutaan kirjallisuuden perusteella 

tarkemmin organisaation tarjoamiin tiloi-

hin ja muutoksiin, joita ne kohtaavat tässä 

kontekstissa. Luvun päättää aiheen peilaus 

tapaustutkimukseen, jossa tapausorgani-

saatiolle tehtyä kyselyä on analysoitu ku-

vailevan tilastollisen analyysin keinoin ja 

haastatteluja puolestaan teorialähtöisellä 

sisällönanalyysilla kyseisen luvun teoriaan 

pohjautuen.

3
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3 . 1  T I E T O T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö J E N  E V O L U U T I O

Kuva 4: Tietotyöympäristöjen kehitysvaiheet (mukaillen Nenonen & Niemi 2013, 99).

Tehtaan tuotantolinjaratkaisun 

soveltaminen toimistotyöhön 

(taylorismi)

Monipaikkainen 

tietotyöympäristö

Fyysinen + virtuaalinen 

työympäristö

Älykkäät toimistot

Kombitoimisto

Maisemakonttori

Hierarkkinen 

toimistorakennus

Teollinen 

avokonttori

1950-luku

1900-luku

1960-luku

1970-luku

1980-luku

1990-luku

2000-luku

2020-luku

T O I M I S T O R A T K A I S U K E H I T Y S A J U R I

Kehittynyt talous ja 

rakennustekniikka

Työntekijän oikeudet

Taloteknologian kehittyminen ja 

henkilökohtainen tietokone

Informaatio- ja viestintäteknologian 

kehittyminen

Mobiiliteknologian kehittyminen

Koronaviruspandemia ja 

maailmanlaajuinen “etätyökokeilu”

vauhdittaa työympäristöjen 

kehittymistä...?

Hierarkian madaltaminen ja 

murtaminen, tietotyön kehittyminen

?
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Van Meel (2000) jakaa tietotyöympäris-

töjen kehityksen seitsemään vaiheeseen, 

joista ensimmäinen sijoittuu 1900-luvun 

alkuun. Viitteitä toimistoista ja toimisto-

työstä löytyy jo ennen 1900-lukua, mutta 

tietotyöympäristöjen kehittymisen kan-

nalta vasta 1900-luvun kehitysvaiheet ovat 

olennaisia. Vuosisadan aikana tietotyöym-

päristöt kehittyivät pääasiassa tuotanto-

teknisen ja teknologisen kehityksen myötä, 

mutta muutosajurina on lisäksi toiminut 

työn muuttuminen asiantuntijapainottei-

seksi tietotyöksi (Nenonen & Niemi 2013, 

Greene & Myerson 2011).

Vuosisadan alkupuolella työympäristöt 

olivat avaria avotoimistoja, joissa työn-

johtaja valvoi työtä työntekijöidensä edes-

sä. Toimisto oli tehokkaan ja vahdittavan 

työskentelyn avoin tila. Tilaratkaisu pe-

rustui taylorismiin, joka pohjautui tehtai-

den tuotantolinjaratkaisun soveltamiseen 

toimistotyöhön. Liukuhihnatyön kaltaisesti 

työtehtävät oli ositettu ja standardisoitu, ja 

kustakin osasta oli vastuussa yksittäinen 

työntekijä. (Van Meel 2000, 25-27)

1950-luvulla maailmansotien jälkeen ta-

lous elpyi ja rakennustekniikka kehittyi. 

Etenkin Yhdysvalloissa alettiin modernien 

ilmanvaihto- ja valaistusratkaisujen an-

sioista rakentamaan korkeita lasisia toi-

mistotorneja syvillä ja avoimilla kerrok-

silla. Työntekijät työskentelivät edelleen 

avotiloissa, mutta johtavassa asemassa 

olleet siirtyivät työntekijöidensä edestä 

omiin henkilökohtaisiin huoneisiinsa. Toi-

mistohuone sai alkunsa ja toimistosta tuli 

entistäkin hierarkkisempi. (Van Meel 2000, 

29) Toimistotyöhön suhtauduttiin edelleen 

monin paikoin kuin tehtaiden tuotantotyö-

hön (Van Meel 2011).

1960-luvulta lähtien siirtyminen palvelu- 

ja kulutusyhteiskuntaan muutti toimistoja 

ja toimistotyön luonnetta. Tietotyö alettiin 

tunnistaa kasvavaksi työn muodoksi (Gree-

ne & Myerson 2011). Saksalainen työym-

päristökonsepti maisemakonttori syntyi. 

Siinä haluttiin tayloristisen näkemyksen 

sijaan korostaa vuorovaikutusta ja tasa-ar-

voa työssä. (Van Meel 2011) Tilaratkaisu 

oli avoin ja orgaaninen asettaen työnteki-

jät asemastaan riippumatta samaan tilaan. 

Maisemakonttorin tavoitteena oli hierarki-

an madaltaminen ja murtaminen. (Van Meel 

2000, 34) Nykyinen avokonttori polveutuu 

tästä konseptista, mutta sen toimintaperi-

aatteet ovat muuttuneet taylorismin oppeja 

muistuttavaksi hierarkkisemmaksi ja te-

hokkuutta tavoittelevaksi. (Blakstad 2015, 

53)

Huolimatta maisemakonttoriratkaisun 

syntymisestä hierarkian symboleina toimi-

neista toimistohuoneista ei oltu vielä kui-

tenkaan valmiita luopumaan. Avoimuuden 

aiheuttamat ongelmat, kuten äänekkyys, 

yksityisyyden puute ja luonnonvalon vä-

häisyys, johtivat lopulta maisemakontto-

rikonseptin vähenemiseen, ja henkilökoh-

taisia työhuoneita alettiin taas suosimaan 

etenkin Pohjoismaissa. Ne eivät kuitenkaan 

olleet tilatehokkaita ja siksi ajatus toimis-

totyypistä, joka yhdistäisi sekä avotoi-

miston että huonetoimiston hyvät puolet 

syntyi Ruotsissa 70-luvulla. Ruotsalaiset 

kehittivät tähän tarpeeseen kombi-toimis-

ton, joka oli yhdistelmä työhuoneita yksi-

lötyölle ja avointa tilaa vuorovaikutuksel-
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le. (Van Meel 2000, 37-41) Yhdysvalloissa 

vuorostaan kehitettiin toimistokoppi (office 

cubicle) vastaamaan yksityisyyden puut-

teeseen. Niiden myötä avotilaa saatiin jaet-

tua pienemmiksi työtiloiksi. (Nenonen & 

Niemi 2013, 99)

1980-luvulla teknologinen kehitys ja ta-

louskasvu näkyivät toimistosuunnittelussa. 

Yritykset osoittivat mahtiaan merkittävil-

lä toimistorakennuksilla. Julkisivut olivat 

suuressa roolissa ja edistynyt talotekniikka 

mahdollisti uusia ratkaisuja. Yksi suurim-

mista muutoksista oli henkilökohtaisten 

tietokoneiden valtavirtaistuminen, joka si-

toi työntekijät kiinteästi yhteen paikkaan. 

(Van Meel 2000, 43)

Toiminta- ja tarkoituslähtöisestä työympä-

ristösuunnittelusta alettiin näkemään viit-

teitä 90-luvulla: syntyi toimistoja, joissa 

oli työn eri vaiheita tukevia tiloja ja omien 

työhuoneiden sijaan työpisteiden jakamista 

(Sankari 2019, 34). Toimistoihin sijoitettiin 

paljon teknologiaa ja fyysisen tilan rinnalle 

alkoikin syntyä uusi virtuaalinen toimin-

taympäristö (Nenonen & Niemi 2013, 100).

2000-luvulla globalisaation ja mobiili-

teknologian kehittymisen myötä aikaan 

ja paikkaan sitoutumaton työ sai alkunsa 

(Nenonen & Niemi 2013, 100). Työelämän 

muuttuvia tarpeita varten on kehitetty ny-

kyaikaisia työympäristöratkaisuja, joiden 

keskeisenä motiivina on lisätä tuottavuut-

ta, joustavuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvin-

vointia, mutta myös vähentää kustannuk-

sia ja ympäristövaikutuksia (Sankari 2019, 

34). Liikkuvan työn lisääntyessä tilan tar-

ve organisaatioissa on vähentynyt ja näin 

toiminta- ja tarkoituslähtöinen tilasuun-

nittelu on lisääntynyt (Nenonen & Niemi 

2013, 100). Yhden staattisen paikan sijaan 

työympäristö on tilojen verkosto, johon lu-

keutuvat niin organisaation tarjoamat tilat 

kuin koti, kulkuneuvot ja kolmannet pai-

kat, kuten kahvilat, lentokentät ja cowor-

king-tilat (Blakstad 2015). Toisien sanoen 

työympäristö on muuttunut monipaikkai-

seksi.

Kuva 5: Toimistotyyppiluonnoksia 

(Van Meel 2000, 17): Avotoimisto, 

koppitoimisto, kombi-toimisto ja 

maisemakonttori
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3 . 2  T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N Ä  P A I K K O J E N  V E R K O S T O

Teknologisen kehityksen ja tietotyön li-

sääntymisen myötä, moderni tietotyö on 

yhä vähemmän paikasta ja ajasta riippu-

vaista. Mobiiliteknologia ja uudet työnteon 

tavat ovat mahdollistaneet työntekijöiden 

liikkuvuuden: työtä voidaan tehdä mones-

ta sijainnista käsin, esim. päätoimistolta, 

kotoa, lentokentiltä, kahviloista tai junas-

ta. (Sjöblom 2019, 2384-2285) Moderniin 

tietotyöhön voidaan viitata useilla eri ter-

meillä, kuten mobiili, monipaikkainen, ha-

jaantunut, virtuaalinen, joustava tai jopa 

etätyö. Selvyyden vuoksi tässä diplomi-

työssä pyritään käyttämään termejä mo-

biili ja monipaikkainen.

Monipaikkainen tietotyö on siis kiinteästä 

paikasta ja ajasta riippumatonta työsken-

telyä, jossa työntekijä kuljettaa mukanaan 

työvälineitään ja työskentelee tarpeensa 

mukaan eri työpisteissä (Roininen 2019, 

7). Työn tekeminen voi olla monipaikkaista 

työntekijästä riippumattomista syistä, jol-

loin työnteon paikkoja vaihdetaan, koska 

työnkuva sitä vaatii. Monipaikkaisuus voi 

olla myös työntekijälähtöistä eli työn teon 

paikat valitaan käsillä olevan tehtävän mu-

kaisesti vastaamaan työtehtävää ja henki-

lökohtaisia tarpeita. (Roininen 2019, 39)

Monipaikkainen työympäristö voidaan kä-

sittää paikkojen ja niiden välillä tapahtuvan 

liikkumisen muodostamana kokonaisuute-

na (Haukkala 2011, 4). Työympäristö on siis 

muuttunut staattisesta selkeästä toimipis-

teestä paikkojen verkostoksi: työ ei ole 

enää sidoksissa pää- ja sivutyöpisteeseen 

tai muuhun täsmälliseen paikkaan (Tuo-

mivaara et al. 2016, 60). Työskennellä voi 

useassa eri paikassa. 

Paikkojen verkosto luo työympäristölle lu-

kuisia uusia mahdollisuuksia: paikkojen 

kirjo on moninainen eivätkä paikat rajoi-

tu vain organisaation tarjoamiin tiloihin. 

Tämä voi tuottaa potentiaalisesti myös 

tehokkaampaa organisaatiorajat ylittävää 

toimintaa.

Paikkojen verkostolla ei tarkoiteta pelkäs-

tään fyysisiä tiloja. Vartiainen et al. (2007, 

29) käsittää monipaikkaisen työympäristön 

japanilaisen Ba-konseptin kautta. Ba on 

tiedon luomiseen ja muodostumiseen liit-

tyvä käsite, joka kuvaa jaettua tilaa ja aikaa, 

jossa tieto kehittyy. Ba on moniulottei-

nen paikka, jossa ihmiset toimivat yhdes-

sä tietoa jakaen, luoden ja hyödyntäen. Ba 

on konteksti, joka johdattaa merkitykseen. 

(Tukiainen 2010, 78). Ba voi ilmetä fyysise-

nä, virtuaalisena tai henkisenä tilana (Var-

tiainen et al. 2007, 29). 

Nykyinen työympäristö tulisikin siis kä-

sittää kokonaisvaltaisesti ottaen huo-

mioon fyysisen ympäristön lisäksi virtu-

aalinen, sosiaalinen ja kokemuksellinen 

ympäristö (Vartiainen & Hyrkkänen 2010). 

Monipaikkainen tietotyöympäristö onkin 

seuraavien ulottuvuuksien summa (kuva 6):
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Kuva 6: Työympäristön viitekehys (mukaillen Vartiainen & Hyrkkänen 2010)
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Fyysinen työympäristö

Fyysinen työympäristö käsittää työntekemisen fyysiset tilat, kalusteet ja työvälineet. Fyy-

sisen ympäristön muodostaman verkoston paikat voidaan luokitella viiteen luokkaan: oman 

organisaation tarjoamat tilat, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tilat, koti ja muut 

vastaavat yksityiset tilat, julkiset tilat eli ns. kolmannet paikat sekä liikkuvat tilat eli kul-

kuneuvot (Vartiainen & Hyrkkänen 2010, 121). Työtä tehdään niin verkoston eri solmuko-

dissa kuin niiden välillä siirryttäessä paikasta toiseen (Blakstad 2015, 61).

Esim. päätoimisto, yhteistyökumppanin tilat, co-working, lentokenttä, kahvila, koti, kesämökki

Virtuaalinen työympäristö

Virtuaalinen työympäristö on edellytys monipaikkaiselle ja mobiilille tietotyölle. Virtuaa-

linen työympäristö viittaa verkossa sijaitsevaan ympäristöön, joka käsittää eri teknologia-

ratkaisujen ja välineiden, käyttöliittymien, palveluiden avulla tapahtuvaa toimintaa (Var-

tiainen et al. 2007, 30). Virtuaalinen ympäristö on olennainen monipaikkaisen tietotyön 

sosiaalisen vuorovaikutuksen ja viestinnän kannalta. Tällä hetkellä se käsittää pääasias-

sa erilaiset yhteisölliset alustat ja sosiaalisen median, mutta tulevaisuudessa se painot-

tuu mahdollisesti yhä enemmän virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden metodeihin. 

(Peltoniemi et. al. 2017, 16)

Esim. intranet, teams, älypuhelin, pc, vr/ar, some

Sosiaalinen työympäristö

Sosiaalinen työympäristö koostuu työyhteisön vuorovaikutuksesta, organisaation kulttuu-

rista, työtavoista, toiminnasta sekä prosesseista (Blakstad 2015, 59). Sosiaalinen työympä-

ristö voidaan karkeasti käsittää siis työympäristön yleisenä ilmapiirinä.

Esim. kulttuuri, johtaminen, vuorovaikutus

Kokemuksellinen työympäristö

Kokemuksellisen työympäristö viittaa mielen, ideoiden ja ajatusten muodostamaan koko-

naisuuteen (Vartiainen & Hyrkkänen 2010, 121). Käytännössä tämä tarkoittaa yksilön ko-

kemusta työympäristöstä, miten esimerkiksi työn tapahtumat, työkuorma ja työympäristö 

koetaan.

Esim. hyvinvointi, ajatukset, ideat, tulkinta
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Kuva 7: Nykyinen mobiilin ja monipaikkaisen työn ”toimisto” on fyysisten, virtuaalisten, sosiaalisten ja 

kokemuksellisten tilojen verkosto. Työtä tehdään useista sijainneista niin fyysisesti kuin verkossa ja tämän 

seurauksena organisaatiot ovatkin monella tasolla hajautuneempia. (mukaillen Blakstad 2015, 56)

P Ä Ä T O I M I S T O

K A H V I L A

2 .  T O I M I S T O
Y H T E I S T Y Ö -
K U M P P A N I N
T I L A T

L E N T O K E N T T Ä

K O T I

K E S Ä -
M Ö K K I

C O W O R K I N G

Juna

Rat
ik

ka

Auto

Kävely

Bussi
Keskit-

tymis-

rauha

Elämän-

meno

Oma

yhteisö

Vr-tila

Asiak-

kaat

Virtuaali-

kokous

Virikkeel-

lisyys

PC

Älypu-

helin

Tunte-

mattomat

Kollegat

Lyhyt

työmatka



-36-

3 . 3  O R G A N I S A A T I O N  T A R J O A M A T  T I L A T

Teknologian mahdollistamat virtuaaliset ja 

liikkuvat työnteon tavat ovat muuttaneet 

työympäristön staattisesta selkeästä toimi-

pisteestä paikkojen verkostoksi (Vartiainen 

et al. 2007, 9). Sijainnin merkityksen vä-

hentyessä työnteon paikkojen luoma arvo 

työn sujumisen kannalta nousee keskei-

seksi (Tuomivaara et al. 2016, 60). Orga-

nisaation tarjoamien tilojen suunnittelun 

kannalta on siis tarpeen ymmärtää niiden 

rooli osana paikkojen verkostoa.

Työympäristöverkoston myötä työnteon 

paikkojen kirjo toimii vaihtoehtona pe-

rinteisessä toimistossa työskentelemiselle 

(Haynes 2012, 201). Paikkojen verkostosta 

ja moninaisuudesta huolimatta ovat orga-

nisaation tarjoamat tilat käytännössä silti 

tärkeimpiä työympäristöverkoston solmu-

kohtia. Teknologisen murroksen alkuai-

koina toimistorakennusten uskottiin täy-

sin katoavan paikasta riippumattomuuden 

myötä. Niin ei kuitenkaan käynyt: toimisto 

on vain muuttanut luonnettaan paikasta 

suorittaa yksilötehtävät enemmänkin vuo-

rovaikutuksen ja sen tukemisen areenaksi. 

(Blakstad 2015, 57). Yksilötyö on nykytek-

nologian ansiosta mahdollista suorittaa, 

missä vain, mutta laadukkaaseen vuorovai-

kutukseen toimisto on puolestaan edelleen 

arvokas. (Blakstad 2015, 57) Digitalisoitu-

vassa maailmassa fyysinen kanssakäymi-

nen ja sen tuomat edut korostuvat (Laing & 

Bacevice 2013).

Moderniin tietotyöhön liittyy olennaisesti 

vuorovaikutus ja yhteistyö. Tietotyö pe-

rustuu tiedon luomiseen, jakamiseen ja so-

veltamiseen, mikä vaatii toimiakseen yh-

dessä tekemistä. (Laing & Bacevice 2013, 

39) Fyysisissä tiloissa läsnäolon kautta 

syntyvä vuorovaikutus kehittää työpaikan 

sosiaalisia siteitä syvemmin kuin virtu-

aalivuorovaikutuksessa. Toimiston sosi-

aalisilla siteillä on keskeinen rooli tiedon 

tuottamisessa ja jakamisessa. Tieto syntyy 

ja kulkeutuu eteenpäin sujuvammin, kun 

toimijoiden kesken on luottamusta. Orga-

nisaation tuottavuuden kannalta tämä on 

keskeistä, sillä hyvin toimivat sosiaaliset 

siteet voivat toimia perustana organisaa-

tion sosiaaliselle pääomalle. Vuorovaikutus 

toimistolla voidaan nähdä siis kanavana 

tiedon luomiseen ja siirtoon sekä pidem-

mällä tähtäimellä innovaatioiden syntymi-

seen. (Haynes 2012, 202-210)

Paikkojen verkostossa organisaation rooli 

on siis tarjota tiloja, jotka mahdollista-

vat kohtaamisia ja tehostavat yhteistyötä, 

mikä voi potentiaalisesti johtaa organisaa-

tion sosiaalisen pääoman kehittymiseen. 

Niiden tapojen tunnistaminen, joilla so-

siaalinen vuorovaikutus helpottaa tiedon 

siirtoa, on siis olennainen osa nykyaikaisen 

toimistoympäristön suunnittelua (Haynes 

2012, 202-210).

Lisäksi organisaation toimisto on tärkeä 

sosiaalinen ja kokemuksellinen ympäristö: 

siellä rakennetaan ja ylläpidetään työyhtei-

sön ja organisaation kulttuuria. Parhaim-

massa tapauksessa organisaation tarjoama 

fyysinen paikka voi lisätä identiteettiä, 
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merkitystä ja laatua sekä organisaatiolle 

että yksilölle.  Vahvistaakseen tätä yhtei-

söllisyyttä organisaation tarjoaman ti-

lojen tulisi toimia merkityksellisinä ja 

houkuttelevina tukikohtina työntekijöi-

den työympäristöverkoston osana. (Blaks-

tad 2015, 64-65) Organisaation toimisto voi 

toimia myös välillisesti jatkuvan oppimisen 

tukemisessa, esimerkiksi pilottipaikkana, 

jossa uusia digitaalisia ratkaisuja voidaan 

kokeilla ja niiden käyttöä tukea. Ironisesti 

paikasta riippumattomuus on siis lisännyt 

paikan merkitystä (Blakstad 2015, 63).

Sosiaalisen kestävyyden lisäksi keskeise-

nä ajurina organisaatioiden työympäristö-

muutokselle toimii tilojen taloudellinen ja 

ekologinen kestävyys. Kun työtä voidaan 

tehdä monesta sijainnista käsin, organi-

saation toimitilojen tarve vähenee. Hen-

kilöstökustannuksien jälkeen toimitiloista 

koituvat kustannukset ovat useimmiten 

organisaation toiseksi suurin kuluerä (mm. 

Optimaze workplace review 2020). Toimiti-

lat ovat kalliita ja monissa organisaatioissa 

tilojen käyttöaste on hyvinkin tehotonta. 

Käyttämätön tila on kustannuksen lisäksi 

resurssien haaskausta, eikä se istu kestävän 

kehityksen mukaiseen toimintaan. (Totro 

2020, 4) Laadukkaalla työympäristösuun-

nittelulla tilan käyttö on tehokasta työ-

hyvinvoinnista tinkimättä eli organisaatio 

maksaa tiloista, jotka tukevat parhaiten 

työntekijöidensä työntekoa niin, ettei tiloja 

ole suunnattomasti käyttämättömänä.

Toimistojen tilasuunnittelussa painopis-

te onkin muuttunut nimettyjen työtilojen 

ja -pisteiden tarjoamisesta jaettujen eri 

työn vaiheita tukevien tilojen ja kohtaa-

mispaikkojen tarjoamiseen. Paikkojen ver-

kostosta voidaan puhua siis myös toimis-

tomittakaavassa: tiloja on niin rutiinityölle 

ja keskittymistä vaativalle luovalle työlle 

kuin epävirallisille aivoriihille ja viralli-

sille kokouksille. Tällaista toimistotyyppiä 

kutsutaan yleensä termillä toimintaläh-

töinen työympäristö tai monitilaympä-

ristö. (Blakstad 2015, 57). Tällainen jaet-

tu työympäristö perustuu ajatukseen, että 

omaa henkilökohtaista työpistettä ei ole, 

vaan työtehtäviä tehdään siihen sopivassa 

tilassa tai vyöhykkeessä. Jokaiselle tilalle 

ja vyöhykkeelle on omat pelisääntönsä toi-

mintatavoille. (Roininen 2019, 34) Jaetuilla 

ympäristöillä varmistetaan niin tarkoituk-

senmukainen tilankäyttö kuin monipuoli-

nen tilatarjonta.

Yhteenvetona, yritykset ovat kehittyneet 

viime vuosisadan aikana byrokraattisista 

organisaatioista yhä verkostoituneimmik-

si organisaatiomuodoiksi. Tuotanto niissä 

painottuu yhä enemmän tavaroista tiedon ja 

palveluiden rakentamiseen. Organisaation 

tarjoamien työtilojen kehitys on heijasta-

nut tätä yhteiskunnallista muutosta. Orga-

nisaation tarjoamat tilat ovat kehittyneet 

ja niiden tulisi edelleen kehittyä byrokra-

tiaa, erikoistumista ja hierarkkista tiedon-

kulkua vahvistavista tiloista tiloihin, jotka 

stimuloivat luovaa ongelmanratkaisua, 

tukevat monisuuntaista tiedonkulkua ja 

rakentavat organisaation yhteisöllisyyttä. 

(Laing & Bacevice 2013, 39) Organisaation 

tilojen tulisi toimia keskeisessä roolissa ja 

tarkoituksenmukaisesti osana koko paik-

kojen verkostoa.
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C A S E :  T A M P E R E E N  K O R K E A K O U L U Y H T E I S Ö

M O N I P A I K K A I S U U S  K O R K E A K O U L U Y H T E I S Ö S S Ä

Tämä osatutkimus esittelee yleises-

ti, mitä monipaikkaisuus tarkoittaa 

korkeakouluyhteisössä kohdeorgani-

saatiolle toteutetun kyselyn perus-

teella. Kyselyssä kerättiin määrällistä 

tietoa korkeakouluyhteisön mobiilien 

työntekijöiden toiminnasta, käsityk-

sistä ja kokemuksista usealla kam-

puksella ja eri paikoissa työskente-

lyyn liittyen. Kyselyn lähtökohtana 

oli siis, että vastaajat olivat jossain 

määrin tehneet töitä joko usealla 

kampuksella tai eri paikoissa. Kysely 

toteutettiin virtuaalisena kyselylo-

makkeena toukokuun 2020 alussa ja 

siihen osallistui yhteensä 91 ihmistä. 

Kyselyn kysymykset löytyvät liitteenä 

tutkimuksen lopusta (liite 1).

Taustatietona vastaajista 84 % oli 

tarkemmin ottaen Tampereen yli-

opiston henkilöstöä ja loput puo-

lestaan TAMKin. Pääasiallisena työ-

tehtävänä oli suurimmalla osalla 

korkeakouluyhteisön tukipalveluihin 

liittyvät työtehtävät (65 %), mutta 

melkein kolmasosa vastaajista toimii 

opetuksen ja tutkimuksen parissa. 

Iältään vastaajat olivat suurimmalta  

osin neljäkymppisiä.

Organisaatio

TAU 84%

TAMK 16%

Pääasiallinen 

työtehtävä

Tukipalvelut 65%

Opetus ja tutkimus 27%

Johtaminen 5%

Muu 3%

Ikä

40-50 44%

50-60 23%

30-40 15%

20-30 12%

yli 60 5%

Seuraavaksi edellä tehtyjä havaintoja peilataan tapaustutkimukseeen: millaista korkea-

kouluyhteisön monipaikkaisuus on ja mikä on kampusten rooli osana paikkojen verkostoa?
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Kyselyn perusteella korkeakouluyhteisön mobiilityöläisistä valtaosa työskentelee muilla 

kuin pääasiallisella kampuksellaan noin 1-2 kertaa viikossa. Suurin osa työskentelee sa-

man verran myös kampusten ulkopuolella. Suurimmalle osalle paikkojen verkosto käsittää 

nimetyn työympäristön lisäksi ”muut” kampukset ja kodin.  Noin kolmannelle osalle vas-

taajista paikkojen verkostoon kuuluvat myös kulkuneuvot. 

Työskentely muilla kampuksilla Työskentely kampusten ulkopuolella

3%

15%

52%

23%

7%
Harvoin tai 
ei koskaan

1-2 krt / kk

1-2 krt / vko

3-4 krt / vko

Joka pvä tai 
melkein joka pvä

Harvoin tai 
ei koskaan

1-2 krt / kk

1-2 krt / vko

3-4 krt / vko

Joka pvä tai 
melkein joka pvä

4%

12%

55%

25%

4%

Koti Yhteistyö-
kumppanin 
tilat

Kulku-
neuvot

Julkiset
tilat

Coworking-
tilat

“Muut” 
kampukset

98% 85% 32% 24% 24% 1%

Työnteon paikat nimetyn työympäristön lisäksi
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7%
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Kulku-
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Julkiset
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“Muut” 
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98% 85% 32% 24% 24% 1%
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Nimetty kampus

Hervannan kampus 50%

Keskustakampus 27%

TAMKin pääkampus 10%

Muu 8%, mm. Pori, Mediapolis

Kaupin kampus 5%

Pöytäpaikka avotilassa, yli 8hlöä

Pöytäpaikka rajatussa avotilassa, alle 8hlöä

Pöytäpaikka jaetussa huoneessa 3-5hlöä

Pöytäpaikka jaetussa huoneessa 2 hlöä

Henkilökohtainen työhuone

3%

12%

27%

24%

7%

Muu

Ei omaa nimettyä työpistettä

24%

3%

Nimetty työympäristö

Työtehtävät, joita tehdään 

nimetyssä työympäristössä

92%

79%

41%

23%

15%

0%

7%

3%

Rutiininomainen
yksilötyöskentely

Vaativa
yksilötyöskentely

Opetustilanteet

Laboratoriotyöskentely

Muodollinen
ryhmätyöskentely

Epämuodollinen
ryhmätyöskentely

Tauot

Muu 
mm. asiakaspalvelu

Vastaajista puolen nimetty työympäristö sijaitsee 

Hervannassa. Vastaajien yleisin nimetty työym-

päristö oli yli 8 henkilön avotilassa oleva pöytä-

paikka. Kuitenkin niin henkilökohtainen työhuo-

ne kuin kahden hengen kesken jaettu työhuone 

oli melkein yhtä tavanomainen. Työtehtävät, joi-

ta tehdään pääsääntöisesti omalla nimetyllä työ-

pisteellä, olivat sekä rutiininomainen että vaativa 

yksilötyöskentely.
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K A M P U S T E N  R O O L I  O S A N A  P A I K K O J E N  V E R K O S T O A

Vuorovaikutus ja kohtaaminen

Tiedonkulku

”Se luonteva tiedonkulku, jota myös juoruiluksi 

sanotaan, pitää organisaation pystyssä.”

Haastatteluista selvisi, että kampusten kes-

keisimpänä merkityksenä koettiin erilaiset 

kohtaamiset ja niistä syntyvä vuorovaiku-

tus. Tämä vastaus korostui jokaisen haas-

tateltavan vastauksissa tavalla tai toisella. 

Eniten korostettiin fyysisen läsnäolon roo-

lia tiedonkulun ja kommunikaation kan-

nalta. Asiaa peilattiin monesti koronapan-

demian aikaisen poikkeustilan etätyöhön. 

”Se tiedonkulku on tärkein miksi meet yhtei-

söön töihin. Tiedeyhteisöt on tiedeyhteisöjä sen 

takia, että ne on yhdessä luomassa jotain, oli 

se sitten hallinnollinen prosessi - - tai sitten 

jotain tiedettä. Se on se kommunikaatio, jon-

ka kautta ne tekee sen yhdessä. - - Jos ei tieto 

kulje, niin meidän hallinnon prosessit ei kulje, 

meidän tiede ei kulje, meidän opetus ei kulje eli 

mikään ei tapahdu.”

Koettiin, että yhteydenpito tiimeihin ja 

kollegoihin oli muuttunut merkittävästi.  

Etänä asioiden hoitaminen ei ollut monen 

mielestä yhtä vaivatonta, vaan aiheutti jopa 

ylimääräistä vaivannäköä. Kampuksilla tie-

donkulku on tapahtunut luonnollisesti me-

nemällä toisen ihmisen luokse. Muutama 

haastateltavista toteaakin, että sen sijaan 

kuin läheteltäisiin lukuisia sähköposteja 

asian hoitamiseksi puolin ja toisin, pistäy-

tymällä kollegan luona asia on yleensä hoi-

dettu muutamissa minuuteissa. 

”Jossain kahvipöydässä pystyy aika nopees-

tiki kertaan aika monta asiaa monen ihmisen 

kanssa.”

Reaaliaikaisen tuen ja ajatustenvaihdon 

nähtiin toimivan siis jouhevammin läs-

näolon kautta. Asioiden koetaan etenevän 

nopeammin ja jopa luovemmin, kun niistä 

puhutaan kasvotusten. Osa kokee virtuaa-

livuorovaikutuksen ilmaisun hieman ra-

jallisena. Moni mainitseekin kasvotusten 

tapahtuvan vuorovaikutuksen tuntuvan sy-

vällisemmältä.

Tässä osatutkimuksessa tarkastellaan, mikä on korkeakouluyhteisössä organisaation tilo-

jen eli kampusten merkitys työnteon paikkana osana monipaikkaista tietotyöympäristöä. 

Tätä tietoa kartoitettiin yksilöhaastattelujen kautta, joita tehtiin yhteisön mobiilityöläisille 

yhteensä 23. Poikkeustilanteesta johtuneen etäjakson takia haastateltavat ovat pohtineet 

teemaa kyseiseen tilanteeseen peilaten.
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”Kommunikaatio perustuu aika paljon siihen, 

että ollaan läsnä”

Digitaalisen vuorovaikutuksen nähtiin toi-

mivan tiettyyn pisteeseen saakka, mutta 

moni haastateltavista totesi, että pitkällä 

tähtäimellä viestin vastaanottaminen kär-

sii, koska elekieltä on hankalampi tulkita 

etänä varsinkin, jos keskustelua käydään 

tuntemattomampien ihmisten kanssa. Osan 

mielestä sanattoman viestinnän heikkous 

etänä on aiheuttanut väärinymmärtämisen 

riskin kasvua.

”Nyt kun on pelkkää etävuorovaikutusta, nii 

kyllähän siinä se väärinymmärtämisen riski 

on suuri tai se, että kun tuntee, että joku ei tule 

kuulluksi. Se ihmisten tulkinta ja kuuntelemi-

nen on tosi erilaista, sillon kun on vaan puhetta 

linjoilla.”

Ideointi

Suurin osa haastateltavista mainitsee-

kin läsnä olevan vuorovaikutuksen olevan 

tärkeintä erityisesti asioiden työstämis-

vaiheessa. Luova yhdessä ideointi ja te-

keminen nähdään asiana, jota kampuksil-

le tullaan jatkossakin tekemään. Monen 

mielestä perinteisempi palaverimuotoinen 

vuorovaikutus, jossa oma rooli ei ole niin 

aktiivinen tai jossa käsitellään tiedotus-

luontoisesti asioita, nähtiin toimivan yhtä 

hyvin tai jopa tehokkaammin etänä.

”Toivon, että nää etäpalaverit jatkuu. Musta 

nää toimii tosi hyvin. Se mikä ei toimi etänä on 

se, kun pitäisi yhdessä ideoida, heitellä uusia 

asioita, piirrellä tussitaululle, miten rakennel-

laan juttuja ja muuta ja visiointi. Siinä ois hyvä 

että oltais kasvotusten. Mut semmonen perin-

teinen palaverointi on onnistunut ihan hyvin 

näinkin.”

Spontaanit kohtaamiset

Sovittujen tapaamisten lisäksi korostetaan 

sattumalta tapahtuvia kohtaamisia kam-

puksilla ja niiden merkitystä luontevan ja 

ikään kuin vahingossa tapahtuvan tiedon-

kulun kannalta. Satunnaisten kohtaamisten 

puuttuessa ei synny spontaaneja ideoita, 

jotka aiemmin ovat vieneet työtä mones-

ti eteenpäin. Moni mainitseekin erinäis-

ten kahvihuone- tai käytäväkeskusteluiden 

tärkeyden työn kannalta. Niiden merkitys 

on ymmärretty koronaviruspandemian ai-

kaisen etätyöperiodin aikana, kun niitä ei 

luonnollisesti ole ollut, vaan kaikesta vuo-

rovaikutuksesta on täytynyt erikseen sopia. 

Olennainen osa tiedonkulkua on siis jäänyt 

pois etätyössä.

”No varsinkin tää aika on osoittanut sen, että 

sillä (kampuksella) on hyvin tärkeä tiedonku-

lun näkökulma, koska ei oo niitä käytäväta-

paamisia, ei ole semmoisia, että hei mä kävin 

tuolla kokouksessa ja matkan varrella törmä-

sin noihin tyyppeihin ja jaoin tietoa tai kuulin 

heiltä tietoa.”

Yhteisöllisyys

Kohtaamiset kampuksilla koetaan myös 

yhteisöllisyyttä vahvistavana tekijöinä. 

Yhdessäolon koetaan synnyttävän lujem-

pia ja laajempia siteitä työkavereihin sekä 

yhteisön parempaa hahmottamista koko-

naisuudessaan. Kampuksella ollessa tulee 

luontevaa lounaalle lähtemistä, spontaa-
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neja törmäilyjä käytävillä ja epävirallisia 

keskusteluja kahvipöydässä. Ihmisiä koh-

dataan siellä niin työasioissa kuin arjen ti-

lanteissa. Suurin osa sanookin suorastaan 

kaipaavansa kampukselle näiden kohtaa-

misten merkeissä.

”Siellä tapahtuu just tätä et lähdetään spon-

taanisti kahville ja kahvilla puhutaan sekä työ-

asioista että kaikenlaista muutakin. Ne on hir-

veen kivoja tilaisuuksia.”

Kampukset koetaan siis etenkin paikkoina, 

joissa kohdataan fyysisesti. Ne ovat mer-

kityksellisen vuorovaikutuksen tukikohtia.

”Ite oon vahvasti kokenut, että vaikka tuleekin 

kirjoitettua paljon muuallakin tai tekee töitä 

kotona tai jotenkin näin, mut et silti ne sem-

moset yhteiset kokoontumiset, viralliset tai 

epävirallisemmat, kampuksella on tosi merki-

tyksellisiä.” 

Luonnollinen palautuminen

Sosiaalinen hyvinvointi

Toinen tärkeä rooli, joka oman organi-

saation tiloille todettiin, oli luonnollinen 

palautuminen. Kampuksilla nähtiin ole-

van merkittävä vaikutus etenkin sosiaali-

sen hyvinvoinnin kannalta. Lähes jokainen 

mainitsee lähityöyhteisön olevan tärkeim-

piä voimavaroja arkisessa puurtamisessa ja 

sen puuttuminen on ollut huomattava te-

kijä palautumisen kannalta etätyöperiodin 

aikana. Kampuksilla näkee yhteisöään ja 

tulee sosialisoitua luonnollisesti kollegojen 

kanssa. Epämuodollinen vuorovaikutus-

kin tapahtuu spontaanimmin ja useammin, 

jolloin yhteisön jäsenien henkilökohtaiset 

siteet syventyvät todennäköisemmin.

”Yks tauotus on se, että todellakin tykkään 

mennä jutteleen ihmisten kanssa. Kun sä kä-

velet sinne, niin siinä tulee automaattisesti se 

tauko.”

Yhteisön kulttuurin ja rutiinien todetaan 

vaikuttavan tähän olennaisesti. Yhteisesti 

sovitut kahvitauot ja lounaalle menemiset 

rytmittävät päivää. Yhteisön kautta syntyy 

ikään kuin positiivinen paine lähteä työ-

pisteeltä ja tauottaa työtä. Etätöissä syste-

maattinen tauotus on monelta jäänyt pois 

ja osa myöntääkin lounastaneensa tietoko-

netta vilkuillen.

”Se on semmonen kulttuurinen asia jopa. Ihan 

selkeesti on se tietty aika ja et nyt mennään 

tonne. Jotenkin siinä riisuu sen työnteon kaa-

vun pois ja keskittyy ihan muuhun.”

Dynaamisuus

Yhteisön lisäksi työn dynaamisuus kam-

puksilla koettiin luonnollisen palautumisen 

lähteenä. Kampuksilla liikettä tulee luon-

nollisesti siirryttäessä kokoushuoneesta 

toiseen, kahville mentäessä tai ylipäätänsä 

kampuksille saavuttaessa. Etätöissä työn-

tekeminen on ollut paikoin jopa liiankin 

staattista. Moni mainitseekin huoman-

neensa, että arkiliikunta jää kotioloissa 

helposti vähiin. Kampuksilla luonnollinen 

liike paikasta toiseen pitää mielen tiedos-

tamattomasti hieman virkeämpänä.

”Silloin kun ollaan kampuksilla, niin se (tauo-

tus) tulee mun mielestä aika luontevasti, koska 
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palaveri on jossain paikassa ja sitten usein siir-

rytään toiseen paikkaa ja siinä tulee semmoista 

luonnollista taukoa, kun on siirtymiä: käydään 

lounaalla, käydään kahvilla. Sitten etätyös-

sä kieltämättä ainakin alkuun täytyi oikeasti 

kiinnittää huomiota, että poistui työhuoneesta 

välillä. Niinku hankki niitä tauon paikkoja.”

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Organisaation tilojen koettiin myös jä-

sentävän eroa työn ja vapaa-ajan välille. 

Kampukset ovat toimineet osalle tapana 

irtautua työstä tilallisin keinoin. Moni to-

teaakin työn ja vapaa-ajan tasapainon ol-

leen keskeinen tapa palautua ja pitää työn 

tekemisen määrä kohtuullisena. Kampuk-

selle meneminen ja poistuleminen synnyt-

tää siis tietynlaista rytmiä elämään. Osalle 

kampukselle meneminen on toiminut myös 

päivän liikuntana ja tuonut sitä kautta mo-

tivaatiota liikkumiseen.

”Mä sanoisin, että sillä että mä meen toimis-

tolle on sekin tehtävä, että se luo niin sanottuja 

rutiineja elämään, joka on hyvä.”

Osa myöntääkin kokevansa haasteellise-

na sen, kun koronaviruspandemian aikai-

sen etätyöperiodin aikana työpiste vaihtui 

omaan kotiin eli siihen paikkaan, missä 

yleensä on rentoutunut. Se on vaikuttanut 

palautumiseen merkittävästi.

”Nyt ku on hävinny se paikkaan ja tilaan liit-

tyvä jako, niin onhan se karannu käsistä. On 

liikaa tullu tehtyä töitä, - - kun ei oo ollu sem-

mosta työn rajaamisen tilallista mekanismia.”

Monipuoliset puitteet

Työn tukeminen

Organisaation tiloilla nähtiin olevan myös 

tärkeä rooli tarjota monipuoliset puitteet 

työn tekemiselle. Kampukset ovat paikko-

ja, jotka kokonaisvaltaisesti tukevat jokai-

sen työntekijän työntekoa. Osa haastatel-

tavista, joilla poikkeustilanteen aikainen 

etätyöskentely oli sujunut erityisen hyvin, 

asettelivat asian niin, että he kokivat ole-

vansa etuoikeutettuja, koska tietävät, ettei 

kaikilla yksinkertaisesti ole riittäviä puit-

teita esimerkiksi kotoa käsin työskente-

lyyn. Näin ollen kampuksilla on tärkeä rooli 

tarjota työntekijöilleen työympäristö, joka 

tukee heidän työnkuvaansa.

” Mulla on myöskin se, että oon sikäli onnek-

kaassa tilanteessa, että on sen kokoinen koti, 

että mun ei tarvitse tehdä keittiössä tai makuu-

huoneessa, että mulla on erillinen työpöytä ol-

lut jo aikasemminkin. Mä ymmärrän, että se on 

hirvittävän raskasta, että työasiat on koko ajan 

siinä keittiössä tai jossakin näkyvillä. Toisaalta 

myöskään lapsia tai lemmikkejä ei ole tai mi-

tään semmosta häiriötekijää, joka koko ajan 

tois sitä pientä rasitusta.”

Ergonomia

Myös ergonomia on työpaikalla lähtökoh-

taisesti kunnollisempi ja ergonomisten 

puitteiden tarjoaminen koetaankin organi-

saation tilojen tärkeänä tehtävänä.

”Se tietenkin on, että monilla, niinku mullakin, 

ei ole yhtä hyvä ergonomisesti tää työskentely-

paikka kotona kuin kampuksella.”



Monipaikkaisen työn tukeminen

4 . 1  M O N I P A I K K A I S E N  T Y Ö N  V A A T I V U U S T E K I J Ä T

4 . 2  T Y Ö H Y V I N V O I N T I  M O N I P A I K K A I S E S S A  T Y Ö S S Ä

C A S E :  T A M P E R E E N  K O R K E A K O U L U Y H T E I S Ö

Tässä luvussa esitellään monipaikkaiseen 

työhön liittyviä keskeisiä haasteita ja mah-

dollisuuksia, jotta voitaisiin tunnistaa niitä 

tekijöitä, joihin työympäristöjen suunnit-

telussa on hyvä kiinnittää huomiota. Luku 

vastaa työn 2. tutkimuskysymykseen: Mit-

kä ovat työn tukemisen kannalta keskeisiä te-

kijöitä monipaikkaisessa työssä? Aihetta tar-

kastellaan käymällä kirjallisuuskatsauksen 

kautta läpi mobiilin ja monipaikkaisen 

toimintaympäristön ulottuvuuksia, jonka 

jälkeen ulottuvuuksien tuomia haasteita 

ja mahdollisuuksia tarkastellaan työn tu-

kemiseksi työhyvinvoinnin näkökulmasta. 

Lopuksi luvussa käsiteltyjä aiheita tarkas-

tellaan tapaustutkimuksen kautta tutki-

musaineiston kuvailevan tilastollisen ana-

lyysin ja teorialähtöisen sisällönanalyysin 

keinoin.

4
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4 . 1  M O N I P A I K K A I S E N  T Y Ö N  V A A T I V U U S T E K I J Ä T

Mobiilin työntekijän on hallittava työnsä lisäksi laajaa kokonaisvaltaista toimintaympäris-

töään (Roininen 2019, 11). Toimintaympäristö on fyysisen, virtuaalisen, sosiaalisen ja ko-

kemuksellisen ympäristön muodostama kokonaisuus. Parhaimmillaan työ on joustavaa ja 

mahdollistaa yksilön työskentelyn tehtäviensä, työkykynsä ja elämäntilanteensa mukaan. 

Monipaikkainen työ voi täten mahdollistaa innovatiivisia työkäytäntöjä ja hyvinvoinnin. 

Toimintaympäristön puutteellinen hallinta johtaa kuitenkin todennäköisesti hyvinvoinnin 

menetykseen. (Roininen 2019, 11) 

Mobiilin työntekijän työtä tukevan työympäristön luomiseksi on syytä analysoida työn toi-

mintaympäristöä ja sen keskeisiä vaativuustekijöitä. Vaativuustekijät aiheuttavat potenti-

aalisesti kuormitusta ja tämän kuormituksen välttäminen ja lievittäminen muodostuukin 

työympäristön keskeiseksi tavoitteeksi. Toisaalta vaativuustekijät voivat toimia myös työn 

voimavarana tuoden merkityksellisyyttä ja sitoutumista työhön. Vaativuustekijöiden kautta 

syntyvien voimavarojen tukeminen onkin työympäristön toinen keskeinen tavoite. Vartiai-

nen & Hyrkkänen (2010) ovat tunnistaneet mobiilista ja monipaikkaisesta työstä vaativuus-

tekijöiksi seuraavat kuusi teema-aluetta (kuva 9):

Kuva 9: Mobiilin työn vaativuustekijät (mukaillen Vartiainen & Hyrkkänen 2010)
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Matkustaminen

Liikkuvan työn myötä työntekijä viettää 

aikaa enemmän tai vähemmän siirtyen 

paikasta toiseen. Liikkuva matkatyö kuor-

mittaa monesta syystä. Matkustamiseen 

menevä aika on useimmiten pois muusta 

toiminnasta. Runsas matkustaminen vaa-

tii yleensä tarkempaa työn ja vapaa-ajan 

järjestelyä, mikä osaltaan lisää kuormi-

tusta. (Koroma et al. 2011, 9) Haasteeksi 

koetaan myös se, että matkustamisen takia 

työntekijät kokevat vieraantuvansa työ-

yhteisöstään. Tiedonsaanti ja informaati-

on kulku voi olla vaikeampaa kuin mitä se 

olisi samalla työpaikalla työskenneltäessä. 

(Tuomivaara et al. 2016, 65) Toisaalta siir-

tymiset voidaan kokea hengähdystaukona 

työtehtävien lomassa. Yhdessä paikassa 

staattisesti työskentely voidaan kokea in-

tensiivisenä, kun työpäivän aikana ei synny 

luonnollista variaatiota.

Monipaikkainen työskentely

Monipaikkaisessa tietotyössä työympäris-

tönä toimii paikkojen ja tilojen verkosto. 

Työskennellä voi työnantajan tarjoamien 

tilojen lisäksi niin kahviloissa, liikenne-

välineissä, lentokentillä kuin hotelleissa 

(Tuomivaara et al. 2016, 68). Työympä-

ristö sisältää fyysisten tilojen lisäksi myös 

lukuisia erilaisia virtuaalisia ja sosiaalisia 

toimintaympäristöjä. (Vartiainen & Hyrk-

känen 2010)

Kuormitus monipaikkaisessa työskentelys-

sä syntyy työskentelypaikkojen määrästä 

ja niiden käytön hallinnasta. Myös pitkät 

etäisyydet paikasta toiseen kuormittavat. 

(Koroma et al. 2011, 12) Huomattavaa on 

myös, että työntekijöiden työskennellessä 

poissa työnantajan tarjoamista tiloista on 

heitä hankalampi hallinnoida ja syntyy po-

tentiaalinen riski terveys- ja turvallisuus-

haitoille esim. huonon ergonomian kautta. 

Päätyöpaikan ergonomia ja työolot nouse-

vatkin keskeiseen rooliin ns. suunnannäyt-

täjänä paikkojen verkostossa. (Koroma et 

al. 2011, 12) Kuormitusta aiheuttaa myös 

paikkojen ja tilojen yhteensopimattomuus 

käsillä olevan tehtävän tekemiseen. Tar-

koituksenmukainen monipaikkainen työs-

kentely edellyttää siis työn ja työpäivän 

rakenteen suunnittelua paikkojen suhteen. 

(Koroma et al.  2011, 12) Parhaimmillaan 

monipaikkaisuudella saadaan työtilat vas-

taamaan työtehtävän luonnetta ja omia 

mieltymyksiä. Työhön syntyy myös vaihte-

lua eikä se ole liian rutinoitunutta.

Välittynyt vuorovaikutus ja yhteistyö

Välittynyt vuorovaikutus viittaa teknolo-

gian avulla tehtävään yhteistyöhön. Kuor-

mitustekijöiksi muodostuvat yhteyksien 

toimiminen, välineiden käytön hallinta ja 

toiminnasta sopiminen. Haasteena toi-

mii uuden vuorovaikutuksen pelisäännöt, 

kuten läsnäolon ja yhteisen ymmärryksen 

rakentaminen etänä. (Koroma et al. 2011, 

16) Henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen 
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verrattuna välittyneessä yhteistyössä on 

hankalampi tulkita kehon kieltä ja lisäksi 

todennäköisyys spontaaneihin kohtaami-

siin ja sitä kautta nouseviin mahdollisuuk-

siin vähenee (Vartiainen et al. 2007, 14-15). 

Viestintäteknologioiden myötä työntekijä 

on tavoitettavissa monikanavaisesti mil-

loin tahansa. Tämä voi johtaa uuvuttavaan 

24/7-kulttuuriin, kun ”virtuaalisia ovia” ei 

muisteta sulkea. (Roininen 2019, 32) Toi-

saalta digitaaliset välineet ja alustat mah-

dollistavat joustavan työskentelyn ja voivat 

esimerkiksi vähentää liikkumisen tarvetta 

paikasta toiseen. Ilman teknologia-avus-

teista vuorovaikutusta joustava paikasta ja 

ajasta riippumaton työ ei olisi edes mah-

dollista.

Projektimainen työ

Monipaikkaiselle tietotyölle ominaista on 

projektimainen työ, joka voi parhaimmil-

laan vaihtelevuuden ja virikkeellisyyden 

kautta olla suuri voimavara työntekijälle. 

Kuormitusta voi kuitenkin syntyä siitä, että 

työ voi olla pirstaloitunut moneen projek-

tiin. Nopea irtautuminen projektista toi-

seen aiheuttaa lisäksi haasteita. Jokaises-

sa projektissa on omat toimintatapansa ja 

ryhmädynamiikka, joihin työntekijän tulisi 

sopeutua. Työryhmien väliaikaisuus saat-

taa vaikeuttaa luottamuksen syntymistä ja 

sitoutumista ryhmään, eikä ryhmähenkeä 

pääse näin syntymään. (Koroma et al. 2011, 

18)

Erilaisissa kulttuureissa toimiminen

Monipaikkaiseen tietotyöhön kuuluu eri-

laisissa kulttuureissa toimiminen eri am-

mattiryhmien, yritysten ja toimialojen 

sisällä. Jos toiminta on globaalia tämä tar-

koittaa lisäksi eri maiden kulttuureissa ja 

toimintaympäristöissä toimimista. Erilaiset 

taustat aiheuttavat helposti väärinkäsityk-

siä ja informaatiokatkoksia, jotka voivat 

vaikeuttaa huomattavasti työtä. (Koroma 

et al. 2011, 20) Toisaalta uusien ihmisten 

tapaaminen ja vuorovaikutus eri alojen ja 

eri taustaisten ihmisten kanssa synnyttää 

uudenlaista sosiaalista arvoa.

Uudella tavalla rakentuva työaika

Työn tekemisen paikkojen joustavuuden 

myötä myös joustavuus työajan suhteen 

on lisääntynyt. Tämä tarkoittaa mahdol-

lisuutta kontrolloida ja säätää työaikoja 

vastaamaan paremmin henkilökohtaisia 

tarpeita. (Wessels 2017, 18) Tämä vapaus 

asettaa kuitenkin myös haasteita työajan 

rajaamisen suhteen. Työaika leviää yliajal-

le helposti mm. viestintäteknologioiden ja 

paikasta toiseen siirtymisen myötä (Koro-

ma et al. 2011, 27) Parhaimmillaan jous-

tava työaika edistää työn ja muun elämän 

yhteensovittamista, mutta pahimmillaan 

se voi puolestaan johtaa työn ja muun elä-

män rajojen täydelliseen hämärtymiseen, ja 

työnteko voi saada näin työholismin piir-

teitä. (Tuomivaara et al. 2016, 65)
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4 . 2  T Y Ö H Y V I N V O I N T I  M O N I P A I K K A I S E S S A  T Y Ö S S Ä

Laajan toimintaympäristön myötä työhy-

vinvoinnin edistäminen nousee keskeiseksi 

tekijäksi monipaikkaisen työn tukemisessa. 

Työhyvinvointi on kehityskohteena oleel-

linen, sillä hyvinvoiva ja työhönsä sitou-

tunut työntekijä tuottaa laadukasta työtä, 

mikä puolestaan on merkittävä edellytys 

organisaation tuottavuudelle (Peltoniemi et 

al. 2017, 7). Nykytietämyksen mukaan pa-

ras tapa tukea työntekijän työhyvinvointia 

sekä työhön sitoutumista on tukea ihmisen 

psykologisia perustarpeita, jotka itseohjau-

tuvuusteorian mukaan (Deci & Ryan 2000) 

ovat autonomia, kyvykkyys ja yhteisölli-

syys.

Autonomialla tarkoitetaan omaehtoisuut-

ta eli itsenäisyyden ja kontrollin tunnetta 

(Deci & Ryan 2000). Tällöin yksilö kokee 

hallitsevansa tilannetta eikä tunne huolta 

kontrollin menetyksestä (Csíkszentmihályi 

2005, 96). Tällaisen huolen poissaolo edel-

lyttää turvallisuuden tunnetta. Turvalli-

suuden tunteen kautta epävarmuus itsestä 

heikkenee. Tällöin yksilö vapautuu ylen-

määräisestä itsetarkkailusta, joka on yksi 

eniten psyykkistä energiaa kuluttavista te-

kijöistä. (Csíkszentmihályi 2005, 100-105) 

Autonomian tunnetta vahvistaa valinnan ja 

toiminnan vapaus (Peltoniemi et al. 2017, 

11). Autonomia tarkoittaakin itseasiassa ih-

misen kokemusta siitä, että hän on vapaa 

päättämään itse tekemisistään. Tällöin toi-

minnan päämäärät eivät tunnu vain ulkoa 

ohjatuilta, vaan motivaatio lähtee yksilön 

sisältä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että yksilö 

nauttii tekemisestä itsestään tai että yk-

silö kokee arvostavansa niitä päämääriä, 

joita tekeminen edistää. (Csíkszentmihályi 

2005, 107-112) Monipaikkainen työskentely 

sisältää lähtökohtaisesti puitteet autono-

miselle työlle. Parhaimmillaan mobiili ja 

monipaikkainen työ on ajasta ja paikasta 

riippumatonta ja luo vapautta työskente-

lyn rytmiin. Työskentely voidaan aloittaa 

heti herättyä ja päättää vasta nukkumaan 

mennessä, mutta välissä voidaan hoitaa 

esimerkiksi perheen asioita tai tauottaa 

elvyttävillä harrastuksilla (Nenonen et. al 

2012, 17). Mahdollisuus säädellä omaa työ-

aikaansa ja työn tekemisen paikkoja oman 

elämäntilanteen mukaan lisää työn imua ja 

vastavuoroisesti työntekijät ovat valmiita 

joustamaan työpaikan tarpeiden hyväksi 

(Roininen 2019, 23, 40).

Kyvykkyydellä tarkoitetaan yksilön osaa-

mista, taitavuutta ja aikaansaamista (Deci 

& Ryan 2000). Mobiilissa ja monipaik-

kaisessa työssä työntekijän on hallittava 

työnsä lisäksi laajaa toimintaympäristöään 

(Roininen 2019, 11). Tämä kokonaisvaltai-

nen ympäristö vaatii työntekijöiltä uuden-

laista tietotaitoa sekä tämän tietotaidon 

ylläpitoa ja kehittämistä. Työntekijän tuli-

si osata mm. sopeutua uusiin tilanteisiin, 

kulttuureihin ja työntekemisen tapoihin, 

käyttää erilaisia digitaalisia alustoja, tie-

dostaa omat työtä tukevat tavat sekä halli-

ta työn ja vapaa-ajan tasapainoa. (Sjöblom 

2019, 2287)

Yhteisöllisyydellä tarkoitetaan tunnetta 

yhteenkuuluvuudesta (Deci & Ryan 2000). 
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Mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä yh-

teisön rakentuminen on koettu haastavak-

si hajanaisuuden vuoksi. Työntekijöillä on 

vaikeuksia toistensa löytämisessä ja epävi-

rallinen henkilökohtaisia siteitä syventävä 

vuorovaikutus voi olla vähäisempää. Virtu-

aaliset kohtaamiset tuovat omaa haastet-

ta tähän. (Sjöblom 2019, 2288) Toisaalta 

mahdollisuus poikkitieteelliseen vuoro-

vaikutukseen kasvaa, kun mobiili työnte-

kijä kohtaa paljon uusia ihmisiä työssään.

Itseohjautuvuusteorian lisäksi työhyvin-

vointia voidaan tarkastella kokonaisvaltai-

sesti koostuen fyysisestä, psyykkisestä, so-

siaalisesta ja henkisestä työhyvinvoinnista 

(kuva 10). Työhyvinvointi on kokonaisuus, 

jonka kaikki osa-alueet myötävaikuttavat 

toinen toisiinsa. Puutteet jossain osa-alu-

eessa heijastuvat myös muihin osa-aluei-

siin. Esimerkiksi psyykkinen stressi tyy-

pillisesti vaikuttaa negatiivisesti myös 

fyysiseen terveyteen. (Virolainen 2012, 11-12)

Fyysinen työhyvinvointi

Fyysinen työhyvinvointi käsittää työn fyysiset olosuhteet, fyysisen kuormituksen eli sen, 

miten työ vaikuttaa fyysiseen terveyteen sekä ergonomiset ratkaisut (Virolainen 2012, 17). 

Mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä fyysisen työhyvinvoinnin kannalta haastaviksi te-

kijöiksi nousevat matkustaminen ja uudella tavalla rakentuva työaika. Hallitsemattomana 

molemmat voivat aiheuttaa vuorokausirytmin sekoittumista ja työajan pidentymistä. Kii-

reessä työntekijät tinkivät helposti omasta palautumis- ja lepoajastaan (Koroma et al. 2011, 

22). Tämä toimii uhkana fyysiselle terveydelle esimerkiksi vähentyneen liikunnan ja unen 

kautta. Palautuminen on fyysisen työhyvinvoinnin edellytys. Se on prosessi, jossa ihmisen 

voimavarat täydentyvät kuormitusta edeltäneeseen tasapainotilaan. Fysiologisessa palau-

tumisessa keskeistä on riittävä uni ja terveelliset elämäntavat. (Koroma et al. 2011, 22-23)

Mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä haasteena fyysisen hyvinvoinnin suhteen toimii myös 

ergonomia. Monipaikkainen työympäristö sisältää lukuisia paikkoja, joiden tulisi vastata 

erilaisiin ergonomisiin tarpeisiin (Koroma et al. 2011, 13). Lisäksi tietotyö on tyypillisesti 

fyysisesti melko yksipuolista. Työ sisältää paljon istumista ja hiiren käyttö aiheuttaa kuor-

mitusta ranteelle ja kyynärvarrelle. Työtä olisi syytä tauottaa, jotta keho saisi työpäivän 

aikana vaihtelua (Virolainen 2012, 17)

Kuva 10: Työhyvinvoinnin osa-alueet (mukaillen Virolainen 2012)
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Psyykkinen työhyvinvointi

Psyykkinen työhyvinvointi muodostuu mm. työn stressaavuudesta, työpaineista ja työilma-

piiristä (Virolainen 2012, 18). Psyykkistä kuormitusta aiheuttavat etenkin kiire ja toimin-

taympäristön hallinnan puute. Myös työn jatkuvat keskeytykset uuvuttavat. (Koroma et al. 

2011, 12) Psyykkinen työhyvinvointi korostuu varsinkin projektimaisessa tietotyössä: työn 

fyysiset olosuhteet ovat usein suhteellisen hyvällä tasolla, mutta sen sijaan psyykkinen hy-

vinvointi saattaa kaivata kohentamista (Virolainen 2012, 18). Psyykkisen työhyvinvoinnin 

kannalta on myös keskeistä, että yksilö kokee työnsä mielekkääksi (Virolainen 2012, 18). 

Psyykkinen työhyvinvointi käsittää myös tunteet ja niiden ilmaisemisen. Työpaikalla olisi-

kin suositeltavaa, että tunteet ja niiden kokeminen ja ilmaiseminen olisivat sallittuja, sillä 

niiden tukahduttaminen aiheuttaa työpahoinvointia. (Virolainen 2012, 19). Työn nykyinen 

toimintaympäristö on haastava aivojen kognitiivisille toiminnoille: psyykkinen palautumi-

nen on siksi ensisijaista (Huotilainen & Moisala 2018).

Sosiaalinen työhyvinvointi

Sosiaalinen työhyvinvointi pitää sisällään vuorovaikutuksen ja yhteistyön työyhteisön kes-

ken (Virolainen 2012, 24). Mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä yhteisön rakentuminen 

on haastavampaa, kun toimintaympäristö on hajaantuneempi. Projektimainen työ, erilai-

sissa kulttuureissa toimiminen ja välittynyt vuorovaikutus edistävät haastavuutta osaltaan. 

Epävirallisten kohtaamisten tukeminen luo tilaisuuksia vaihtaa kuulumisia sekä tutustua 

toisiin työkavereihin. Työyhteisön tunteminen henkilökohtaisella tasolla edistää yhteisöl-

lisyyden tunnetta. Lämminhenkiset kohtaamiset rakentavat yhteenkuuluvuuden tunnetta 

ja luovat kannustavaa työilmapiiriä työyhteisöön. (Virolainen 2012, 24) Monipaikkaiselle 

työskentelylle ominaisessa välittyneessä vuorovaikutuksessa keskeistä on sellaisten väli-

neiden käyttö, jotka mahdollistavat toisen näkemisen. 

Henkinen työhyvinvointi

Henkiseen työhyvinvointiin liittyy työpaikan kulttuuri, kuten arvostuksen näkyminen työ-

yhteisön välisissä suhteissa ja asiakkaiden kohtelussa. Henkistä työhyvinvointia edistää 

merkityksellisyyden tunne, työstä nauttiminen sekä sitoutuminen työhön ja organisaa-

tioon. Työssä kehittyminen lisää osaltaan henkistä hyvinvointia. (Virolainen 2012, 26) 

Mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä on ensisijaista, että hajaantuneisuudesta huolimatta 

organisaation kulttuuria ja yhteisöllisyyttä tuetaan, ja että yhteisön arvot ovat kaikille 

selvät. 
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Edellä tarkastellut työhyvinvoinnin edellytykset koottiin yhteenvedoksi suhteessa moni-

paikkaisen työn vaativuustekijöihin. Nämä tekijät kaipaavat erityistä tukea monipaikkaisen 

työn sujuvoittamiseksi (kuva 11):

Kuva 11: Monipaikkaisen työn tukemisen kannalta keskeiset tekijät suhteessa työn vaativuustekijöihin
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C A S E :  T A M P E R E E N  K O R K E A K O U L U Y H T E I S Ö
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Seuraavaksi edellä tehtyjä havaintoja peilataan tapaustutkimukseeen: mitkä ovat työn tu-

kemisen ja työhyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä korkeakouluyhteisön työntekijöi-

den monipaikkaisessa työssä?

Tässä osatutkimuksessa tarkastellaan monipaikkaisuuden tuomia haasteita ja mahdolli-

suuksia korkeakouluyhteisössä. Asiaa tutkittiin ensiksi yleisellä tasolla laajemmalta otan-

nalta ja siksi tutkimusmenetelmänä olikin kysely. Kyselyn perusteella monipaikkaisuuden 

suurimpana mahdollisuutena nähdään työn joustavuus sekä uudet ihmiset, joita monipaik-

kaisuuden kautta pääsee tapaamaan. Haastavimpana puolestaan koetaan käytössä olevat 

tilat sekä siirtymiset paikasta toiseen. 
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Virikkeellisyys

Monipaikkaisuuden nähdään haastatte-

lujen perusteella tuovan monipuolisuutta 

työhön. Osa sanookin leikkisästi, että mo-

nipaikkaisuuden ja varsinkin monipaikkai-

sen organisaation kautta pääsee näkemään 

uusia asioita ilman, että täytyy vaihtaa 

työpaikkaa. Se on monesta ollut piristävä 

mahdollisuus. 

”Kyllä se tekee myös työstä mielenkiintoista. 

Ei koskaan tiedä, mitä siellä toisella kampuk-

sella kohtaa. Saattaa olla jotain yllättävää ja 

mielenkiintoista, ihmisiä tai muuta. Sekin, että 

käy kahvilla ja syömässä vähän muualla kuin 

omassa henkilöstöravintolassa, onhan sekin 

vaihtelua ja virkistävää.”

Osa haastateltavista toteaa monipaikkai-

suuden olevan keskeistä virikkeellisyy-

den kannalta. Tilallisten muutosten kautta 

koetaan uusia asioita, nähdään ideoita ja 

tutustutaan erilaisiin ihmisiin.

”Selkeesti oon tykänny, koska kun sitä nyt ei oo 

niin koen sen tympeäksi. Osittain tietoisesti oon 

ajatellu, että se on yks keino virikkeiden hank-

kimiseen. On vähän erilaisissa paikoissa ja kat-

telee vähän ympärilleen ja koittaa aistia sitä.”

Siirtymiset

Monipaikkaisuuden aiheuttamien siir-

tymisten suhteen koetaan tunteita niin 

suuntaan kuin toiseenkin. Osalle siirtymät 

rytmittävät mukavasti päivää ja toimivat 

hengähdystaukoina, kunhan työpäivän ai-

kaisia siirtymiä ei ole liikaa tai ne eivät vie 

kohtuuttomasti aikaa. Moni on huoman-

nut siirtymien merkityksen työn tauotuk-

sen kannalta etätyöperiodin aikana. Siirty-

miset, jotka aiemmin oli koettu raskaina, 

tuntuvat ajatuksena nyt jopa miellyttävältä. 

”Nyt kun on tätä, että vedetään samaa puuroa 

koko ajan ja vaan kontekstien sisällöt vaihtuu, 

mut tila ei vaihdu, niin tästä jää puuttuun hel-

posti se luonteva tauotus.”

Osa puolestaan kokee siirtymiset turhaut-

tavina. Ne vievät tehokasta työaikaa ja tuo-

vat työntekoon ylimääräistä hankaluutta. 

Monelle vasta etätyöperiodi on kirkastanut 

konkreettisesti ajan, mikä on kulunut siir-

ryttäessä kampukselta toiselle. Virtuaalisen 

vuorovaikutuksen koetaan mahdollistavan 

ylimääräisten siirtymisten vähentämisen, 

kun osaan kokouksista voi siirtymisen si-

jaan osallistua etänä.

”Päivästä on toki vähemmän tehokasta aikaa 

käytettävissä, kun niitä hukkaantuu siirtymi-

siin. Sen on huomannut etätöitä tehdessä, että 

tehokkaita tunteja on enemmän tavallaan. 

Vaikkakin niissä busseissa pystyy sähköposteja 

hoiteleen. On se kuitenkin tehokkaampaa ko-

neen ääressä.”

Kyselyn perusteella saatiin suuntaviivoja mahdollisuuksista ja haasteista, mitä monipaik-

kaisessa työssä kohdataan. Tarkempien kokemuksien saamiseksi asian tutkimista jatkettiin 

yksilöhaastatteluiden avulla.
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Vaikka osa koki siirtymiset hengähdystau-

kona, lähes jokainen pohtiessaan unelmien 

työviikkoaan toivoi, että työpäivän aikaisia 

siirtymisiä ei olisi ollenkaan. Moni koki, 

että viettäisi mieluiten aina yhden päivän 

yhdellä kampuksella. Päivän aikaisia siir-

tymisiä todennäköisesti tullaan siis harkit-

semaan tarkemmin jatkossa.

Yhteisöllisyys

Monipaikkaisen organisaation yhteisölli-

syyden ja vuorovaikutuksen kannalta moni-

paikkaisuus nähdään tärkeinä. Tutustumi-

sen ja luottamuksen syntymisen kannalta 

säännöllinen näkeminen on keskeistä. Osa 

näkee, että monipaikkaisessa organisaa-

tiossa olisi tärkeää, että jokainen liikkuisi 

paikasta toiseen organisaation sisällä edis-

tääkseen ymmärrystä itse organisaatiosta.

”Itellä, kun on ollut vähän erilainen työhistoria, 

kun monella muulla, niin nään sen rikkautena 

sikäli, että pystyy hahmottamaan, mitä erilai-

sia tehtäviä ja miten erilaisissa ympäristöissä 

ihmiset tekee. Kun sitten taas se, että jos on se 

oma työhuone paikassa X ollu 20 vuotta eikä 

ikinä mee mihinkään muualle, kun siihen niin 

sitten sitä kokonaisuutta ei välttämättä hah-

mota ihan semmosella tavalla, mikä myöskin 

voi heijastua siihen työntekoon negatiivises-

ti. Eri viestintävälineiden ja muiden sellasten 

käyttäminen ei tapahdu ehkä semmosella mui-

ta huomioivalla tavalla.”

Vaikka liikkuvuuden nähdäänkin synnyttä-

vän ymmärrystä organisaatiosta ja sen eri-

laisista kulttuureista tiimien kannalta par-

haana nähtäisiin kuitenkin, että oltaisiin 

yhdessä paikassa. Asioiden yhdessä työstä-

minen, tiedonkulku ja avun pyytäminen on 

helpompaa, kun ollaan fyysisesti samassa 

paikassa. Sen koetaan myös yhtenäistävän 

tiimien käytäntöjä. Hajaantuneena kult-

tuurierot pysyvät helpommin yllä. 

”Kyllä mä näkisin, että tiimihengen kannalta 

olis parasta, että tiimi olis yhdessä paikassa. - 

-. Jos haluis yhtenäistää tiimin käytäntöjä ja 

kaiken kaikkiaan semmosta kommunikointia 

tiimin jäsenten välillä, niin se vaatis sen, että 

oltais kaikki sitten samoissa tiloissa.”

Omaehtoisuus ja kontrolli

Edellä mainitut mahdollisuudet ja haasteet 

liittyvät pääasiassa kokemuksiin korkea-

kouluyhteisöstä monipaikkaisena orga-

nisaationa. Laajemman kampusten ulko-

puolelle ulottuvan paikkojen verkoston 

puolestaan koettiin tuovan etenkin oma-

ehtoisuutta työntekoon. Haastateltavien 

mukaan koronaviruspandemian aiheuttama 

poikkeustilanne on opettanut, että työs-
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kentely on mahdollista etänäkin. Ajatus 

siitä, että paikan voisi valita jatkossa oma-

ehtoisemmin käsillä olevan tehtävän mu-

kaisesti kiehtoo osaa. Osa onkin sitä jo teh-

nyt ja mainitsee laajan paikkojen verkoston 

tuovan vähän vaihtelua normaaliin työar-

keen. Monipaikkaisuus mahdollistaa työn 

rytmittämistä omien tarpeiden ja työtehtä-

vien mukaisesti. Osa mainitsee sen tuovan 

myös väljyyttä työympäristöihin, joissa ih-

miset ovat jaetuissa tiloissa.

”Kirjastot on ollu tässä työurani ajan semmo-

sia tosi tärkeitä paikkoja. Sillon tällön tulee 

metsossa tehtyä, siel alhaalla. Sitten ihan kah-

viloissa. Mulle semmonen pieni taustahäly on 

sopinu, että se jollain tavalla, mä koen, irrottaa 

semmosesta perustyön kontekstista.”

Monipaikkaisuuden koetaan tuovan myös 

helpotusta arkeen. Esimerkiksi aamul-

la voi töitä tehdä kotona, viedä lapset sit-

ten päiväkotiin ja siirtyä vasta iltapäivällä 

kampukselle. Etätöitä tehdessä moni on 

kokenut mukavaksi sen, että ei mene yli-

määräistä aikaa itsensä laittamiseen. Kam-

puksia ajatellen muutamat totesivat, että 

monipaikkaisuus tuo jo tai voisi jatkossa 

enemmän joustavuutta kampuksen valin-

nan suhteen. Joskus voisi olla mielekästä 

mennäkin sille kampukselle, joka on lä-

himpänä kotia ja sillä tavalla sujuvoittaa 

arkeaan. Moni kuitenkin toteaa kampuksen 

valintaan vaikuttavan enemmän se, missä 

työkaverit tai tiimi ovat.

Yksilöntyön ja varsinkin vaativaa keskit-

tymistä vaativan työn näkökulmasta mo-

nipaikkaisuudesta koetaan olevan eniten 

hyötyä. Tilantarve hiljaiseen työskentelyyn 

laajenee osan mielestä kampusten ulko-

puolelle. Monet haastateltavista mainitse-

vat pystyvänsä keskittymään kotona, kun ei 

ole ylimääräisiä häiriötekijöitä. Kuten osa 

mainitseekin, on syytä kuitenkin muistaa, 

että puitteet kotona eroavat kaikilla, eivät-

kä keskittymisrauha tai riittävät tilalliset 

resurssit välttämättä ole siellä mikään it-

sestäänselvyys erilaisien elämäntilanteiden 

takia.

”No varmaan se, että siinä säästää aikaa. Ei 

mee työmatkoihin aikaa, et tavallaan, jos pi-

tää vaikka lähteä jonnekin töitten jälkeen, 

niin se on helpompaa, kun on valmiiks kotona 

ja pystyy ilman siirtymiä lähtemään johonkin 

harrastukseen tai muuta. Ja sitten, jos on jo-

tain semmosta keskittymistä vaativaa työtä, 

niin kotona saa ainakin olla rauhassa, et ei tuu 

kukaan kopuutteleen ainakaan olkapäälle. Täs 

pitkässä etätyössä on ollut kivaa se, ettei aa-

mulla tarvii lähtee mihinkään, eikä tarvii mei-

kata tai laittaa kunnollisia vaatteita päälle. Voi 

olla ihan kotivaatteissa.”
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Tässä luvussa pyritään arkkitehtonisin 

keinoin vastaamaan mobiilin ja moni-

paikkaisen tietotyön työympäristölle aset-

tamiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, 

joita on määritelty kirjallisuuden pohjal-

ta aiemmissa luvuissa. Luvussa pyritään 

vastaamaan tutkimuskysymykseen 3: Mitä 

organisaation tiloissa on otettava huomioon, 

jotta se tukisi monipaikkaista työtä? Koska 

kirjallisuudesta ei löytynyt suoraviivai-

sia vastauksia siihen, mitä arkkitehtonisia 

tekijöitä tulisi ottaa huomioon juuri mo-

nipaikkaista työtä tuettaessa, lähdettiin 

tilallisia keinoja pohtimaan aikaisemmin 

sisäistetyn teorian avulla. Kirjallisuuden 

perusteella esiin tulleita monipaikkaisen 

työn mahdollisuuksia ja haasteita kirjattiin 

ylös ja ryhmiteltiin tilallisuuden kannalta 

mielekkäisiin uusin kokonaisuuksiin. Näin 

syntyi hypoteesi tilakokemuksista, joita 

oletettavasti tavoitellaan mobiilia ja moni-

paikkaista työtä tukevalta työympäristöl-

tä. Muodostettujen tilakokemusten kautta 

on käsitelty tilallisia tekijöitä, jotka olisi 

syytä ottaa huomioon kyseisen kokemuk-

sen kannalta. Tilakokemukset toimivat siis 

yleisluonteisina suunnitteluperiaatteina 

mobiilia ja monipaikkaista työtä tukevan 

työympäristön kehittämiseksi.
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5 . 1  T I L A K O K E M U K S I E N  M U O D O S T U S

Koska kirjallisuudesta ei löytynyt suoraviivaisia vastauksia siihen, mitä arkkitehtonisia 

tekijöitä tulisi ottaa huomioon juuri monipaikkaista työtä tuettaessa, lähdettiin tilallisia 

keinoja pohtimaan aikaisemmin sisäistetyn teorian avulla. Siispä kirjallisuuden perusteel-

la esiin tulleita monipaikkaisen työn mahdollisuuksia ja haasteita lähdettiin purkamaan 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin (Tuomi & Sarajärvi 2018, 102-103) luvussa 4 

esiteltyjen monipaikkaisen työn vaativuustekijöiden kautta. Kustakin vaativuustekijästä 

laadittiin ajatuskartta (kuva 11), johon poimittiin mahdollisuudet ja haasteet, jotka kyseisen 

vaativuustekijän kannalta kaipaavat erityistä tukea monipaikkaisen työn sujuvoittamiseksi. 

Ajatuskartoista tunnistettiin toistuvia teemoja (kuva 13) ja avainsanat ryhmiteltiin uudel-

leen löydettyjen teemojen mukaan (kuva 14). Uudet teemat nimettiin sisällön perusteella.

Nämä teemat muodostavat hypoteesin tilakokemuksista, joita tavoitellaan mobiilia ja mo-

nipaikkaista työtä tukevalta työympäristöltä. Tilakokemukset ovat: vuorovaikutus, va-

rianssi, vireys, virtaus ja vapaus

Sisällönanalyysin avulla tehty jako ei ole yksiselitteinen tai ainoa ratkaisu, vaan perus-

tuu vaativuustekijöiden analyysista nousseiden teemojen lisäksi tekijän ymmärrykseen 

siitä, mitä tekijöitä suunnittelun keinoin voitaisiin työympäristöissä edistää. Teemat on 

siis muodostettu työympäristösuunnittelun näkökulmasta. Tilakokemuksissa on useita 

liittymäkohtia toisiinsa, mutta tämän tutkimuksen tarkoitusperiin viiden tilakokemuksen 

määrittäminen tuntui selkeältä tavalta jäsennellä tilallisia keinoja monipaikkaisen työn 

kontekstissa. Tämän teemoittelun avulla on pystytty pohtimaan monipaikkaisen työn tu-

kemista arkkitehtuurin näkökulmasta sekä poimimaan kirjallisuudesta tilallisiin keinoihin 

liittyvää materiaalia tukemaan tätä pohdintaa.

Seuraavaksi käydään läpi tilakokemukset ja tarkastellaan, mitä tilallisia tekijöitä tulisi ottaa 

huomioon kunkin kokemuksen kannalta. Tilakokemukset toimivat yleisluonteisina suun-

nitteluperiaatteina mobiilia ja monipaikkaista työtä tukevan työympäristön kehittämiseksi.

Kuva 12: Tilakokemuksien muodostus vaiheittain

Vaihe 1 (kuva 11) Vaihe 2 (kuva 13) Vaihe 3 (kuva 14)



Kuva 13: Tilakokemuksien muodostus vaihe 2: toistuvien teemojen tunnistus

Monipaikkaisen
työn 

vaativuustekijät

Kannustava 
työilmapiiri

Epäviralliset 
kohtaamiset

Yhteisöllisyys

Mielek-
kyys

Työnteki-
jöiden sitou-
tuminen

Eri taustaisten 
ihmisten 
törmäyttämi-
nen

Yhteisön 
arvojen  
vaaliminen

Turvalli-
suuden
tunne

Salliva 
ilmapiiri

Sujuva 
vuoro- 
vaikutus

Tiedon-
kulku

Luottamuk-
sen synty-
minen

Identiteetin 
muodostumi-
nen

Työn ja 
muun 
elämän 
yhteenso-
vittaminen

Itsesäätelyn
mahdollisuus

Psyykkinen ja 
fyysinen
palautuminen

Autono-
mia

Ryhmä-
dyna-
miikka

Mielek-
kyys

Sujuva 
vuoro- 
vaikutus

Tauotus

Jousta-
vuus

Aikaan-
saaminen

Yhteisöllisyys

Kyvyk-
kyys

Erilaiset 
käyttäjät

Ympäristön 
omaksi
tunteminen

Toiminta-
ympäristön
hallinta

Sopeutu-
minen

Eri 
työvaiheiden 
tukeminen

Erilaiset 
ergonomiset 
tarpeet Orientoitumi-

nen

Vaihtelu

Itsesäätelyn
mahdollisuus

Tilan
haltuun-
otto

Valinnan ja 
toiminnan 
vapaus

Saapuminen
tilaan
jouhevaa

Tilojen 
mukautuvuus

Satun-
naiset
tarpeet

Tiloja
saatavilla

Tiedon-
kulku

Digitaalinen 
yhteistyö-
kulttuuri

Teknologian
mahdollis-
tama jousta-
vuus työssä

Oikeanlaiset 
työkalut 
ja niiden 
käytön 
hallinta

Autono-
mia

Tiedon-
kulku

Työn ja 
muun 
elämän 
yhteenso-
vittaminen

Psyykkinen ja 
fyysinen
palautuminen

Matkusta-

minen

Monipaik-

kainen

työskentely

Erilaisissa

kulttuureissa 

toimiminen

Uudella ta-

valla raken-

tuva työaika

Projekti-

mainen työ

Välittynyt 

vuorovaikutus 

ja yhteistyö



Monipaikkaisen
työn

tilakokemukset

Saapuminen
tilaan
jouhevaa Orientoitumi-

nen

Tilojen 
mukautuvuus

Satun-
naiset
tarpeet Tiloja

saatavilla

Jousta-
vuus

Turvalli-
suuden
tunne

Salliva 
ilmapiiri

Toiminta-
ympäristön
hallinta

Autono-
mia

Sopeutu-
minen

Itsesäätelyn
mahdollisuus

Valinnan ja 
toiminnan 
vapaus

VapausVirtaus Tilan
haltuun-
otto

Ympäristön 
omaksi
tunteminen

Tauotus

Työn ja 
muun 
elämän 
yhteenso-
vittaminen

Tasa-
paino

Psyykkinen ja 
fyysinen
palautuminen

Teknologian
mahdollis-
tama jousta-
vuus työssä

VaihteluEri 
työvaiheiden 
tukeminen

Oikeanlaiset 
työkalut 
ja niiden 
käytön 
hallinta

Aikaan-
saaminen

Kyvyk-
kyys

Erilaiset 
ergonomiset 
tarpeet

Erilaiset 
käyttäjät

Yhteisön 
arvojen  
vaaliminen

Tiedon-
kulku

Vuorovaiku-
tuksen 
pelisäännöt

Yhteisöllisyys

Vuorovaikutus

Identiteetin 
muodostumi-
nen

Epäviralliset 
kohtaamiset

Mielek-
kyys

Digitaalinen 
yhteistyö-
kulttuuri

Luottamuk-
sen synty-
minen

Työnteki-
jöiden sitou-
tuminen

Kannustava 
työilmapiiri

Eri taustaisten 
ihmisten 
törmäyttämi-
nen

Ryhmä-
dyna-
miikka

Sujuva 
vuoro- 
vaikutus

VarianssiVireys

5 . 2  T I L A K O K E M U K S E T

Kuva 14: Tilakokemuksien muodostus vaihe 3: lopulliset tilakokemukset
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Monipaikkaisessa työssä liikkuvuuden ai-

heuttama työntekijöiden hajaantuneisuus 

luo painetta työpaikan yhteisöllisyydelle. 

Tiedonkulku, luottamuksen synty ja iden-

titeetin muodostuminen muuttuvat haas-

tavammiksi hajautetussa organisaatiossa. 

(Roininen 2019, 39) Toisin sanoen vuoro-

vaikutus sekä työntekijöiden kesken että 

työntekijän ja organisaation kesken voi 

heikentyä. 

Mobiilien työntekijöiden sitoutumisen, mo-

tivoinnin ja yhteisöllisyyden rakentumisen 

keinot muodostuvat työympäristön keskei-

siksi tavoitteiksi (Roininen 2019, 39-40). 

Tämän seurauksena kohtaamisen tilat ovat 

muuttuneet tarpeellisemmaksi kuin kos-

kaan ennen (Blakstad 2015, 61). Fyysiseen 

paikkaan perustuva yhteistyö on edelleen 

merkittävää, vaikka paljon yhteistyöstä ta-

pahtuukin nykyään virtuaalisesti etäyhte-

yksien kautta (Laing & Bacevice 2013, 43). 

Fyysisissä tiloissa läsnäolon kautta syntyvä 

vuorovaikutus kehittää työpaikan yhtei-

söllisyyttä syvemmin kuin virtuaalivuoro-

vaikutuksessa. Vuorovaikutus toimistolla 

voidaan nähdä kanavana tiedon luomiseen 

ja jakamiseen sekä pidemmällä tähtäimellä 

innovaatioiden syntymiseen. (Haynes 2012, 

202-210)

Tämän vuoksi mobiilin ja monipaikkaisen 

tietotyön ensimmäiseksi tilakokemukseksi 

muotoutui vuorovaikutus. Kuten luvussa 1 

todettiin, paikkojen verkostossa organisaa-

tion rooli on tarjota tiloja, jotka mahdollis-

tavat kohtaamisia ja tehostavat yhteistyö-

tä, jotka vuorostaan potentiaalisesti voivat 

johtaa organisaation sosiaalisen pääoman 

kehittymiseen. Koska laadukas vuorovai-

kutus edistää kokonaisvaltaisesti organi-

saation tavoitteita, kuten tiedon luomista 

ja työhyvinvointia, sen tavoittelu toimii 

välillisesti pohjana myös seuraaville tila-

kokemuksille. Seuraavaksi on esitetty tar-

kemmin suunnitteluperiaatteita aktiivisen 

vuorovaikutuksen tukemiseksi työympä-

ristöissä.

M I K S I  V U O R O V A I K U T U S ?
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Monipuoliset yhteistyön tilat

Mahdollisuus edistää organisaation suori-

tuskykyä parantamalla sosiaalisia suhteita 

ja vuorovaikutusta luo kysyntää uusille ta-

voille suunnitella toimistotilaa. Työympä-

ristösuunnittelun keskiössä ovat monipuo-

liset yhteistyön tilat: tiloja tarvitaan niin 

tiedon jakamiselle, työstämiselle ja ajat-

telulle kuin epämuodollisille kohtaami-

sille, joilla rakennetaan työyhteisön kult-

tuuria. Perinteiset neuvotteluhuoneet eivät 

riitä vastaamaan erilaisten yhteistyötapo-

jen edellytyksiä. Perinteisiin kokouksiin ne 

sopivat mainiosti, mutta muun kaltaiseen 

toimintaan, kuten tiimityöhön, työpajoihin 

tai digitaalisiin kohtaamisiin, ne ovat riit-

tämättömiä. (Blakstad 2015, 61)

Toimistojen tilarakenteen suunnittelussa 

tulee siis tiedostaa erilaiset yhteistyön ja 

yhteisöllisyyden muodot ja huolehtia siitä, 

että näihin uudenlaisiin tarpeisiin on tar-

jolla epämuodollisempia tiloja (Roininen 

2019, 32). Epämuodolliset tapaamispaikat 

voivat olla mm. projektitiloja, sosiaalisia 

kohtaamispaikkoja, ravintoloita tai kahvi-

loita (Blakstad 2015, 62). Myös virtuaalitilat 

on otettava huomioon ja pohdittava, miten 

vuorovaikutus tapahtuu tasavertaisesti ja 

laadukkaasti niiden välityksellä. 

Ennaltasovittujen palaverien lisäksi yh-

teistyö voi olla suunnittelematonta ja tarve 

tiloille syntyä nopealla aikataululla satun-

naisiin tarpeisiin (ad hoc). Sattumanvarai-

nen keskustelu tai äkillinen haaste tiimin 

kesken voi synnyttää akuutin tarpeen yh-

teistyölle. Tämä tarkoittaa, että yhteistyön 

tilojen pitää olla helposti saatavilla lähellä 

luontaisia tapaamispaikkoja, työtiloja tai 

yksittäisiä työpisteitä. Vuorovaikutuksen 

tiloja tulee olla saatavilla myös tarpeen 

mukaan, eikä vain ennalta varattaessa. 

(Blakstad 2015, 62)

Paikat spontaaneille kohtaamisille

Osa vuorovaikutuksesta tapahtuu myös 

vahingossa erilaisissa välitiloissa, mis-

sä ihmiset kohtaavat siirtyessään paikasta 

toiseen. Näitä spontaaneja kohtaamisia ta-

pahtuu tyypillisesti myös kahvitiloissa tai 

kopiohuoneissa. (Blakstad 2015, 62) Sattu-

manvaraisella vuorovaikutuksella voi olla 

merkittävä vaikutus tiedon jakamiseen ja 

näin työn tuottavuuteen organisaatiossa. 

Sen sijaan, että näitä kohtaamisia tapah-

tuisi vain sattumalta, voidaan kohtaamis-

paikkojen tietoisella suunnittelulla lisä-

tä mahdollisuuksia sattumanvaraisten 

tilanteiden syntymiseen. (Haynes 2012, 

205) Huolellisesti suunnitelluilla kohtaa-

mispaikoilla voi olla keskeinen vaikutus 

organisaation sujuvalle vuorovaikutukselle 

(Blakstad 2015, 62). Tämä tarkoittaa, että 

on ymmärrettävä, kuinka nämä spontaa-

nien kohtaamisten paikat toimivat ja mitkä 

sijainnit ovat otollisimpia näiden onnek-

kaiden sattumien (serendipity) lisäämiseksi. 

(Haynes 2012, 205)

Haynesin (2012, 209) mukaan positiivisen 

sattumanvaraisen vuorovaikutuksen to-

dennäköisyyttä voidaan lisätä suunnittele-

malla strategisesti vetovoimatekijöitä, jotka 

lisäävät kohtaamispaikan vierailukertoja, 

siellä vietettyä aikaa tai paikan laatua. Ve-

tovoimatekijä voi olla tarve käydä paikas-

sa useasti tai jokin kannustin jäädä tilaan. 
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Esimerkkinä Haynes käyttää kopiohuo-

netta, jossa vetovoimatekijänä toimii tarve 

kopioida tai hakea tulostettua materiaalia, 

jolloin kopiohuoneessa tulee käytyä useita 

kertoja päivän mittaan. Jos kopiohuonees-

sa on vielä kaiken lisäksi kannustin tilaan 

jäämiseen, kuten infotaulu sisältäen tietoa 

esim. organisaation sosiaalisista aktivitee-

teista, on todennäköisyys jonkun sattumal-

ta kohtaamiseen suurempi. Työntekijöiden 

työstä on siis opittava tunnistamaan kan-

nustimet, jotka saavat työntekijät liikku-

maan paikkoihin joko useasti päivässä tai 

pitkiksi ajoiksi niin, että voitaisiin strate-

gisesti suunnitella kohtaamispaikkoja.

Lisäksi spontaaneja kohtaamisia voi-

daan pyrkiä lisäämään törmäyttämällä eri 

taustaisia ihmisiä toistensa kanssa. Co-

working on työympäristökonsepti, joka on 

syntynyt nimenomaan edistämään tällaisia 

satunnaisia kohtaamisia ja niiden tuomia 

innovaation mahdollisuuksia. (Jakonen et 

al. 2017, 235). Yleisimmin coworking-tilat 

liitetään freelancereiden ja yrittäjien jaet-

tuun työympäristöön, mistä vuokrataan 

tilaa jäsenyysmaksua vastaan, mutta ny-

kyään monet perinteisetkin organisaatiot 

hakevat coworking-konseptista ihmisten 

ja ajatusten kohtaamisia. (Bouncken et. al 

2018, 388)

Ohessa coworking-typologioita, joita voi-

daan hyödyntää organisaation tarjoamissa 

työympäristöissä uudenlaisen vuorovai-

kutuksen saavuttamiseksi (kuva 15). Co-

working kategorisointeja on useita, minkä 

vuoksi tässä on esitetty typologioita, joita 

voitaisiin toteuttaa erityisesti organisaa-

tion tarjoamissa tiloissa. Esitettävien typo-

logioiden taustalla toimivat Laingin (2014) 

ja Bouckenin et al. (2018)  määritelmät, joi-

ta on muokattu sopivaksi kyseiseen näkö-

kulmaan.

Kuva 15: Coworking-typologioita (mukaillen Laing 2014 ja Boucken et al. 2018)

Corporate coworking

Coworking organisaation omille 

työntekijöille. Tavoitteeina ravi-

suttaa organisaation rutiineja ja 

törmäyttää organisaation sisäisiä 

yksiköitä.

Open corporate coworking

Organisaation tilojen avaaminen 

ulkopuolisten käyttöön. Tavoit-

teena törmäyttää oman organi-

saation työntekijöitä eri organi-

saation ihmisiin.

Cohabiting

Coworking, jossa useat organi-

saatiot jakavat yhdessä työtiloja. 

Tavoitteena yhdessä oppiminen 

ja kokemusten jakaminen, mutta 

myös organisaatiorajat ylittävän 

tiimityön fasilitoiminen.
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Organisaation kulttuuria 

ilmentävä ympäristö

Kohtaamisten lisäksi laadukkaampaa vuo-

rovaikutusta voidaan lisätä kiinnittämäl-

lä huomiota työntekijöiden mielekkyyden 

tunteeseen työssä. Työn mielekkyys li-

sää työntekijöiden yhteenkuuluvuutta ja 

näin sujuvampaa vuorovaikutusta. Mie-

lekkyyden voisi kuvata merkitykselliseksi 

ja inspiroivaksi kokemukseksi. Mielekkyys 

syntyy usein siitä, jos työntekijä tiedostaa 

ja jakaa yrityksen merkityksellisyyden tai 

kokee työnsä inspiroivana. Tällöin yksi-

lö voi arvostaa niitä päämääriä, joita työn 

tekeminen edistää ja näin motivaatio työn 

tekemiseen kasvaa (Hiila et al. 2019, 124).

Vaikka mielekkyyden tunne liittyy vahvasti 

itse työn sisältöön, voidaan mielekkyyteen 

kiinnittää huomiota myös työympäristön 

keinoin. Esimerkiksi organisaation kult-

tuurin ja toiminnan tuominen esiin työ-

ympäristössä voi lisätä mielekkyyden tun-

netta. On tärkeää, että työympäristö viestii 

organisaation tarinaa (Blakstad 2015, 64). 

Sen lisäksi, että kerrotaan, mitä ja miten 

asioita tehdään, on tärkeää osata kertoa, 

miksi asioita tehdään. Organisaatiot, joiden 

toiminnan tarkoitus ja päämäärät ovat sel-

keät, pystyvät sitouttamaan työntekijöitään 

paremmin ja näin rakentamaan vahvempaa 

yhteisöä. (Hiila et al. 2019, 120)

Työympäristön tulisi siis ilmaista sekä 

organisaation toimintaa että arvoja (Laing 

& Bacevice 2013, 42). Tavoitteena olisi, että 

työympäristön elementit, jotka edustavat or-

ganisaation toimintaa tai arvoja voisivat he-

rättää spontaaneja keskusteluja, tuoda inspi-

raatiota tai lisätä omaa sisäistä motivaatiota 

työn tekemiseen. Tämä voidaan toteuttaa 

suorasti esittelemällä organisaation toimin-

taa esimerkiksi erilaisilla showroomeilla, 

näytöillä tai prototyypeillä tai epäsuorasti 

tekemällä suunnitteluvalintoja, jotka tuke-

vat organisaation päämääriä ja arvoja. Toi-

mintaa ja arvoja esittelevät suunnitteluva-

linnat voivat olla materiaaleja tai tuotteita, 

joita työympäristössä käytetään tai tiloja, 

joilla halutaan tukea tietynlaista toimin-

taa, kuten yhteisöllisiä tapahtumia tai yh-

teisön osaamisesta kertovia luentoja. Myös 

työympäristön inspiroivuus ja houkut-

televuus voi osaltaan lisätä motivaatiota, 

sitoutumista ja yhteisöllisyyden tunnetta. 

Työympäristöön paneutuminen voi toimia 

ikään kuin arvostuksen osoituksena työn-

antajalta työntekijälle ja lisätä näin työn 

merkityksellisyyttä. Lähtökohtaisesti tilo-

jen houkuttelevuus mahdollistaa sen, että 

tiloja tullaan käyttämään ja vuorovaikutus-

ta pääsee syntymään.



V U O R O V A I K U T U S  Y H T E E N V E T O

Keskeinen monipaikkaisen työn haaste, johon tilakokemus vastaa

Hajaantuneisuus heikentää tiimien vuorovaikutusta ja organisaatioon sitoutumista, mikä 

voi vaikuttaa työn tuottavuuteen ja innovaatioiden syntyyn 

Tiloja tiedon jakamiselle

Tiloja yhdessä tekemiselle, luomiselle 

ja työstämiselle

Tiloja ajattelulle

Tiloja epämuodollisille kohtaamisille

Tiloja varattavissa ja äkillisiin tarpeisiin

Strategiset vetovoimatekijät 

esim. tarve käydä jossain tilassa tai kannustin 

jäädä tilaan (kopiohuone) 

Coworking-konsepti

Organisaation tarina, tavoitteet ja arvot suun-

nitteluvalinnoissa

Työympäristön houkuttelevuus

Keinot, joita tilakokemuksen saavuttaminen edellyttää

M O N IP U O L IS E T
Y H T E IS T YÖ N

T IL AT

PA IK AT
S P O N TA A N E IL L E
K O H TA A M IS IL L E

O R G A N IS A AT IO N
K U LT T U U R IA  
IL M E N TÄ VÄ
Y M PÄ R IS T Ö
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Aktiivisen vuorovaikutuksen tilat edel-

lyttävät rinnalleen varianssia. Laadukas 

vuorovaikutus ja spontaanit kohtaamiset 

syntyvät todennäköisemmin työtehtäviä 

varioimalla kuin pelkästään aktiivista vuo-

rovaikutusta tukemalla. Osa vuorovaiku-

tuksesta monipaikkaisessa tietotyössä kes-

keyttää työtä negatiivisesti, eikä kaikkea 

vuorovaikutusta koeta siis positiivisena. 

Työympäristössä tuleekin löytää tasapaino 

positiivisen vuorovaikutuksen ja negatii-

visten keskeytysten välillä. (Haynes 2012, 

203) Yksi ratkaisu ongelmaan on mahdol-

lisimman laaja tarjonta erilaisia työtiloja, 

jotka on tietoisesti suunniteltu eri työnteon 

vaiheisiin. (Haynes 2012, 204) 

Työn aikaansaamisen kannalta työympä-

ristön tulee siis tarjota erilaisia työntekoa 

vastaavia tiloja ja työkaluja. Asianmukaiset 

resurssit voivat edistää työntekijän suo-

rituskykyä, kun vastaavasti puutteelliset 

voivat heikentää sitä merkittävästi. Lisäksi 

oikeanlaiset resurssit edistävät työntekijöi-

den käsitystä itsestään pätevinä ja kyvyk-

käinä. (Sjöblom et al. 2019, 2288-2289)

Mobiilin tietotyön eri vaiheiden tarpeet ovat 

moninaiset ja siksi työympäristön tuleekin 

taata tiloja eri tunnelmilla ja eri kokoisille 

kokoonpanoille. Myös työntekijöiden hen-

kilökohtaiset mieltymykset lisäävät laajan 

tilatarjonnan tarvetta. Monipuoliset vaih-

toehdot mahdollistavat sen, että liikku-

villekin työntekijöille löytyy käsillä olevan 

tehtävän mukaisia tiloja, eikä työpistettään 

tarvitse rakentaa epäsovinnaisiin tiloihin. 

Variaatio mahdollistaa myös luonnollisen 

vaihtelun niin keholle kuin mielelle työ-

päivän aikana.

Jotta erilaisia tiloja voitaisiin mahdollis-

taa, tilojen käytön tulisi olisi tarkoituksen-

mukaista ja tehokasta. Mobiiliteknologian 

mahdollistamat uudet työn teon tavat ovat 

johtaneet siihen, että organisaatioiden ti-

lojen käyttöasteet ovat laskeneet roimasti 

(mm. Optimaze workplace review 2020). 

Tarkoituksenmukaisen tilankäytön kan-

nalta mobiileille työntekijöille olisi siis 

viisainta tarjota pääasiassa jaettuja työ-

ympäristöjä nimettyjen työpisteiden sijaan. 

Seuraavaksi on esitetty tarkemmin suun-

nitteluperiaatteita mobiilin ja monipaik-

kaisen työn toisen tilakokemuksen tuke-

miseksi työympäristöissä.

M I K S I  V A R I A N S S I ?
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Työnteon eri vaiheita tukevat puitteet

Tietotyö koostuu erilaisista tehtävistä niin 

yhdessä kuin erikseen. Työtehtävät voivat 

vaihdella rutiininomaisesta työstä tulkin-

taa, luovaa ideointia ja ongelmanratkaisua 

vaativaan työhön. (mm. Davenport 2010) 

Erilaisten työtehtävien lisäksi erilaiset tavat 

tehdä töitä ovat moninkertaistuneet. Tapa, 

jolla tiettyä tehtävää tehdään voi vaihdel-

la käyttäjältä toiselle. (Rytkönen & Korpi-

nen 2015, 49) Toinen nauttii hiljaisuudesta 

ja yksinolosta, kun toinen puolestaan ha-

luaa ympärilleen ääniä ja ihmisiä (Roininen 

2019, 34). Joillekin keskittymisen tila on 

hiljainen huone ilman visuaalisia häiriöi-

tä, kun toiselle puolestaan kahvila pienellä 

taustapuheensorinalla ja kahvintuoksulla. 

Työympäristön tulee siis tarjota monipuo-

lisesti tiloja ja työkaluja tukemaan työn-

teon eri vaiheita erilaisten työntekijöiden 

mieltymysten mukaisesti.

Keskeistä työympäristösuunnittelun kan-

nalta on siis tunnistaa työntekijöiden 

työtehtävät ja henkilökohtaiset tarpeet ja 

suunnitella työtiloja, jotka soveltuvat tun-

nistettuihin tehtäviin ja tarpeisiin (Wessels 

2017, 28). Olennaista on myös oppia tun-

nistamaan, millä perustein työntekijä va-

litsee fyysisen, virtuaalisen tai sosiaalisen 

työympäristönsä. Valintaan vaikuttaa yksi-

lön työn luonne sekä kyky ja halu sovel-

taa uusia työn tekemisen tapoja. (Roininen 

2019, 34) Työtilatyyppien valintaa edeltää 

siis nykyisten käyttäytymismallien tun-

nistaminen, mutta yhtä tärkeää on tar-

kastella käyttäytymisen mahdollisuuksia, 

“Työympäristön tulee siis 

tarjota monipuolisesti tiloja 

ja työkaluja tukemaan työn-

teon eri vaiheita erilaisten 

työntekijöiden mieltymysten 

mukaisesti”
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joita nykyinen työympäristö ei tue (Usher 

2018, 96). Tämä tarkoittaa työntekijöiden 

aktiivista osallistamista suunnitteluproses-

siin.

Työtä tukevat tilat ovat työympäristön 

olennaisimpia ominaisuuksia ja siksi on 

tärkeää, että nämä työympäristön raken-

nuspalikat on suunniteltu huolella. Tämä 

edellyttää eri tilojen käyttötarkoituksen 

sekä niiden laskennallisen osuuden mää-

rittämisen tilaohjelmassa. Käyttötarkoi-

tuksien täsmentyessä hahmottuu myös 

tilatyyppien edellyttämät resurssit sekä 

mahdolliset tukitilat. (Usher 2018, 126) 

Huomioitavaa on, että erilaisten tilatyyp-

pien määrän tulisi olla hallittavissa yhdes-

sä työympäristökokonaisuudessa. Tilatar-

jonnalla on taipumus kehittyä liioitelluksi, 

kun vähäisetkin muutokset työntekijöiden 

tarpeissa nähdään syynä määritellä toinen 

tilatyyppi. Liian laajaa tarjontaa on vaikeaa 

hahmottaa ja käyttää. Valinnan vapau-

den tulisi olla nautinto eikä taakka. (Usher 

2018, 96-97)

Tila ja tunnelma

Määrittelyn jälkeen rakennuspalikat tulee 

suunnitella. Arkkitehtonisesti olennaista 

on yhdistää toiminnon kannalta haluttu 

tunnelma tilallisiin ominaisuuksiin. Ta-

voitteena on yhdistää fyysinen tila mielen 

tiloissa tapahtuvaan prosessiin. (Tukiainen 

2010, 82) Tilan kokemisessa keskeistä on 

eri aistien saamat vihjeet eli aistitarjou-

mat. Yksilön on vaivattomampaa toimia 

ympäristössään mitä enemmän käyttökel-

poisia aistitarjoumia on tarjolla. (Jokiniemi 

2007, 29-30) Eri työn vaiheita tukevat tilat 

tulisi siis suunnitella moniaistisiksi koko-

naisuuksiksi. Työympäristöä suunnitelta-

essa on otettava huomioon kaikkien aistien 

vaikutukset ja toisaalta myös ymmärrettä-

vä, että osalle vaikutuksia ei ole tai ne ovat 

ongelmallisia (Usher 2018, 123).

Työympäristössä, jossa työtehtäviä tehdään 

siihen sopivassa tilassa tai vyöhykkeessä, on 

keskeistä olla selkeät pelisäännöt toimin-

tatavoille. Kuitenkin on varmistettava, että 

tiloista välittyy myös arkkitehtonisesti 

suunniteltu toiminta ja käyttäytyminen, 

jotta ensikertalainenkin pystyisi orientoi-

tumaan tilojen käyttöön. Arkkitehtoniset 

vihjeet voivat vahvistaa tiloissa toivottua 

käyttäytymistä. Ohjaavien tilaominaisuuk-

sien kannattaa kuitenkin olla mieluummin 

viitteellisiä kuin liian määrääviä. Pesämäi-

nen kaluste sijoitettuna kauas ihmisvir-

roista viestittää hienovaraisesti, että kyse 

on keskittymisen tilasta. (Usher 2018, 95)

Hyvin suunnitellut tilatyypit eivät yksinään 

tue työntekoa. Tilojen suhteet toisiin-

sa ovat yhtä tärkeitä kuin itse tilatyypit. 

Huonosti sijoitellut tilat voivat mitätöidä 

toistensa tarkoituksen. Spontaaneille ai-

voriihille tarkoitettu vyöhyke heti hiljaisen 

työn vyöhykkeen vieressä närkästyttää mo-
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lempien käyttäjiä. Tarkkaan määriteltyjen 

ja suunniteltujen rakennuspalikoiden sijoi-

tus toisiinsa nähden on noudatettava työn, 

ihmisten ja tiedon virtausta. Usein suun-

nittelussa menee pieleen se, että tilojen si-

joittelu ja tilat itse määritellään ja suunni-

tellaan erikseen. (Usher 2018, 128-129)

Tilatarjonnan mahdollistaminen

Vaihtoehdot eivät myöskään itseisarvona 

takaa sitä, että erilaisia mahdollisuuksia 

hyödynnettäisiin tai edes tunnistettaisiin. 

Haasteena on saada yksilöt tekemään omia 

tarpeita ja mieltymyksiä vastaavia valintoja 

työpaikoista, -tiloista ja -ajasta niin, että 

ne tukisivat työn suorituskykyä ja hyvin-

vointia (Wessels 2017, 19). Yksilöt, joilla 

on taitoja johtaa omaa työtään kukoista-

vat tällaisissa ympäristöissä, kun puoles-

taan yksilöt, jotka eivät ole tottuneet oman 

käyttäytymisen säätelyyn saattavat kohda-

ta ylivoimaisena vaatimukset, joita työym-

päristö heille tuottaa (Sjöblom et al. 2019, 

2285). Laajan tilatarjonnan lisäksi keskeis-

tä on siis saada ihmiset tunnistamaan niitä 

tapoja, joilla erilaiset tilat tukevat työnte-

koa. Työtilojen tulisi kannustaa arkkiteh-

tuurillaan kokeilemaan tilan vaihtamista 

työtehtävien mukaisesti niin, että moni-

puolisen tilatarjonnan mahdollisuudet ei-

vät jäisi käyttämättä.

Laajan työtilakirjon mahdollistaminen 

mobiileille työntekijöille edellyttää myös 

työympäristön joustavuuden, monikäyt-

töisyyden ja jakamisen mahdollisuuksien 

pohtimista, jotta tilojen käyttöaste olisi 

tarkoituksenmukaista. Ideaalisen tilava-

riaation saavuttamiseksi, työympäristöjen 

tulisi olla ainakin jossain määrin jaettu-

ja. Työpisteiden osalta tehokas tilankäyt-

tö tarkoittaa ns. ylitäyttöä eli varsinaisia 

työpisteitä tarjotaan vähemmän kuin mitä 

työntekijöitä on. Vähentämällä työpisteiden 

määrää saadaan maksimoitua monimuo-

toisen ympäristön hyödyt ja erilaiset vari-

aatiot. Työympäristömuutoksessa omasta 

työhuoneesta tai työpisteestä luopuminen 

saattaa kirpaista, ja siksi onkin syytä pai-

nottaa ja kertoa tilavarianssin hyödyistä ja 

mahdollisuuksista. Vaikka työntekijä me-

nettääkin jotain, hän saa tilalle laajemman 

tarjonnan vaihtoehtoja. Huolia, jotka liit-

tyvät oman paikan menettämiseen liittyen 

mm. tavaroiden säilyttämiseen tai territo-

riaalisuuteen täytyy tukea jaetuissa työym-

päristöissä muilla tavoin kuin oman työ-

pisteen tarjoamisella. Näistä lisää kohdassa 

vapaus.
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Kolmas mobiilin ja monipaikkaisen työn 

tilakokemus on vapaus. Vapaus eli autono-

mia on itseohjautuvuusteorian mukaan yksi 

ihmisen psykologisista perustarpeista, joka 

parhaiten tukee sisäistä motivaatiota (Deci 

& Ryan 2000). Mobiili työntekijä tarvitsee 

vapautta työssään voidakseen toimia mo-

tivoituneesti laajassa toimintaympäristös-

sään. Vapauden tunne edellyttää lähtökoh-

taisesti sitä, että organisaatiolla on salliva 

ja selkeä politiikka joustavan ja liikku-

van työn harjoittamiseen. Sen lisäksi, että 

työntekijällä on lupa toimia vapaasti työ-

ympäristössään, työntekijän täytyy kokea, 

että työympäristöä saa käyttää vapaasti ja, 

että sinne uskaltaa mennä. Työympäristön 

tulee siis olla ilmapiiriltään salliva. Mobiili 

työntekijä kohtaa työssään lukuisia työym-

päristöjä, joista osa on tuttuja ja osa vie-

raita. Työntekijän tehokkaan ajankäytön 

tukemiseksi tilan haltuunoton on oltava 

sujuvaa. Arkkitehtuurin tulisi osoittaa ke-

nelle tila on tarkoitettu ja kenelle ei. Jos tila 

on tarkoitettu kaikille, tilan täytyy luoda 

käyttäjälleen kokemus, että tiloja saa käyt-

tää vapaasti, ja että olo on siellä turvalli-

nen. Lisäksi työympäristön täytyy tukea 

toiminnan vapautta sekä kontrollia työp-

rosessin sisällön, toteutustavan ja paikan 

suhteen. Seuraavaksi on esitetty suunnit-

teluperiaatteita vapauden tilakokemuksen 

tukemiseksi työympäristöissä.

M I K S I  V A P A U S ?
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Tilojen hahmotettavuus

Vapaus työympäristössä edellyttää ensisi-

jaisesti, että mobiilille työntekijälle on sel-

vää, kuka tilaa saa käyttää ja miten tilaa saa 

käyttää. Mobiili työntekijä kohtaa työssään 

lukuisia työympäristöjä, joista osa on tut-

tuja ja osa vieraita.  Työympäristöjen hah-

motettavuuden takia olisi syytä, että tilat 

ryhmiteltäisiin erilaisiin arkkitehtuuril-

taan yhteneväisiin vyöhykkeisiin käytön 

mukaan. Tilojen olisi syytä selkeästi osoit-

taa arkkitehtuurillaan tarkoituksensa niin, 

että ensikertalainenkin pystyisi orientoi-

tumaan tilojen käyttöön. Tilojen käytön 

hahmotettavuus syntyy parhaiten yhte-

neväisten ympäristöjen kautta. Saman-

kaltainen estetiikka indikoi siis samanlais-

ta käyttöä.

Oma reviiri

Kuten edellä on todettu, mobiileille työnte-

kijöille täysin nimettyjen ympäristöjen tar-

joaminen ei ole tilan käytön kannalta te-

hokasta eikä vaihtoehtoja mahdollistavaa. 

Uusissa jaetummissa työympäristöissä on-

kin mietittävä, miten tilojen sujuvaa hal-

tuunottoa ja toiminnan vapautta luodaan, 

kun omaa kiinteää työpistettä ei mahdol-

lisesti ole. Perinteisissä työympäristöissä 

edelliset ovat liittyneet vahvasti ympäris-

tön omaksi tuntemiseen oman työhuoneen 

tai -pisteen kautta. Kiinteä työpiste on sel-

keä ottaa haltuun ja muuttuu kuin itses-

tään oman näköiseksi: pöydälle kasaantuu 

kirjoja ja kansioita ja seinille ilmestyy va-

lokuvia ja muistilappuja. Oma työpiste on 

toiminut luonnollisesti myös henkilökoh-

taisten tavaroiden säilönä.

Jaetuissa työympäristöissä tilojen omaksi 

tunteminen täytyy synnyttää muilla tavoin. 

Keskeinen lähtökohta tämän saavuttami-

seksi on työntekijöiden osallistaminen 

suunnitteluprosessiin. Suunnitelmista 

tiedottaminen, työntekijöiden kehityside-

oiden kuuleminen ja mahdollinen vaiku-

tusvalta tilan suunnittelussa koko suunnit-

teluprosessin ajan kasvattavat omistamisen 

tunnetta ympäristöstä ja näin sitoutumista 

ja samaistumista työympäristöön. (Usher 

2018, 99) Näin pystytään vaikuttamaan ti-

lojen persoonallisuuteen lähtökohtaisesti. 

Käytön aikana personointi voi tapahtua 

esim. tiimin yhteisten projektitilojen yh-

teydessä tai virtuaalitiloissa, jotka kulkevat 

alituisesti mobiilin työntekijän mukana.

Tilojen haltuunotto

Mitä tulee säilytykseen, tarve omien tava-

roiden säilytykselle pysyy ja on jopa kas-

vattanut merkitystään. Vaikka työntekoon 

liittyvä materiaali muuttuu yhä enemmän 

digitaaliseksi, työpäivät itsessään nähdään 

kokonaisvaltaisemmin hyvinvoinnin kan-

nalta ja töihin saatetaan tuoda esimerkiksi 

liikuntavarusteita, vaihtovaatteita ja ter-

veellisiä välipaloja. Lisäksi itse liikkuvuus 

työssä edellyttää tavaroille kattavasti ja 

laaja-alaisesti turvallisia säilytyspaikko-

ja. (Usher 2018, 141) Mobiilin työntekijän 

toiminnan vapautta keskeisesti rajoittava 
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tekijä on se, että mobiili työntekijä joutuu 

kantamaan työssään työvälineitään eikä voi 

jättää niitä lojumaan turvattomuuden ta-

kia. Voidakseen liikkua vapaasti paikasta 

toiseen täytyy tavaroille löytyä käytännöl-

lisiä nopeita ja etenkin turvallisia säilytys-

ratkaisuja, jotka ovat käytännöllisiä ja no-

peasti käyttöön otettavia.

Tilojen haltuunoton kannalta keskeinen 

asia pohdittavaksi onkin siis se, tulisiko 

organisaation tiimeillä tai yksiköillä olla 

jokin kiinteä sijainti työympäristössä. 

Tämän asian selkeyttäminen organisaa-

tiossa, edistää sallivuuden ja turvallisuu-

den tunnetta työympäristöissä. Van Meelin 

(2019) mukaan asiaa voidaan lähestyä kol-

mella eri tavalla: joko tarjotaan täysin va-

paita alueita, tiimeille tarkoitettuja alueita 

tai edellisten yhdistelmää eli tiimitukikoh-

tia (kuva 16).

Itsesäätelyn mahdollisuus

Sen lisäksi, että tilojen haltuunotto on su-

juvaa ja sallivaa, vapaus työympäristössä 

edellyttää, että työympäristö tukee toimin-

nan vapautta sekä kontrollia työprosessin 

sisällön, toteutustavan ja paikan suhteen. 

Voidakseen toimia vapaasti työympäris-

tössään mobiililla työntekijällä tulee olla 

mahdollisuus työympäristön itsesäätelyyn. 

Itsesäätely työympäristössä tarkoittaa mm. 

yksityisyyden säätelyn mahdollisuutta 

sekä keskeytysten ja muiden häiriöteki-

jöiden hallintaa. Keskeistä edellisten kan-

nalta on tasapaino vetäytymisen ja vuo-

Kuva 16: Ehdotuksia tiimien ja yksiköiden 

sijoittumiseen organisaation tiloissa (mukaillen Van 

Meel 2019)

Vapaa alue

Tässä mallissa ei ole nimettyjä alueita. Etuna se, että 

malli on joustava ja kannustaa sekoittumista tiimirajo-

jen yli. Haittapuolena on, että tiiminjäsenet voivat olla 

hajallaan koko rakennuksessa, mikä voi vaikeuttaa yh-

teistyötä.

Tiimialueet

Tässä mallissa tiimeille on nimetty tietystä paikasta 

alue, joka toimii ns. kotipesäalueena. Tämä malli pitää 

tiimit kasassa, mutta ei ole niin joustava muutoksille.

Tukikohdat

Tässä mallissa tiimeillä ei ole nimettyjä alueita, vaan 

pienet tukikohdat, josta löytyy tiimin lokerikot, säily-

tystä sekä esim. tiimipöytä. Tämä pitää tiimit kasassa 

käytännön syistä, mutta ilman liian tarkkoja rajoja.

Tiimi A

Tiimi B

Tiimi C

Tiimi A + B + C

Tiimi A

Tiimi B
Tiimi C
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rovaikutuksen tilojen välillä. Käyttäjillä 

pitäisi olla mahdollisuus säädellä yksityi-

syyttään haluamallaan tavalla vetäytymällä 

hiljaisille alueille keskittymistä varten tai 

vaihtoehtoisesti vuorovaikuttamaan siihen 

osoitetuille alueille muita häiritsemättä. 

(Markkanen 2014, 261) Kun vuorovaikutuk-

sen taso vastaa toivottua, sopiva vapauden 

tunne säilyy ja työnteko sujuu. (Inamizu & 

Makishima 2019, 26)

Yksityisyyden säätelyssä on otettava huo-

mioon sekä visuaalinen että akustinen yk-

sityisyys. Visuaalinen yksityisyys tarkoittaa 

mahdollisuutta työskennellä ilman visuaa-

lisia ärsykkeitä tai tuntemusta, että hen-

kilöä tarkkaillaan. Auditiivinen yksityisyys 

puolestaan tarkoittaa mahdollisuutta ra-

joittaa keskittymistä häiritsevät äänet it-

seltä tai muilta. (Anjum et al. 2004, 30-31). 

Täysin yksityisissä ympäristöissä molem-

pien ääripäiden täytyy täyttyä. Vähän avoi-

memmissa ympäristöissä riittää kuitenkin, 

että vain toinen täyttyy tai molemmat täyt-

tyvät osittain, jolloin yksityisyyden vaihte-

lulla voidaan leikitellä halutun tavoitteen 

saavuttamiseksi. 

Yksityisyyden säätelyn lisäksi kontrollia 

työympäristössä voidaan lisätä mahdol-

listamalla säätelyä tilojen erilaisten omi-

naisuuksien, kuten lämpötilan, äänien ja 

valojen, suhteen (Usher 2018, 105-109). 

Virtuaalisissa tiloissa tämä voi tarkoittaa 

mahdollisuutta muokata alustoja eri värein 

tai merkein (Roininen 2019, 46). Jos henki-

lökohtaisen säätelyn mahdollisuutta ei ole, 

samaa ajaa myös mahdollisuus valita paik-

kansa omien työtehtävien ja tarpeiden mu-

kaan. Tällöin paikkaansa vaihtamalla työn-

tekijä pystyy kontrolloimaan ympäristöään 

haluamakseen. Tämä edellyttää mahdolli-

simman monipuolista tilatarjontaa työym-

päristöltä.

Henkilökohtaisen kontrollin säätelyn lisäksi 

keskeistä on myös yhteisötason toiminnan 

tarkastelu. Yhdessä sovitut pelisäännöt ovat 

edellytys sille, että yksilö on kykeneväinen 

hallitsemaan työympäristöään. Vaikka ti-

latarjonta mahdollistaisi keskeytysten hal-

linnan vetäytymisen tiloilla, on hyvä sopia 

yhdessä tavoista, joilla kommunikoidaan, 

kun työntekijöillä on erilaisia työtehtäviä. 

Yhtenä ratkaisuna voidaan käyttää ns. kam-

mioaikaa, jolloin muut tietävät, että toista 

ei saa häiritä eikä vastauksia viesteihin tai 

muuhun kommunikaatioon tule odottaa. 

(Roininen 2019, 24-25) Keskeytysten hal-

linnan kannalta tämä on tärkeää, sillä ny-

kyään yhä enenevässä määrin ympäristöt 

ovat jaettuja eikä fyysisiä rajanvetoja voida 

tehdä työhuoneiden ovia sulkemalla. Avoi-

memmissa tiloissa työskennellessä helposti 

viestittää olevansa ikään kuin aina saata-

villa. Saavutettavuudesta pitää siis sopia tai 

muilla keinoin viestittää. Tilojen tulisi siis 

selkeästi viestittää muille käyttäjille, onko 

nyt esimerkiksi sopivaa keskeyttää. Tämä 

tulisi huomioida myös digitaalisissa tilois-

sa. Jos digitaalisesta saavutettavuudesta ei 

ole sovittu, työntekijät voivat kokea, että 

heidän tulisi olla jatkuvasti tavoitettavis-

sa (Roininen 2019, 48). ”Virtuaaliset ovet” 

tulisi opetella aika ajoin sulkemaan tämän 

vuoksi (Roininen 2019, 32).
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Neljäs mobiilin ja monipaikkaisen työn ti-

lakokemus liittyy työympäristöön saapu-

miseen. Liikkuvalle työntekijälle yksi kes-

keisimmistä haasteista on ylimääräinen 

aika, joka kuluu paikasta toiseen siirtyessä. 

Aikaa kuluu itse siirtymisten lisäksi tilojen 

etsimiseen, niihin orientoitumiseen ja so-

peutumiseen. Työn sujuvoittamiseksi työ-

tilojen tulisi olla helposti saavutettavissa, 

niitä tulisi olla saatavilla myös satunnaisiin 

tarpeisiin ja niiden tulisi olla mukautuvai-

sia työntekijän tarpeisiin. Työpiste täytyy 

pystyä perustamaan nopeasti, minne ta-

hansa (Nenonen et. al 2012, 17). Tilan tulisi 

siis olla helposti käytettävissä ja työtekijän 

ikään kuin virrata soljuvasti kohti tilaa ja 

työntekoa. Mobiilin ja monipaikkaisen työn 

neljäs tilakokemus onkin nimeltään vir-

taus.

Seuraavaksi on esitettynä esimerkkinä 

muutamia suunnitteluperiaatteita virtauk-

sen tilakokemuksen tukemiseksi organi-

saation työympäristöissä arkkitehtuurin 

keinoin.

M I K S I  V I R T A U S ?
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Saavutettavuus

Lähtökohtaisesti työympäristön tulisi si-

jaita keskeisellä paikalla, joka on saavutet-

tavissa eri kulkumuodoilla, kuten kävellen, 

pyörällä, autolla tai julkisilla kulkuvälineil-

lä. Saavutettavan sijainnin lisäksi työym-

päristöön saapumiseen tulee olla jouhevaa 

pysäköinnin ja esteettömyyden osalta. Ide-

aalisia sijainteja kaupunkirakenteessa ovat 

kaupunkien ydinkeskustat, esikaupunkien 

aluekeskukset, julkisen liikenteen solmu-

kohdat sekä päivittäispalveluiden tai kodin 

läheisyys. Tarjoamalla sijainniltaan erilai-

sia tilavaihtoehtoja työympäristö vastaa to-

dennäköisemmin työntekijöiden työnkuvaa 

ja elämäntilannetta. Tämänkaltainen jous-

tavuus voi lisätä työntekijän hyvinvointia. 

Organisaatiolle hajautetusti sijaitsevat tilat 

voivat myös tarkoittaa kustannussäätö-

jä. Ydinkeskustan ulkopuolella tilavuokrat 

ovat pääsääntöisesti matalampia ja työ-

matkoihin käytetyt ajat pysyvät kohtuulli-

sina. 

Työympäristön sijainti kaupungin keskus-

tassa on silti valtti monipuolisemman pal-

velu- ja tapahtumatarjonnan takia. Siitä 

huolimatta vaihtoehdot lähellä kotia tule-

vat kasvattamaan todennäköisesti suosio-

taan. Turhaa liikkumista halutaan vähentää 

ympäristövaikutusten tai poikkeuksellisten 

tilanteiden, kuten pandemioiden, takia. Li-

säksi esikaupunkialueilla sijaitsevat työtilat 

voivat kasvattaa alueiden taloudellista, so-

siaalista ja kulttuurista kehitystä. (Sankari 

2019, 48)  Näin varmistetaan eri kaupungi-

nosien elinvoimaisuus ja vältetään yksipuo-

lista kaupunkikuvaa. Ohessa esimerkkejä or-

ganisaation tilojen sijainneista (kuva 17):

Ydinkeskustan lippu-

laiva: Resurssikeskus, 

oma yhteisö, palvelut ja 

tapahtumat. Organisaa-

tion brändin ja kulttuurin 

kehto.

Esikaupungin aluekes-

kuksen lähiökonttori: 

alueellinen kehitys, kus-

tannussäästöt

Automarket-toimisto: 

päivittäispalveluiden 

lähellä olevat toimistot

Julkisen liikenteen 

solmukohta: helppo 

yhteys pääkonttoriin

Korttelitoimisto: 

vaihtoehdot lähellä 

kotia

Kuva 17: Sijainteja organisaation tarjoamille tiloille
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Saatavuus

Saavutettavuuden lisäksi tiloja täytyy olla 

ylipäätänsä saatavilla ja vapaiden työtilojen 

ja -pisteiden helposti löydettävissä. Tarve 

tilojen saatavuuden oikea-aikaisuudelle on 

kasvanut. Liikkuvat työntekijät tarvitse-

vat usein äkillisesti työtiloja, ja siksi tiloja 

tulisi olla käytettävissä myös nopealla ai-

kataululla satunnaisiin tarpeisiin (ad hoc). 

Helposti saatavilla olevat tilat kannustavat 

myös kokeiluihin. Työtehtävään sopivan 

tilan etsiminen kuormittaa ylimääräisesti 

työpäivää. Organisaation tilojen tulisi tukea 

liikkuvien työntekijöiden tehokasta ajan- ja 

tilankäyttöä.

Ensinnäkin tiloja tulee olla tarkoituk-

senmukainen määrä. Työtapojen mur-

ros ja liikkuvuuden lisääntyminen näkyvät 

työympäristöjen tehottomana käyttönä. 

Toisaalta, jos tiloja on liian vähän, omiin 

mieltymyksiin sopivan työtilan löytäminen 

vaikeutuu. Oikean määrän lisäksi vapaiden 

tilojen tulisi olla helposti löydettävissä. 

Tilallisesti löytämistä voidaan helpottaa 

informatiivisella opastuksella sekä erottu-

villa houkuttelevilla sisäänkäynneillä. Työ-

ympäristöihin kannattaa luoda myös joitain 

avoimia näkymiä, joista työntekijät saavat 

yleiskatsauksen tilojen saatavuudesta (Van 

Meel 2019, 30). Erilaiset lyhyeen tai spon-

taaniin käyttöön tarkoitetut tilat olisi syytä 

sijoittaa helposti löydettäviin paikkoihin, 

kuten aulatilojen tai paljon käytettyjen 

reittien varrelle. Tilojen löytämistä voi-

daan avustaa myös tilavarausjärjestel-

mällä, joka toimii esim. mobiilisovelluksen 

kautta. Järjestelmä voi toimia sekä vapai-

den työpisteiden paikantamiseen että nii-

den varaamiseen. Järjestelmän käytön tulisi 

olla intuitiivista niin, että tiloja voisi etsiä 

“Helposti saatavilla olevat 

tilat kannustavat myös 

kokeiluihin. ”
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ja varata omaan tilanteeseen sopien esim. 

tarkastellen pohjakuvasta, tiettyä aikaa 

varten kalenterin kautta tai suoraan paikan 

päältä infonäytöstä. Käytännöllisenä lisänä 

toimisi mahdollisuus hakea tiloja tilatar-

peen mukaan esim. työnteon keston, halu-

tun henkilömäärän, varusteiden tai tunnel-

man mukaan. Ensikertalaiselle järjestelmä 

voisi tarjota vierailijan oppaan tilassa orie-

ntoitumiseen. 

Joustavuus

Liikkuvalle työntekijälle on olennaista, 

että työpiste täytyy pystyä perustamaan 

nopeasti, minne tahansa. Monipaikkaista 

työtä tekevä arvostaa toimistolle tullessaan 

sitä, että toimiston fyysiset tilat mukau-

tuvat joustavasti hänen tarpeisiinsa. Työn 

projektimainen luonne vaatii, että tilat 

voidaan muokata kunkin projektin vaati-

muksiin vastaaviksi. (Nenonen et. al 2012, 

17) Lisäksi älyratkaisujen tuoman reaaliai-

kaisen tiedon takia työympäristöä voidaan 

käytön aikanakin parantaa muuttuvien tar-

peiden mukaan. Tämän takia ympäristön 

tulee olla tilallisesti joustava ja muokat-

tavissa mahdollisille muutoksille. Gib-

son (2003) jakaa tilallisen jouston kolmeen 

kategoriaan: sopimukselliseen, fyysiseen 

ja toiminnalliseen. Sopimuksellinen jous-

to tarkoittaa tilan määrän joustoa tarpeen 

mukaan, esim. irtisanomalla tilaa tai käyt-

tämällä ulkopuolisia palveluntarjoajia toi-

mistotilan tilapäiseen laajentamiseen. Ti-

lan fyysisellä joustolla tarkoitetaan tilojen 

rakenteellista joustavuutta esim. siirreltä-

vissä olevien tilaelementtien tai monikäyt-

töisten kalusteiden kautta. Toiminnallisella 

joustolla puolestaan tarkoitetaan, että työ-

tilojen pääkäyttötarkoituksen tulisi muun-

tua myös tarvittaessa muuhun käyttöön.

“Liikkuvalle työntekijälle 

on olennaista, että työpiste 

täytyy pystyä perustamaan 

nopeasti, minne tahansa. ”



V I R T A U S  Y H T E E N V E T O

Keskeinen monipaikkaisen työn haaste, johon tilakokemus vastaa

Aika, joka kuluu uusiin ympäristöihin orientoitumisessa eli löytäminen ja haltuunotto.

Keinot, joita tilakokemuksen saavuttaminen edellyttää

Sijainti

Esteettömyys

Tarkoituksenmukainen määrä tiloja

Tilallinen löydettävyys

Tilavarausjärjestelmät

Sopimuksellinen jousto

Fyysinen jousto

Toiminnallinen jousto

S A A V U T E T TA V U U S

S A ATA V U U S

J O U S TA V U U S
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Vireys

palautuminen
työn ja vapaa-ajan sovitus

joustavuus työssä
elpyminen
tasapaino

tauotus
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Liikkuva työ on toisinaan kuormittavaa 

vaativuustekijöidensä seurauksena. Työnsä 

rinnalla mobiilin työntekijän on hallitta-

va laajaa toimintaympäristöään (Roininen 

2019, 11). Lisäksi raja työn ja vapaa-ajan 

välillä saattaa olla hyvin häilyvä, mikä 

osaltaan lisää kuormittavuutta. Työtah-

din muuttuessa hyvin tiiviiksi tavoittei-

siin pääseminen vaatii ajoittain työnteki-

jöiltä erityistä pinnistelyä. Pitkäaikainen 

pinnistely ei ole kestävää, vaan sekä keho 

että mieli edellyttävät säännöllistä lepoa. 

(Virolainen 2012, 94) Aktiivinen työ vaatii 

siis vastapainoksi laadukkaita palautumi-

sen hetkiä. Tämän vuoksi mobiilin ja mo-

nipaikkaisen viimeiseksi tilakokemukseksi 

muodostui vireys.

Hyvä energisyystaso, suorituskyky ja hy-

vinvointi perustuvat kykyyn vuorotel-

la kuormituksen ja palautumisen välillä. 

Kuormituksen ja levon oikea rytmi noudat-

taa syklisyyttä. Tiedetään, että unen aikana 

nukumme noin 90 minuutin sykleissä vä-

lillä syvempää ja välillä kevyempää unta. 

Vireystila päivän mittaan noudattaa suurin 

piirtein samaa rytmiä. (Kilpinen & Hagqvist 

2019, 28-29) Syklit on mahdollista ylit-

tää tasaisella puurtamisella, mutta pitkällä 

tähtäimellä töiden rytmitys lisää tehok-

kuutta (Kilpinen & Hagqvist 2019, 45). Olisi 

siis suositeltavaa, että työpäivään sisältyisi 

erilaisia vaiheita, jolloin eri vaiheet toimivat 

toisaalta virkistävinä ja toisaalta palautta-

vina kuormituksen ohella (Virolainen 2012, 

94). Mobiili työ voi tässä suhteessa toimia 

myös mahdollistajana palautumiselle työn 

joustavuuden myötä. Mahdollisuus rytmit-

tää työpäivää vapaammin omien tarpeiden 

mukaan olisi perusteltua hyödyntää työssä 

edellä mainittujen tavoitteiden edistämi-

seksi. 

Työympäristön kannalta keskeistä olisi, 

että ympäristö kannustaisi työpäivän aikai-

seen palautumiseen. Aktiivista työtä tuke-

vien tilojen ohella tulisi siis olla elpymis-

tä tukevia tiloja. Palautumisen lisäksi olisi 

käytännöllistä, jos työympäristö tulisi vas-

taan työn ja elämän tasapainottamisessa 

esimerkiksi arkea helpottavilla palveluilla 

tai vapaa-ajan toiminnoilla. Seuraavaksi on 

esitetty tarkemmin suunnitteluperiaatteita 

vireyden tukemiseksi työympäristössä.

M I K S I  V I R E Y S ?
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Elvyttävä ympäristö

Vireyden saavuttamiseksi on kiinnitettävä 

huomiota, että työpäivään sisältyy erilaisia 

lyhyitäkin palauttavia jaksoja, jotka toimi-

vat energiaa antavina tekijöinä ja näin kes-

kittymiskyky säilyy hyvänä koko työpäivän 

ajan. Nämä jaksot voivat olla niin sosiaa-

lista kanssakäymistä työkavereiden kanssa 

kuin omasta rauhasta nauttimista kauniin 

maiseman ääressä. Toiseen fyysiseen tilaan 

siirtyminen helpottaa usein rentoutumis-

ta. Kuten sanonta sanoo: poissa silmistä, 

poissa mielestä. (Virolainen 2012, 94-97) 

Tämän helpottamiseksi työympäristössä 

on syytä kiinnittää huomiota palautumisen 

tiloihin. Nämä tilat mahdollistavat työteh-

tävistä irtautumisen niin, että työntekijät 

voivat piristyä ja virkistyä työpäivän aika-

nakin (Haynes 2012, 204). Työympäristön 

tulisi kannustaa työn tauottamiseen.

Kaplan & Kaplan (1989, 177-200) kutsuvat 

tällaista elvyttäväksi ympäristöksi. Elvyt-

tävän ympäristön elementtejä ovat hei-

dän mukaansa poissa olemisen tunne, 

lumoutuminen, ulottuvuuksien tuntu ja 

yhteensopivuus. Poissa olemisen tunteella 

tarkoitetaan irtautumista työnteosta ja kii-

reistä siirtymällä joko fyysisesti tai henki-

sesti pois työnteon ääreltä. Tämä tarkoittaa 

maisemanvaihdosta toiseen tilaan, joka voi 

olla niin fyysinen, virtuaalinen, sosiaalinen 

kuin kokemuksellinen. Lumoutuminen on 

tarkkaavaisuuden tahatonta kiinnittymistä 

johonkin ympäristön kiinnostavaan koh-

teeseen. Tällöin ympäristö ohjaa huomiota 

tarjoamalla kiinnostavia virikkeitä. Ulottu-

vuuksien tunnulla tarkoitetaan puolestaan 

sitä, että ympäristössä tuntee olevansa osa 

jotakin kokonaisuutta. Tämä tarkoittaa, 

että koetaan ja ymmärretään tilaa ja aikaa, 

missä ollaan. Yhteensopivuus on tunnet-

ta ympäristöön kuulumisesta. Tällöin tilat 

ovat sopivia itselle ja intuitiivisia käyttää. 

(Nenonen 2011)

Biofiilinen suunnittelu

Tehokkain elpyminen tulee useimmiten 

luontoympäristöstä ja -elementeistä (Sa-

lonen et al. 2016, 325). Elvyttävän ympä-

ristön saavuttamiseksi luontoelementtien 

sisällyttäminen työympäristöihin olisi tar-

koituksenmukaista. Tilasuunnittelua, jolla 

pyritään luomaan sisätiloihin luonnonmu-

kaista ympäristöä, kutsutaan biofiilisek-

si suunnitteluksi. Se voi olla niin luonnon 

sisällyttämistä tilaan, esim. kasvillisuuden 

tai luontomaisemien kautta kuin luonnon 

ilmentymiä tilassa, esim. luonnonmate-

riaalien tai orgaanisten muotojen kautta. 

Biofiiliseksi suunnitteluksi voidaan myös 

lukea luonnon tyypillisten paikkojen piir-

teiden simuloiminen, esim. pesämäisyys, 

polut tai pitkät näkymät. (Söderlund & 

Newman 2015, 953)

Työ ja vapaa-aika

Vireyden kannalta toinen huomioon otetta-

va asia on virtuaalitiloista irtaantuminen 

aika ajoin. Nykyinen teknologiakulttuuri ei 

juurikaan anna mahdollisuutta palautumi-
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selle. Jokainen tauko, odottelu ja siirtymä 

käytetään älypuhelimella tai kannettaval-

la. Virtuaalitilojen kautta työ saattaa olla 

jatkuvasti läsnä, mikä kuormittaa aivoja ja 

estää niitä palautumasta. (Kilpinen & Ha-

gqvist 2019, 45). Siksi työympäristössä on 

hyvä miettiä pelisäännöt sille, minne alus-

toihin työ itse asiassa saa ulottua ja minne 

ei. Jos digitaalisesta saavutettavuudesta ei 

ole sovittu, työntekijät voivat kokea, että 

heidän tulisi olla jatkuvasti tavoitettavissa 

(Roininen 2019, 48).

Sen lisäksi, että työympäristö tukisi pa-

lautumista työpäivän aikana, työn ja va-

paa-ajan tasapainon saavuttamisek-

si ideaalista olisi, että työympäristön 

läheisyydessä olisi tarjolla erilaisia arkea 

helpottavia ratkaisuja ja vapaa-ajan toi-

mintoja. Kun työtä voi tehdä, missä vain, 

organisaation tarjoamien tilojen läheisyy-

dessä olevat palvelut voivat toimia motii-

vina työpaikalle menemiseen (Mehta et al. 

2020, 24). Isossa mittakaavassa tämä voi 

tarkoittaa työympäristökeskittymiä laajal-

la palvelutarjonnalla, jossa käyttäjille on 

tuotu palvelut itse toimistorakennukseen 

esimerkiksi ulkopuolisten hyvinvointi- ja 

vähittäismyyntipalveluiden muodossa. Pie-

nemmässä mittakaavassa tämä voi puo-

lestaan tarkoittaa työympäristön hyvää 

sijaintia kaupunkirakenteessa, jolloin pal-

velut ovat luonnollisesti lähellä, tai pieniä 

työpaikalle tuotavia palveluita, kuten fy-

sioterapeutin käyntejä tai postipakettiau-

tomaattia.

“Kun työtä voi tehdä, missä 

vain, organisaation tarjoa-

mien tilojen läheisyydessä 

olevat palvelut voivat toimia 

motiivina työpaikalle mene-

miseen”



V I R E Y S  Y H T E E N V E T O

Keskeinen monipaikkaisen työn haaste, johon tilakokemus vastaa

Liikkuva työ voi olla kuormittavaa vaativuustekijöidensä seurauksena. Toisaalta mobiili työ 

voi toimia myös mahdollistajana palautumiselle työn joustavuuden myötä. 

E LV Y T TÄ VÄ
Y M PÄ R IS T Ö

A R K E A
H E L P O T TA VAT  

R AT K A IS U T

Poissaolemisen tunne

Lumoutuminen

Ulottuvuuksien tunne

Yhteensopivuus

Virtuaalitiloista irtaantuminen

Hyvinvointi- ja vähittäismyyntipalvelut

Keinot, joita tilakokemuksen saavuttaminen edellyttää

B IO F IIL IN E N
S U U N N IT T E LU

Luonnon sisällyttäminen tilaan

Luonnon ilmentymät tilassa

Luonnon simuloiminen tilassa



• Monipuoliset yhteistyön tilat

• Paikat spontaaneille kohtaamisille

• Organisaation kulttuuria ilmentävä ympäristö

Vuorovaikutus

Tilakokemus Mitä on syytä ottaa huomioon kyseisen kokemuksen kannalta?

Varianssi

Vapaus

Virtaus

Vireys

T I L A K O K E M U K S E T  Y H T E E N V E T O

• Elvyttävä ympäristö

• Biofiilinen suunnittelu

• Arkea helpottavat ratkaisut

• Työnteon eri vaiheita tukevat tilat ja välineet

• Toiminnon kannalta haluttu tunnelma tilallisin keinoin

• Laajan tilatarjonnan mahdollistaminen

• Tilojen hahmotettavuus

• Tilojen omaksi tunteminen

• Tilojen haltuunotto

• Itsesäätelyn mahdollisuus

• Saavutettavuus

• Saatavuus

• Joustavuus
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C A S E :  T A M P E R E E N  K O R K E A K O U L U Y H T E I S Ö

T I L A K O K E M U K S E T  K O R K E A K O U L U Y H T E I S Ö S S Ä

Seuraavaksi edellä tehtyjä havaintoja peilataan tapaustutkimukseeen: mitä korkeakouluyh-

teisön kampuksilla on otettava huomioon, jotta ne tukisivat monipaikkaista työtä?

Tässä osatutkimuksessa tarkastellaan, mitä edellytyksiä korkeakouluyhteisöllä on suhtees-

sa edellä käytyihin tilakokemuksiin. Tämän saavuttamiseksi haastatteluaineistosta poimit-

tiin teorialähtöisesti näkemyksiä, jotka kuvaavat muodostettuja tilakokemuksia konkreet-

tisemmin. 

VapausVirtaus

Vuorovaikutus

VarianssiVireys
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Vuorovaikutus

”Siinä unelmatyöviikossa mä pääsisin koh-

taamaan ihmisiä sekä työasioiden parissa että 

myöskin epävirallisemmassa vuorovaikutuk-

sessa työpaikalla, mikä on tosi arvokas osa sitä 

työntekoa.”

Haastatteluiden perusteella tarve nykyai-

kaisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyy-

den tukemiselle on merkittävä. Yhdeksi 

suurimmaksi työympäristöjen rakenteelli-

seksi ongelmaksi koetaankin se, että ko-

koustilat ovat toiselta vuosikymmeneltä. 

Ne eivät vastaa tämän päivän dynaamisem-

pia työskentelytapoja.

”Eli yksi iso pöytä keskellä, sitten hajasijoitet-

tuna tuoleja ja sitten screeni, joka ei oo ihan 

optimaalisessa kohdassa. -- omaan käyttöön 

sopisi paremmin, esim. luokkahuoneet ja niitä 

ei pysty varaamaan tiettynä aikana ollenkaan 

kun on niin buukattu. Se on mahdottomuus, 

että työtiloja ei voi käyttää nykyaikaisen työn 

tekemiseen. On meillä niitä perinteisiäkin ko-

kouksia, jossa on puheenjohtaja ja pöytä ja 

näin poispäin, mutta suurin osa asiantunti-

jatyöstä on sitä, että ne ottaa post-it-lappuja 

ja laittelee niitä seinälle eli työstetään yhdes-

sä jotain asiaa. Se ei ole tasavertaisesti joka 

alueella hoidettu. Joissakin paikoissa nää huo-

neet toimii.”

Konkreettinen tarve, joka mainitaan useasti 

ovat erikokoiset suunnittelupalaverit ja ti-

lat niille. Tällä hetkellä moni kokee luokka-

huoneiden palvelevan paremmin tällaisten 

kokousten tarpeita kuin itse kokoustilojen. 

Lisäksi kokoustilat ovat usein lähtökohtai-

sesti isoille ryhmille, minkä takia pienien 

palaverien pitäminen niissä koetaan vä-

hän hölmönä. Kaikkia tiloja ei haluttaisi 

myöskään aina varata, vaan toisinaan tiloja 

tarvitaan äkillisesti. Esimerkiksi asiakas-

palvelutilanteissa tarpeellisia olisivat pie-

net äänieristetyt tilat, joissa voisi pistäytyä 

nopeasti puhumaan asioista luottamuksel-

lisesti ilman tilojen varaamista.

”Se konkreettinen, mitä toivoisin on, että ne 

niin sanotut kohtaamistilat eli kokoustilat mo-

ninaistuisi. Olisi tiloja niin kahden hengen rau-

hallisille neuvotteluille kuin tiloja, joissa pystyy 

organisoimaan isommalle porukalle jonkun 

työpajankin. Ilman että lähdet luokkahuoneita 

varaamaan.”

Se, mikä erityisesti mainitaan uusista työs-

kentelytavoista, on uudenlainen digitaali-

nen yhteistyö ja sen edellytykset tiloilta. 

Vetäytymistilat etävuorovaikutukselle tun-

tuvat olevan vähissä tai niitä ei ole ollen-

kaan. Moni kokeekin aiheuttavansa kans-

satyöntekijöilleen ylimääräistä häiriötä 

puhelinsoitoillaan tai teams-kokouksillaan. 

Myös tasa-arvo kokouksissa, jossa osa on 

etänä ja osa fyysisesti paikalla, mainitaan. 

Tekniset valmiudet siihen eivät ole riittävät 

ja etänä oleva henkilö kokee helposti ole-

vansa hieman eri asemassa toisiin nähden 

kokouksessa. Tällaisen hybridityöskentelyn 

nähdään lisääntyvän jatkossa koronaviru-

sepidemian aiheuttaman poikkeustilan jäl-

keen ja siksi se koetaankin erityisen tär-
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keänä jatkossa. Yksi haastateltavista jopa 

näkee, että tasa-arvoisin tilanne syntyisi 

siitä, että kaikki hyppäisivät virtuaalitilaan 

jonkun ollessa etänä.

”Meillä oli jo silloinkin etäkokouksia käytössä. 

Mutta se oli sikäli hankala, että se on tosiaan 

jaettu toimisto ja meillä ei siinä rakennuksessa 

oo vetäytymistiloja, niin se kokousten puhumi-

nen siinä omalla työpisteellä on vähän ikävää 

sillon kun siinä työtilassa on muitakin ihmisiä. 

Mut ei oikeen kahvioon tai käytäväänkään voi 

mennä puhumaan työasioita niin siinä on vä-

hän semmosta taiteilua.”

Haastateltavien mukaan toimivan työym-

päristön edellytys on, että työympäristö luo 

mahdollisuuksia tiedon kululle, joka useas-

ti syntyy törmäämällä vahingossa työkave-

reihin. Näiden spontaanien kohtaamisten 

merkitys on huomattu etätyöperiodin ai-

kana, kun niitä ei ole luonnollisesti syn-

tynyt, vaan kaikesta on pitänyt sopia erik-

seen. Myös oman työn kannalta tärkeiden 

avainhenkilöiden läheisyyden nähdään 

vaikuttavan spontaaniin ajatustenvaihtoon 

merkittävästi. Optimaalisesta tiedonkulus-

ta saatu lisähyöty ohittaa häiriötekijät, jot-

ka muiden läsnäolosta mahdollisesti syn-

tyvät.

”Kun tulee jotain asiaa, niin sä pystyt suoraan 

kysyyn siltä henkilöltä. Ne asiat, mitä me hoi-

detaan on hyvin limittäin. On tosi helppo, kun 

pystyy heti kysyyn siinä vieressä olevalta ihmi-

seltä. Aikasemmassa tiedekunnassa oli sillain, 

että kolmantena henkilönä oli tiedekuntapääl-

likkö. Se oli pirun hyvä, kun pysty heti keskus-

telemaan asioista. Hyvä puoli on siis se, että on 

helppo ottaa kontaktia. Helppo kysyä asioista ja 

välittää tietoa.”

Spontaanit kohtaamiset koetaan tärkeinä 

myös henkilösiteiden syventämisen kan-

nalta. Sen kautta koetaan syntyvän yhtei-

söllisempää organisaation kulttuuria. Moni 

toivookin tiloja, joihin voisi spontaanis-

ti jäädä juttelemaan muistakin kuin työ-

asioista.

”Noin yleensä ottaen tykkäisin, että olis enem-

män semmosia yhteisiä aulatiloja ja tämmö-

siä, missä vois vaikka kokouksen jälkeen jäädä 

muutaman ihminen kesken keskustelemaan 

tai puhumaan vaikka puutarhanhoidosta, ettei 

olis vaan niitä virallisia huoneita ja käytäviä, 

niinku siirtymätiloja, vaan olis myös sellasta 

yhteistä, missä vois myös kohdata ja tulla nii-

tä kohtaamisia niin opiskelijoiden kuin muun 

henkilökunnan kanssa.”

”Semmosia spontaaneja ja monenlaisia tapaa-

mispaikkoja, mistä saa vaikka kahvia ja ruokaa 

samalla ja voi jutella, niin ne edistäis sitä viih-

tyvyyttä.”

Organisaation kulttuuria ilmentävä ym-

päristö koetaan monipaikkaisessa orga-

nisaatiossa hyvinkin tärkeäksi, koska itse 

organisaation tilat ovat hajallaan, mikä 

vaikeuttaa entisestään organisaation yh-

teisön ja kulttuurin rakentumista. Tällä 

hetkellä kulttuurit eri kampuksilla koetaan 

hieman erillisinä ja kampuksista puhutaan 

eri tavoin. Haastateltavat kokevatkin, että 

monipaikkaisessa organisaatiossa tilojen 

tulisi yhdenmukaisesti edustaa organisaa-

tion tarinaa, jotta organisaatiolla voisi olla 

yhteinen kulttuuri. Ympäristön tulisi tukea 

ja olla selkeämpi osa tarinaa.
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”Se, mikä on nykyisen tampereen yliopiston ta-

rina niin, kun sä meet keskustakampukselle nii 

se on ihan eri kun meet teknilliselle kampuk-

selle. Sen takia jengillä on vaikeuksia päästä 

näistä irti, koska näillä kampuksilla ei oo samat 

tarinat. Ei tampereen yliopistoa ole, ennen kuin 

jengi kokee sen. Kokemus tulee sen ympäris-

tönkin kautta. --. Brändi syntyy siitä tarinas-

ta.”

Yhdenmukaisuus ympäristöissä on siinäkin 

mielessä merkittävää monipaikkaisessa or-

ganisaatiossa, että yhteisen tarinan lisäk-

si, se ilmentää tasa-arvoista ympäristöä, 

jossa työntekijöillä ei pitäisi olla juurikaan 

merkitystä sillä, millä kampuksella ollaan. 

Tällä hetkellä asian laita ei kuitenkaan 

aina ole niin, vaan moni kokee, että var-

sinaisia työtiloja muilla kampuksilla ei ole 

tai ne eroavat merkittävästi niin sanotusta 

omasta kampuksesta, mikä aiheuttaa epä-

tasa-arvoisuuden tunnetta eikä välttämät-

tä ainakaan edistä yhteisöllisyyttä yhteisön 

kesken. Tämä asettaa samassa tiimeissäkin 

hajaantuneesti työskentelevät eri asemaan, 

kun käyminen toisella kampuksella on su-

juvampaa kuin toisella.

”Sanotaan, että jotenkin mä ajattelen, että se 

on enemmänkin näin, että mä en haluaisi olla 

toisaalta kiinnostunut, että millä kampuksella 

mä oon. Et kampukset ois riittävän tasalaatui-

sia ja samankaltaisia ja vois enemmänkin kes-

kittyä siihen sisältöön.”

Tasa-arvoisten ja toimivien tilojen koe-

taan synnyttävän siis keskinäistä arvostus-

ta eri toimijoiden kesken. Myös arvostus 

työnantajaa ja työn mielekkyyttä kohtaan 

mainitaan työympäristöstä puhuttaessa. 

Positiiviset kokemukset synnyttävät työ-

motivaatiota, kun puolestaan epämääräi-

nen työympäristö voi vaikuttaa negatii-

visesti siihen. Toisaalta kulttuurien täysi 

yhdenmukaisuus voi olla mahdottomuus 

ja siksi eri kulttuureita on myös vain opit-

tava ymmärtämään. Tämän koetaan ole-

van mahdollista tutustumalla ja käymällä 

muuallakin korkeakouluyhteisön sisällä. 

Siinä edellytyksenä ja motivaationa toimi-

sivat tilat, jotka tukisivat työntekoa kaikilla 

kampuksilla.

”Mulla on niin pitkä historia, että mä tiedän 

vähän, että eri paikoissa saattaa olla erilainen 

se kommunikaatiokulttuuri esimerkiksi. Jossain 

vain tietyillä ihmisillä on äänivaltaa ja jossain 

kaikki on tasa-arvoisempia. Nyt kun hervan-

nan kampus ja siellä olevat uudet yhteisöt on 

ollu sillai uusia, niin ensin on pitänyt vähän 

tarkkailla, että mihkäs sitä nyt oikein tultiin. 

Mulle se on lähinnä mielenkiintoista ja otan 

sen semmoisena tarkkailevana.”

Yksi haastateltavista kiteyttääkin, että 

vaikka työyhteisö olisi kuinka monimuo-

toinen ja erilainen, jokaista työntekijää 

yhdistää yhteisössä kuitenkin ainakin yksi 

asia ja se on se, että he ovat töissä samassa 

paikassa ja se voi olla positiivisesti yhden-

tävä tekijä. Tässä mielessä tiloilla on hy-

vinkin paljon merkitystä.

”Se kampusmaailma on se tarina brändissä. Ei 

se oo joku johtajien tarina, vaan niitten jotka 

on siellä kampuksilla, oli ne sitten opiskelijoita, 

vahtimestareita, assareita tai proffia. Mikä on 

yhteistä meidän viestinnän proffalle ja meidän 

vahtimestarille: ne tekee ihan erilaista duunia, 

mutta ne on samalla kampuksella töissä.”
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Varianssi

Vaikka korkeakouluyhteisö sisältää laajas-

ti työnkuvia, haastatteluiden perusteella 

liikkuvien työntekijöiden tarpeet työym-

päristöltä olivat pitkälti ja yllättäen hyvin-

kin samankaltaisia. Toki eroavaisuuksia-

kin löytyi. Samankaltaiset tarpeet koskivat 

paljolti uudenlaisen vuorovaikutuksen 

fasilitoimista: etenkin pienet suunnittelu-

palaverit ja digitaalinen yhteistyö mainit-

tiin moneen otteeseen. Myös tietynlaisia 

ergonomisia puitteita toivottiin. Näissä 

puitteissa yhteneväisyys kampusten kes-

ken koettiin tärkeänä asiana. Ensinnäkin se 

helpottaisi eri tilojen ja välineiden käyttöön 

orientoitumista, kun ne olisivat kaikkialla 

jo jossain määrin ennestään tuttuja. Toi-

sekseen yhteneväisyys työnteon puitteissa 

tarkoittaisi, että liikkuville työntekijöille 

löytyisi kunnollisia tiloja kaikilla kampuk-

silla, mikä vaikuttaa vahvasti myös siihen, 

miten työntekijät kokevat olevansa osa 

yhteisöä. Toive selkeästä työtilasta kam-

puksilla vieraileville nousi esiin jokaisessa 

haastattelussa.

”Se, mitä ollaan toivottu on se, että olis se oma 

työpiste ja sen lisäks olis keskustakampuksella 

joku toinen työpiste, jonka ei tarvii olla oma 

työpiste, mutta olis joku piste, missä olis kun-

non näyttö, näppäimistö, pöytä ja tuoli.”

Haastatteluista ilmeni myös, että moni pi-

tää työtilojen vaihtelevuudesta varsinkin, 

jos ne tukevat työntekijöiden erilaisia 

työnkuvia. Tasapaino erilaisten tilojen vä-

lillä on keskeistä: yhteisöllisyyden lisäksi 

on panostettava myös keskittymistä vaati-

vaan työhön. Merkittäväksi tekijäksi nousi 

myös tilojen sijoittelu toisiinsa nähden. 

Osa mainitsi, että joissain ympäristöissä 

kahvihuoneita on sijoitettu lähelle ihmis-

ten henkilökohtaisia huoneita, missä hei-

dän kuuluisi tehdä keskittyvää työtä, mut-

ta se on ollut nyt sula mahdottomuus, kun 

vieressä onkin sosiaalisen kanssakäymisen 

tila.

”Mä toivon, että mä saisin olla työpaikalla 

semmosissa tiloissa, mitkä palvelisi sitä mun 

työntekemistä ja työnkuvaa oli se sitten sitä 

yksin työntekemistä tai puhelimessa puhumista 

tai ihan fyysisiä kohtaamisia.”

Vapaus

Tähän teemaan liittyen vahvimmin haas-

tatteluista nousi tarve hallita omaa työtä 

ja toimintaympäristöään. Haastateltavat 

halusivat tasapainoa vuorovaikutuksen ja 

häiriötekijöiden välillä. Moni mainitsi-

kin lähellä istuvien ihmisten työnkuvat ja 

niiden vaikutuksen keskittymiseen ja häi-

riötekijöihin. Koettiin, että samankaltais-

ten työnkuvien kautta voitiin kontrolloida 

näitä tekijöitä. Tilallisista ominaisuuksista 

häiriötekijöiden säätelyssä mainittiin niin 

auditiivinen kuin visuaalinen yksityisyys. 

Tilojen ääneneristyvyydestä oltiin etenkin 

huolissaan. Lisäksi haastateltavat halusivat 

olla kartalla työviikkojensa sisällöstä ilman 

kokoaikaisia yllätyksiä. Vaikka osa kokikin 

siirtymien rytmittävän päivää mukavas-

ti, yleinen toive oli, että siirtymät olisivat 

hallittavissa, eikä päivän aikaisia siirty-

miä juuri olisi. Koettiinkin, että työviikko 

pysyisi enemmän hallinnassa, jos oltaisiin 

aina yksi päivä yhdessä paikassa.
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”Matkan puolesta sitten taas just se, että yrit-

tää välttää, ettei tarvis kesken päivän vaihtaa, 

nii sitten sen jotenkin pystyy aika hyvin sen 

päivän rytmittämään.”

”Se on kaikista kamalinta, jos kesken päivää 

pitää vaihtaa kampusta.”

Vaikka työpäivän aikaisten siirtymisten 

toivottiin vähenevän, suurin osa kertoi me-

nevänsä muille kampuksille pääosin jota-

kin palaveria varten ja palaavansa muiden 

tehtävien pariin takaisin omaan nimettyyn 

ympäristöön. Tämä johtui monella siitä, 

ettei sopivaa työympäristöä ollut löytynyt 

toiselta kampukselta. Moni ei koe oloaan 

kovin kotoisaksi tai tervetulleeksi toisella 

kampuksella eli ympäristössä ei koeta sa-

manlaista toiminnan vapauden tunnetta. 

Mitä tutumpi ympäristö on, sitä omaeh-

toisemmin sinne mennään. Keskittymis-

tä vaativa työ tehdään siinä ympäristössä, 

mistä koetaan olevan kontrollissa tai mikä 

koetaan jollain tavalla omaksi. Oma kotipe-

sä, oli se sitten henkilökohtainen työhuone 

tai tiimin kesken jaettu avotila, tuntuu mo-

nesta turvasatamalta, johon on vapauttavaa 

palata. Omassa nimetyssä ympäristössä on 

myös useimmiten se oma lähityöyhteisö, 

mikä vaikuttaa myös paljon asiaan. Oma 

ympäristö vaikuttaa myös monen mielestä 

vähiten steriililtä, kun siinä on jotain sel-

laista, mikä tekee siitä omansa näköisen. 

Tilan omalta tuntuminen lisää monella ti-

lojen viihtyisyyttä.

Varsinaisena kynnyskysymyksenä nähtiin 

kuitenkin virallisten työtilojen puuttumi-

nen muilla kampuksilla. Osa kertoi, että 

työtiloja saattaa jopa olla, mutta niiden 

suhteen on epäselvyyttä siinä, kuka niitä 

saa käyttää ja kuka ei. Toisin sanoen osalla 

ei ole edes uskallusta mennä niihin. Muil-

le kampuksille toivottiinkin selkeitä tiloja, 

joihin kokee olevana tervetullut, ja joiden 

kautta kokisi itsensä osaksi toisenkin kam-

puksen yhteisöä, jolloin paremmin voidaan 

kokea olevan oikeastaan samaa yhteisöä. 

Nyt tilaratkaisut ovat tuntuneet selkeästi 

kakkosluokan vaihtoehdoilta.

”Jos ois semmoset hyvin selkeät paikat sille, 

että täällä muiden kampusten työntekijät saa-

vat tehdä töitä niin sekin luo sitä sellaista aja-

tusta ja kulttuuria siitä, että me ollaan samaa 

yhteisöä ja nämä muidenkin kampusten henki-

löt on huomioitu. Nyt helposti olo jää ulkopuo-

liseksi sen takia, jos pyörii siellä kahviloiden 

nurkissa --.”

Virallisten työtilojen lisäksi toiminnan va-

pautta nähtiin helpottavan säilytysmah-

dollisuudet toisella kampuksella. Tällä 

hetkellä moni koki, että joutuu kantamaan 

tavaroitaan päivät pitkät. Vierailu toisella 

kampuksella ei tämän takia ole kovin su-

juvaa. 

”Sit se, mistä ollaan tosi moneen kertaan pu-

huttu monen ihmisen kanssa et joku paikka, 

mihin jättää se takki ja jossa voisit pitää vaikka 

jotkut sisäkengät aina, ettei niitä tarvis raaha-

ta repussa, et ois joku paikka, mihin vois jättää 

jonkinlaiset sisäpopot, et se on aika kammotta-

vaa niillä toppakengillä vedellä sitten talvella. 

Joskus jos on koko päivän keskustakampuksella 

niin koko päivän raahaa sitä takkia ja on ulko-

kengissä, niin se ois esimerkiks kauheen kiva.”
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Virtaus

Tähän teemaan liittyen toivotaan jouhe-

vuutta siirtymisiin kampusten välillä. 

Tällä hetkellä moni kokee, että siirtyminen 

ei ole kovin joustavaa, kun sitä pitää suun-

nitella harkiten etukäteen. Osa haastatel-

tavista on sitä mieltä, että julkisilla kulke-

mista pitäisi entisestään kannustaa, ja että 

autoilua kampusten välillä pitäisi vähentää. 

Moni haastateltavista kuitenkin mainitsee, 

että julkinen liikenne ei kulje sujuvasti jo-

kaisen kampuksen välillä, ja siksi osa käyt-

tääkin autoa. Autolla liikkumisessa ongel-

maksi koituu parkkipaikkojen etsiminen. 

”Itse kun oon bussilla kulkenut niin keskusta-

kampuksen ja hervannan välihän on helppo, 

siitä menee usein busseja ja se on kohtuu no-

pea. Sitten TAMK ja keskustakin on jokseenkin 

OK, vaikka siinä aina jää se kävely sieltä itse-

näisyyden kadulta sinne keskustaan, mutta se 

on niin lyhyt se bussimatka, että se välin voi 

kävelläkin, jos on aikaa. Mutta TAMKin ja Her-

vannan väli on haastava bussilla kulkien kes-

kellä päivää. Aamulla ja iltapäivällä se vielä 

jotenkin menee, mutta keskellä päivää hyvin 

haastava.”

Siirtymisiä ja näin kampusten saavutet-

tavuutta ei koeta jouhevaksi osaksi sen-

kään takia, että kaikki informaatio, mikä 

kampukselle saapumiseen kaivataan, kuten 

bussien aikataulut, kampuskartat ja tilojen 

varausjärjestelmät, ei löydy yhdeltä alus-

talta. Tilojen varaaminen varsinkin toisil-

ta kampuksilta koetaan haastavana, kun 

varausjärjestelmien perusteella ei tiedetä, 

minkälaisista tiloista on kyse ja mikä nii-

den varustelu on. Moni ei edes pysty va-

raamaan toiselta kampukselta itse tilaa, 

vaan tekee sen jonkun toisella kampuksel-

la vakituisemmin työskentelevän henkilön 

kautta. Tiloja ei myöskään samalla taval-

la hahmoteta toisilla kampuksilla ja niissä 

orientoituminen saattaa olla jopa hankalaa.

”Sanotaan, että TAMK on hyvä esimerkki, et 

onhan se aika kryptinen mesta itelle. Se fyy-

sinen logistiikka ja miten kuljet siellä raken-

nuksesta toiseen ja löydätkö johonkin tiettyyn 

paikkaan, nii on se aika seikkailua aina. Sel-

keesti siitä tulee stressitekijä, että löydätkö sen 

paikan, mihin pitäisi mennä ja mistä saan sen 

tiedon --, että pääsen perille. Tämmöset ko-

kemukset on semmosia, jotka aiheuttaa pien-

tä stressintynkää seuraavallekin kerralle eikä 

välttämättä huvita mennä semmosiin tiloihin. 

--. Ei oo kyllä suunniteltu tän sorttisesta lähtö-

kohdasta, et väkee tulee ja liikkuu paljon talon 

ulkopuolelta ja sisäpuolelta. Varmaan aina kun 

tottuu omassa siivessä liikkumaan ja operoi-

maan niin pärjää kyllä.”

Kun tiloja löydetään, ongelmaksi koituu 

ajoittain se, että tilat ovat täynnä. Varsin-

kin tiloja pieniin ad hoc-palavereihin toi-

vottaisiin lisää saataville. Nyt niitä löytyy 

erinäisistä paikoista, kuten monen mainit-

semasta Keskustakampuksen kahvila Toi-

vosta, mutta ne ovat usein heti aamusta 

asti varattuina.

”Nyttemmin tässä juuri ennen tätä poikkeusti-

lannetta löyty -- nää muutama huone, mihin 

ilmeisesti saa mennä työskentelemään, mutta 

sekin on ollut vähän epäselvää, että kuka sinne 

saa mennä. Sitten siellä on se ongelma, et jos 

on välillä menny niin saattoki olla täyttä.”
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Vireys

”Varsinkin, kun se työ on liikkuvaa, stressaavaa 

ja kiireistä, niin se semmonen pitkin päivää ta-

pahtuva palautuminen on tosi tärkeetä. Se, että 

on mahdollisuuksia siihen erilaisissa, esimer-

kiksi nyt pääsin käymään, kun hain uuden läp-

pärin tuolta päätalolta keskustasta ja huoma-

sin, että siin on se sisäpiha täysin remontissa, 

nii heti tuli vähän huoli, että minkähänlainen 

siitä on tulossa. Se on ollut näin kesällä var-

sinkin, että on haettu jätskit ja menty hetkeks 

istumaan sinne. Tämmöset hetket on tosi tär-

keitä ja että on se tila ja paikka niille. Ja just et 

siellä on voinu vaikka nurmikolla maata hetken 

selällään ja kattella pilviä.”

Palautumisen tilat mainittiin tavoin tai 

toisin haastatteluissa. Yhteistä näille mai-

ninnoille oli irtaantuminen työnteosta 

poistumalla omalta työpisteeltä. Fyysinen 

maisemanvaihdos tarkoitti mm. lounaalle 

lähtemistä, kahvitaukoilua, muiden luokse 

juttelemaan menemistä tai lähiympäristön 

luonnosta nauttimisesta.

”Jos on kiire, syön siinä kampuksen ravintolas-

sa, jos on vähän enemmän aikaa, pyrkimys on 

ollu, että lähtis johonkin muualle, et tulis kä-

veltyä ulos, vaikka Tullintorille. Tulis semmo-

nen pieni tauko ja ulkoilu siihen väliin.”

Toisaalta tauottamisen kannalta koettiin 

tärkeänä myös palautuminen työpisteellä 

työnteon lomassa eli ns. henkinen irtaan-

tuminen työstä.

”Itelle on myös tärkeetä, että pystyy näkemään 

ulos välillä, pystyy kohdentamaan katsetta 

kauemmas tai vaan ajatustyötä tehdessä jo-

tenkin irtautumaan siitä näytöstä ja pöydästä.”

Palautumisen tiloista tunnistettiin, että 

niiden viihtyisyys vaikuttaa tauon laatuun 

ja ylipäätänsä tauottamiseen. Osa mainitsi-

kin, että jos palautumiseen tarkoitetut tilat, 

kuten kahvitilat, eivät ole kovin miellyttä-

viä, ei kannustusta omasta työtilasta pois-

tumiseen oikein ole. 

”Kahvihuone on aika vähällä käytöllä, koska se 

on niin älyttömän epämiellyttävä elikkä ikku-

naton, ahdas ja äänekäs heti, jos siellä on kaksi 

ihmistä.”

”Se meidän tila on niin pieni ja akward-mal-

linen et ei se oo kauheeen viihtyisä paikka olla 

niitä taukoja.”

Viihtyisäksi palautumisen kannalta koettiin 

etenkin luontoelementit. Lisäksi kampus-

ten lähiympäristöjen koettiin olevan tär-

keitä paikkoja palautumisen kannalta. Nii-

den toivotaan jatkossakin olevan sellaisia ja 

niihin toivotaan myös lisäpanostusta.

”Tosi miellyttävää on aina sillon, jos on pa-

nostettu myöskin kasvillisuuteen. Se on vähän 

ehkä yllättävää, mutta että on jotakin vihreyt-

tä, mikä myöskin on tosi tehokas akustinen kei-

no. Ja ehkä tuo sitä semmosta pehmeyttä niihin 

tiloihin.”

Osa haastateltavista koki tärkeänä sen, että 

yleinen työilmapiiri olisi hyvinvointia tu-

kevaa. Työympäristön tulisi siis kannustaa 

siihen, että palautuminen pitkin työpäivää 

on hyväksyttävää ja jopa toivottavaa.

”Ei korostettais sitä kiirettä, vaan enemmänkin 

sitä, että hyvä tulos tulee silloin, kun on hyvä 

avoin mieli ja taottanut tarpeeksi.”



Suunnittelutyökalut 
Tampereen korkeakouluyhteisön 

monipaikkaista työtä tukeva työympäristö

6 . 1

6 . 2

6 . 3

6 . 4

6 . 5

Tässä luvussa muodostetaan tapaustutki-

musorganisaation työympäristösuunnitte-

lua ohjaavia käyttäjälähtöisiä apuvälineitä 

perustuen tapaustutkimuksen analyysiin 

sekä edellisissä luvuissa opittuun. Luku 

vastaa tutkimuskysymykseen 4: Millainen 

työympäristö voisi tukea monipaikkaista työ-

tä? Luvussa havainnollistetaan eri keinoin 

tapaustutkimuksesta nousseita käyttäji-

en tilallisia ja toiminnallisia tarpeita sekä 

pääteltyjä mahdollisuuksia, joita yhdessä 

on tulkittu arkkitehtuurin näkökulmasta. 

Näistä muodostuu tarkemmat työkalut tu-

kemaan juuri tapaustutkimuskohteen työ-

ympäristöjen suunnittelua.

6
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Tähän mennessä työ on edennyt luku lu-

vulta vuoropuheluna kirjallisuuskatsauksen 

ja tapaustutkimuksen välillä. Kirjallisuuden 

pohjalta läpikäytäviä aiheita on peilattu lu-

kujen päätteeksi teorialähtöisesti tapaus-

tutkimukseen.

Osiossa monipaikkainen tietotyöympäristö 

(luku 3) opittiin, että organisaation tilojen 

keskeisin tavoite on tukea vuorovaikutusta. 

Tämä näkökulma sai tukea tapaustutkimuk-

sesta, jossa organisaation tiloille annettiin 

lisäksi keskeinen merkitys luonnollisen pa-

lautumisen ja ylipäätänsä kunnollisten vi-

rallisten työpuitteiden tarjoamisessa. Seu-

raavassa osiossa (luku 4) saatiin selville, 

että monipaikkaisen työn toimintaympäris-

tö synnyttää haasteita ja mahdollisuuksia, 

joita on syytä tukea työhyvinvoinnin ja tätä 

kautta työtuottavuuden saavuttamiseksi. 

Tapausorganisaatiossa monipaikkaisuu-

den mahdollisuudeksi nähdään mm. virik-

keellisyys ja omaehtoisuus, kun haasteena 

puolestaan koetaan työpäivän aikaiset siir-

tymiset sekä yhteisöllisyys hajaantunees-

sa organisaatiossa. Osiossa monipaikkaisen 

työn tilakokemukset (luku 5) muodostettiin 

hypoteesi tilakokemuksista, joita oletetta-

vasti tavoitellaan monipaikkaista työtä tu-

kevalta työympäristöltä. Niiden avulla tut-

kimusaineistosta etsittiin konkreettisempia 

edellytyksiä työympäristöiltä. Edellytyksiksi 

korkeakouluyhteisössä voidaan kiteyttää: 

uudenlaisen vuorovaikutuksen ja yhteisölli-

syyden tukeminen, monipuoliset ergonomi-

set työskentelypuitteet, tasa-arvo ja yhden-

mukaisuus, työpäivän aikaisen liikkumisen 

minimoiminen sekä hyvinvointia tukeva il-

mapiiri. Nämä opit mielessä jatketaan tar-

kempien suunnittelutyökalujen muodosta-

mista.

Jotta voitaisiin luoda tarkemmat työkalut 

tukemaan juuri tapaustutkimuskohteen 

työympäristöjen suunnittelua, jatkettiin 

haastattelujen analyysia aineistolähtöises-

ti. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi lähti 

käyntiin haastatteluparin kanssa keskus-

telutuokiolla, jossa pohdittiin aineistosta 

kumpuavia tuloksia.  

Aineiston perusteella monipaikkaisessa 

organisaatiossa merkittävimmäksi liikku-

vuutta ja asemoitumista määritteleväksi 

tekijäksi voidaan todeta vuorovaikutus eri 

toimijoiden kesken. Kampuksen valinta ja 

siellä asemoituminen perustuvat pitkälti 

siihen, missä milloinkin tarvittavat yhteis-

työkumppanit sijaitsevat. Vuorovaikutus 

onkin keskeisin syy tulla kampuksille ja yli-

päätänsä tarkoitus monipaikkaisen organi-

saation olemassaololle. Merkittävin löydös 

aineistosta olikin, että juuri vuorovaikutus 

eri toimijoiden kesken eli vuorovaikutuksen 

eri rajapinnat synnyttävät erilaisia tarpeita 

liikkuvilta työntekijöiltä. Tämän löydök-

sen perusteella oli tarkoituksenmukaista 

jakaa liikkuvat työntekijät profiileihin sen 

perusteella, mistä vuorovaikutuksen ra-

japinnasta on kyse. Koska vuorovaikutus 

eri toimijoiden kanssa synnyttää erilaisia 

tarpeita, jako profiileihin auttaa parem-

min hahmottamaan kunkin profiilin työ-

ympäristöltä edellyttämiä ominaisuuksia. 

6 . 1  T Y Ö K A L U J E N  M U O D O S T U S
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Profiilit tarjoavat lähestymistapana keinoja 

ymmärtää työntekijöiden motiiveja, joiden 

kautta saadaan tarkemmin suuntaviivoja 

työympäristöjen suunnittelulle (Greene & 

Myerson 2011, 19-20).

Lopulliset profiilit on tässä tapauksessa 

jaettu sen mukaan, ollaanko vuorovaiku-

tuksessa tiimin, yhteisön eri yksiköiden 

vai ulkopuolisten toimijoiden kesken. 

Profiilit kuvaavat siis työntekijän sijasta 

vuorovaikutusta, jota työntekijä harjoit-

taa. Yksi työntekijä voi siis kuulua moneen 

profiiliin riippuen siitä, missä vuorovai-

kutuksen rajapinnassa hän kulloinkin toi-

mii. Työntekijät voivat siis edustaa kaikkia 

kolmea eri tilanteissa. Näiden rajapintojen 

sisällä vuorovaikutus voidaan jakaa eri ta-

soihin: vuorovaikutus voi olla niin suoraa, 

spontaania kuin epäsuoraa. Suoralla vuo-

rovaikutuksella tarkoitetaan aktiivista toi-

mimista, kuten tiimitoimintaa. Spontaani 

vuorovaikutus on vahingossa tapahtuvaa 

vuorovaikutusta, kun taas epäsuora vuoro-

vaikutus eli läsnäolon kautta syntyvä vuo-

rovaikutus voi tarkoittaa esimerkiksi oman 

työyhteisön aistimista ympäristössä. 

Tämä profilointimenetelmä on toiminut 

pohjana analyysin kaikille seuraaville vai-

heille. Profiilien avulla haastatteluaineis-

tosta on pystytty kattavammin poimimaan 

eri tarpeita ja toiveita työympäristöltä. 

Lisäksi edellisissä luvuissa tehtyjä teoria-

lähtöisiä löydöksiä analysoitiin profiilien 

kautta. Tämän analyysin jäsentämiseen ja 

esittämiseen on sovellettu palvelumuotoi-

lussa käytettyä palvelupolkumenetelmää 

(RT-103058 2019). Tässä työssä menetelmä 

muuntui työpäiväpoluksi. Työpäiväpolut 

havainnollistavat kuvitteellisten työnteki-

jöiden toimintaa ja tiloja työpäivän aikana. 

Kuvitteelliset työntekijät on muodostettu 

niin, että ne edustavat joko yhtä tai kah-

ta vuorovaikutusprofiilia. Työntekijöiden 

työpäiväpolut perustuvat siis vuorovaiku-

tusprofiilien edellyttämiin tarpeisiin, joita 

esitellään polkujen kautta. 

Työpäiväpolut ovat yhdistelmä haastatel-

tavien kuvailemia tilallisia ja toiminnallisia 

tarpeita sekä pääteltyjä mahdollisuuksia, 

joita on tulkittu suunnittelijan näkökulmas-

ta haastateltavien sanomisten perusteella. 

Jokaisen polun lähtökohtana on toiminut 

haastateltavien toive kampusten välisen liik-

kumisen minimoimisesta eli polut perustuvat 

ideaalitilanteeseen, jossa työpäivän aikaista 

liikkumista kampukselta toiselle ei ole.

Työpäiväpolkuja jäsentelemällä aineisto-

lähtöisen sisällönanalyysin keinoin mää-

riteltiin mobiileja työntekijöitä parhaiten 

palvelevat tilavyöhykkeet. Työpäiväpolku-

jen osasista pyrittiin löytämään saman-

kaltaisuuksia ja näin työpäiväpolkujen ai-

neisto saatiin ryhmiteltyä uuteen muotoon 

tilavyöhykkeiksi. Tätä ryhmittelyä tulkittiin 

suunnittelijan näkökulmasta käyttäen apuna 

kirjallisuuskatsauksessa muodostettuja tila-

kokemuksia ja niistä kummunneita suunnit-

teluperiaatteita. Näin tilavyöhykkeitä saatiin 

vietyä arkkitehtonisesti pidemmälle.

Koska jokainen muodostettu tilavyöhyke ei 

ole oleellinen jokaisessa työympäristökoko-

naisuudessa, lopuksi analyysissa palattiin 

takaisin profiileihin ja tilavyöhykkeistä muo-

dostettiin eri kombinaatioin profiilien kan-

nalta mielekkäitä mallikokonaisuuksia.
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Kuva 18: Analyysiprosessi viitteellisesti

Vuorovaikutusprofiilien muodostus ja tarpeiden poimiminen aineistosta niiden perusteella

Työpäiväpolkuja jäsentelemällä aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin määriteltiin mobiileja työntekijöitä 

parhaiten palvelevat tilavyöhykkeet.

Kuvitteelliset työntekijät ja heidän työpäiväpolkunsa, jotka perustuvat vuorovaikutusprofiilien tarpeisiin ja 

mahdollisuuksiin, jota on tulkittu suunnittelijan näkökulmasta. Kuvitteelliset työntekijät on muodostettu niin, 

että ne edustavat joko yhtä tai kahta vuorovaikutusprofiilia

Profiilit

Aineistosta poimitut tarpeet ja 

tulkitut mahdollisuudet

Tilahyövykkeet

Vyöhyke-

kokonaisuuksia

Lopuksi analyysissa palattiin takaisin profiileihin ja tilavyöhykkeistä muodostettiin eri kombinaatioin 

profiilien kannalta mielekkäitä vyöhykekokonaisuuksia

Kuvitteelliset

työntekijät

Profiilit, jota 

työntekijä 

edustaa

Työpäiväpolut
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6 . 2  V U O R O V A I K U T U S P R O F I I L I T

Pesänrakennus

Tiimin välinen vuorovaikutus

Pesänrakennus kuvaa yksikön ja yksikön sisäisten tiimien keskeistä toimin-

taa. Se voi olla niin aktiivista työstämistä tiimissä (suora) kuin spontaania 

avunpyytämistä työtoverilta (spontaani). Se voi olla myös lounaalla käymistä 

tai virtuaalikahvit tiimin kesken (suora tai spontaani). Tiimin vuorovaikutus 

voi aiheuttaa tilanteita, jossa toiselle kampukselle on ikään kuin pakko men-

nä, mutta työtilat vieraileville tiimiläisille ovat riittämättömät. Tiimin vä-

lisen vuorovaikutuksen tukemiseksi on varmistettava, että yksikön hajaan-

tuneisuus ei aiheuttaisi eriarvoisuutta kampukselta toiselle. Pesänrakennus 

edellyttää siis yksikön vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä edistäviä tilakoko-

naisuuksia huolimatta siitä, kuinka hajaantuneesti kampuksilla toimitaan.

Pölytys

Yksiköiden välinen vuorovaikutus

Pölytys edustaa yksikköjen välistä toimintaa. Se voi olla projektityötä eri 

yksiköiden toimijoiden kesken, asiakaskohtaamisia tai spontaaneja kohtaa-

misia henkilöstön ja opiskelijoiden välillä (suora tai spontaani). Yksiköiden 

välinen vuorovaikutus voi olla myös epäsuoraa kampuksen tunnelman luo-

mista eli toisin sanoen korkeakouluyhteisön yhteisen tarinan ilmenemistä 

kampuksilla (epäsuora). Erityisen merkittävää yksiköiden välisen työn kan-

nalta on, että jokaisen työntekijän on pystyttävä toimimaan monipuolisesti 

sijainnistaan huolimatta, oli sitten kyse ”omasta kampuksesta” tai siitä, jos-

sa ”ollaan vierailemassa”. Näin siirtymiä takaisin ”omalle kampukselle” ei 

tarvitse tehdä ainakaan sen takia, että tarkoituksenmukaista työympäristöä 

ei toiselta kampukselta löydy.

Seitinkutominen 

Korkeakouluyhteisön ja ulkopuolisten toimijoiden välinen vuorovaikutus

Seitinkutominen kuvaa korkeakouluyhteisön ja ulkopuolisten toimijoiden 

välistä toimintaa. Se voi olla verkostojen ylläpitämistä ja rakentamista (suo-

ra) taikka yhteisön esittelyä ulkopuolisille toimijoille (epäsuora). Keskeistä 

tällaisessa vuorovaikutuksessa on organisaation tarinan edustava välittymi-

nen ulkopuolisille.
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6 . 3  T Y Ö P Ä I V Ä P O L U T

Työpäiväpolut havainnollistavat eri vuorovaikutusprofiileihin kuuluvien kuvitteellisten 

työntekijöiden toimintaa ja tiloja työpäivän aikana. Ennen varsinaisia työpäiväpolkuja käy-

dään läpi kuvitteelliset työntekijät ja vuorovaikutusprofiili tai - profiilit, mihin kukin työn-

tekijöistä kuuluu. Profiilit on muistutuksena merkattu myös kunkin työntekijän työpäivä-

polun alkuun.

A L M A O N N I T Y Y N E

U N T A M O H E R T T A

Pesänrakennus

Pölytys

Seitinkutominen

Pesänrakennus

Pölytys

Seitinkutominen

Pesänrakennus

Pölytys

Seitinkutominen

Pesänrakennus

Pölytys

Seitinkutominen

Pesänrakennus

Pölytys

Seitinkutominen
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Alma on innokas opettaja, joka toimii pääasiassa Hervannassa, mutta tekee sa-

tunnaisesti yhteistyötä muillakin kampuksilla. Monipaikkainen työ on helpot-

tanut työn ja vapaa-ajan joustavaa yhteensovittamista omien mieltymyksien 

mukaiseksi. Alma on lisännyt kotona työskentelyä, mutta suosii kampukselle 

menemistä myös päivinä, jolloin läsnäoloa edellyttävää työtä ei ole. Kampuk-

selle meneminen tuo rytmiä elämään ja työkaverit iloa arkiseen puurtamiseen. 

Kotipesä: Aamu alkaa omassa kotipesässä omalla työpisteellä. Avotilassa on 

helppo nykäistä työkaveria hihasta jonkin pulman ilmaantuessa. Yksityisyys ja 

turvallisuuden tunne tilassa on varmistettu erilaisilla sermi-, verho- ja alakat-

toratkaisuilla, joita voi oman tarpeen mukaan säädellä.

Kahvitauko: Läsnäolo samassa tilassa synnyttää spontaaneja yhteisöllisiä ti-

lanteita. Alman työkaveri huikkaa kaikille, että opiskelijat jakavat donitseja 

ala-aulassa ja niitä lähdetäänkin hakemaan kiireen vilkkaa koko porukalla.

Hiljainen tila: Toisinaan työtehtävät edellyttävät vaativaa keskittymistä ja Alma 

siirtyykin avotilasta erilliseen hiljaiseen tilaan. Tänne mennessä muut tietävät, 

että ei ole lupa keskeyttää. Alma laittaa puhelimen täksi ajaksi myös lentotilaan.

Maisemanvaihdos: Alma pitää pidemmän lounastunnin ja käy kesken päivää 

fysioterapiassa. Kampuspäiviin Alma yhdistää usein muitakin menoja sujuvoit-

taakseen arkeaan. Oma aika ja omaehtoisuus kesken päivää tuo virtaa loppu-

päiväksi.

Pienryhmäopetus: Suuret massaluennot ovat siirtyneet pääasiassa verkkoon, 

jolloin kampuksilla vietetty opetusaika keskittyy henkilökohtaisempaan pien-

ryhmäopetukseen.

Palautumisentila: Opetustilanteen jälkeen Alma jatkaa työskentelyä omalla 

työpisteellään. Fysioterapeutti muistutti päivän aikaisesta tauottamisesta esi-

merkiksi pienien venyttelyhetkien muodossa. Alma suuntaa läheiseen jumppa-

tilaan tekemään nopean joogasarjan.

Ruokakassipalvelu: Päivän päätteeksi Alma noutaa kätevästi etukäteen netistä 

tilatun ruokakassin kampuksen keskitetystä ruokakassipalvelusta. Aikaa sääs-

tyy iltapuhteisiin, kun ei tarvitse erikseen käydä kaupassa.

A L M A N  T Y Ö P Ä I V Ä  H E R V A N N A N  K A M P U K S E L L A
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Onni on motivoitunut tiimipelaaja, joka toimii hajaantuneessa tiimissä ja työs-

kentelee siksi usealla kampuksella. Hänen yksikkönsä työ palvelee koko kor-

keakouluyhteisöä, ja sen vuoksi yksikkö onkin hajaantunut kaikille kampuksil-

le. Tulevan päivän Onni viettää Kaupin kampuksella hajaantuneen yksikkönsä 

Kaupin tiloissa, koska iltapäiväksi on sovittuna työpajatyöskentelyä.

Lokerikot ja naulakot: Onni saapuu yksikkönsä Kaupin tiloihin. Eteisessä on 

selkeät paikat, johon voi jättää tavaransa. Onni jättää lukittavaan lokeroon rep-

punsa ja suuntaa takaisin ulos.

Kävelykokous: Päivän ensimmäinen kokous on tiimipalaveri. Riippuen kokouk-

sen luonteesta tiimin kanssa on sovittu, että palaverit pidetään joko täysin läsnä 

tai täysin etänä. Tiimin kesken on koettu, että tiimitapaamisissa hybridimalli 

on vaikea, ja siksi tällaisesta toimintatavasta on sovittu. Tämän kerran kokous 

toteutetaan etänä kävelykokouksena. Onni valitsee kampussovelluksesta val-

miiksi suunnitellun reitin Kaupista kokouksen pituuden mukaan.

Yhteiskäyttöpisteet: Palatessaan kokouksesta Onni valitsee tiiminsä työpis-

tealueelta vapaan paikan ja ryhtyy hommiin. Kaupin kampuksella Onnilla ei 

ole tarvetta nimettyyn työpisteeseen, ja satunnaisille vierailijoille onkin tarjolla 

yhteiskäyttötyöpisteitä tähän tarkoitukseen. 

Vetäytymistila: Äkillisen luottamuksellisen puhelun tullessa Onni pääsee ve-

täytymään työpisteiden lähellä oleviin puhelinkoppeihin.

Kerroskahvila: Onni syö eväslounaansa eri yksiköiden yhteisessä taukotilassa. 

Tänne on mukava mennä palautumaan oman tiimin kesken, mutta myös tutus-

tumaan muiden yksiköiden työntekijöihin.

Projektitila: Työpaja sidosryhmille pidetään tilassa, joka on perustettu väliai-

kaisesti Onnin vetämää projektia varten. Sen tarkoituksena on tehostaa yhteistä 

ajankäyttöä. Seinällä on projektin aikajana, tietoiskuja ja muuta yhteishenkeä 

nostattavaa materiaalia. Tilassa työskennellään dynaamisesti seisten ja istuen.

Ad hoc-palaveri: Työpajan jälkeen lähdetään hakemaan iltapäiväkahveja. Kah-

vien kanssa tarkennetaan kokouksessa esille nousseita tehtäväjakoja. Paikka 

löytyy ryhmätyöskentelyalueelta, jossa on sattumoisin vapaana mukavia akus-

tisia kalusteita. Spontaanin palaverin jälkeen Onni jää paikalle vastailemaan 

sähköposteihin ennen kuin työpäivä päättyy.

O N N I N  T Y Ö P Ä I V Ä  K A U P I N  K A M P U K S E L L A
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Asiakaspalveluluonteisen työnsä takia Tyyne tekee töitä usealla kampuksella. 

Hän haluaa olla läsnä kaikille asiakkailleen ja siksi kierteleekin kampuksel-

ta toiselle. Tänään päivä vietetään Keskustakampuksella, jossa Tyynellä ei ole 

oman yksikön työtiloja. Päiväksi on sovittu pari asiakastapaamista valmiiksi.

Kalenteri: Tyyne on merkinnyt kalenteriinsa olevansa päivän Keskustassa niin, 

että asiakkaat osaavat ottaa yhteyttä myös äkillisesti tarpeen vaatiessa.

Aamupala: Tyyne tykkää aloittaa päivänsä kampuskahvilassa, jossa voi tark-

kailla ja aistia kampuksen heräämistä. Myös hyvänhintainen aamupala hou-

kuttelee. Tässä on hyvä suunnitella tarkemmin työpäivänsä kulkua ja sisältöä.

Sovitut tapaamiset: Tyynen työhön kuuluu paljon sensitiivisiä palavereita, 

mitkä edellyttävät turvallisia neuvottelutiloja. Sovittuihin tapaamisiin Tyyne 

on varannut tilat kampussovelluksen kautta palaverien edellyttämien tarpeiden 

mukaan.

Showroomkahvio: Lounaalla Tyyne poikkeaa kahvioon, minkä tiloissa on aina 

esillä korkeakouluyhteisön ajankohtaisia tiede- ja taideprojekteja. Niitä tut-

kiessaan Tyyne törmää sattumoisin vanhaan kollegaansa, jonka kanssa jäädään 

vaihtamaan kuulumisia.

Pistäytymisalue: Lounaan jälkeen Tyyne siirtyy kampuksen vieraileville työn-

tekijöille tarkoitettuun työympäristöön. Tavarat voi jättää turvallisesti eteisen 

lokeroihin ja työtilan valita käsillä olevan työtehtävän mukaisesti. Tyynellä on 

vuorossa keskittymistä vaativaa työtä ja hän siirtyykin valitsemaan pöytää hil-

jaisen työn tiloista.

Turvatila: Tyyne käsittelee työssään luottamuksellisia asiakirjoja, minkä vuoksi 

hän siirtyy välittömästi hiljaisen työtilan kyljessä sijaitsevaan turvatilaan, joka 

on erityisesti suunniteltu niille, jotka käsittelevät salaista tietoa työssään ja 

haluavat estää näkyvyyden omalle näytölleen kokonaan.

Ad hoc-palaveri: Tyyne saa viestin, jossa asiakas kysyy tapaamista puolen tun-

nin päähän. Kampussovelluksesta näkee, millä alueella on tällä hetkellä eniten 

vapaana äänieristettyjä ad hoc-tiloja. Näitä tiloja ei voi varata, vaan ne tunnis-

tavat itsestään, kun niitä käytetään. Tyyne jättää tavaransa pistäytymispisteelle 

ja suuntaa tapaamiseen. Tapaamisen jälkeen Tyyne palaa loppupäiväksi pistäy-

tymispisteelle jatkamaan keskittymistyötä.
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U N T A M O N  T Y Ö P Ä I V Ä  T A M K I N  P Ä Ä K A M P U K S E L L A

8:00

9:00

11:00

12:30

13:30
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Untamo on jokapaikanhöylä, jonka työhön kuuluu pääasiassa koulutuksen 

koordinointia, minkä vuoksi hän työskenteleekin monen yksikön rajapinnas-

sa. Untamo pitää monipaikkaisuuden tuomasta virikkeellisyydestä ja tykkääkin 

omaehtoisesti kokeilla työntekoa eri kampuksilla. Tämän päivän Untamo viet-

tää TAMKin pääkampuksella, josta oman tiimin tiloja ei löydy.

Pyörällä töihin: Kampuksille pyöräileminen toimii Untamolle päivittäise-

nä liikuntana. Edellytyksenä tälle ovat helposti löydettävät runkoparkit sekä 

pukuhuoneet, jossa voi käydä raikastautumassa ennen työpäivän alkua. Puku-

kaappiin on jouhevaa jättää pyöräilyvarusteet niin, ettei niitä tarvitse kantaa 

paikasta toiseen koko päivää. 

Vetäytymistila: Untamo siirtyy pukuhuoneilta kampuksen pistäytymisalueel-

le. Ensitöikseen Untamolla on tiedossa webinaarin pitäminen koko yhteisölle, 

mihin hän tarvitsee pistäytymisalueelta äänieristettyä vetäytymistilaa. Tilassa 

on kiinteänä laadukas mikrofoni, kamera sekä iso kosketusnäyttö, jolla pystyy 

tekemään esimerkiksi virtuaalisia post-it-lappuseiniä.

Sovittu tapaaminen: Palaveria varten Untamo on varannut kampussovelluksen 

tilavarausjärjestelmän kautta tilan palaverin tarpeiden mukaisesti. Tiloja voi 

varata esimerkiksi koon, varustelun ja tunnelman mukaan. 

Kampusruokala: Tapaamisesta mennään suoraan lounaalle kampusruokalaan. 

Siellä voi aistia kampuksen henkeä, kun opiskelijat ja henkilöstö ovat sekoit-

tuneesti tilassa. Jonossa tuntematon tulee kehumaan aamuista webinaaria ja 

kysymään yhteistyön mahdollisuuksista.

Kahvikonttori: Lounaalta Untamo suuntaa keskeisellä paikalla sijaitsevaan 

kahvilaan, joka on erityisesti panostanut tiloihinsa työympäristönä. Untamo 

keskittyy parhaiten kahvilamaisissa ympäristöissä pienellä puheensorinalla ja 

kahvintuoksulla. Täällä kaikki yhteisön jäsenet voivat tehdä hommia ja kohdata 

spontaanisti. Parvelta voi seurata ympäröivää maailmaa töitä tehdessä.

Yhteisöllinen tapahtuma: Työpäivää lopetellessaan Untamo huomaa, että kah-

vikonttorilla on alkamassa pecha kucha -iltama, jossa esitellään yhden yksikön 

aikaansaannoksia lyhyiden kuvaesitysten muodossa. Untamo käy hakemassa 

vielä yhden kupin kahvia ja jää innolla kuuntelemaan.
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Hertta on kokenut konkari, joka toimii arvokkaana linkkinä korkeakouluyhteisön 

ulkopuolelle. Työssään hän toimii pääasiassa yhteistyökumppaneiden kanssa yl-

läpitäen välejä ja luoden uusia verkostoja. Tänään päivä kuluu Keskustakampuk-

sella, jonne on tulossa käymään edustusvieraita. Vieraat saapuvat rautatiease-

malle, minkä vuoksi Keskustakampus on luonnollinen tapaamispaikka.

Älykello: Hertan älykello tarkkailee häneen kohdistuvaa kuormitusta. Sen pe-

rusteella on helpompi valita työtapoja ja -tiloja, jotka paremmin edistäisivät hy-

vinvointia. Lisäksi kellon avulla voidaan ennakoida mm. flunssan tuloa päiviä 

aikaisemmin. Näin työntekijät osaavat siirtyä työympäristöihin, joilla estetään 

taudin leviämistä työyhteisöön. Hertta huomaa sykkeensä olevan koholla. Hän 

on hiukan jännittynyt tärkeiden vieraiden saapumisesta ja päättääkin virittäytyä 

päivään pitämällä meditaatiotuokion rauhoittavassa lepohuoneessa.

Organisaation tarina: Vieraat saapuvat. Yhdessä vieraiden kanssa aistitaan kam-

puksen vilinää ja vilskettä. Kampusmaailma edustaa organisaation tarinaa. Aluksi 

vieraiden kanssa on epämuodollista kahvittelua ja sen jälkeen sovittuja palave-

reja ennalta varatuissa kokoustiloissa. Vieraanvaraisuutta osoitetaan näyttämällä 

kampuksen parasta ja yhteisöä esitellään vaihtelevien tilojen kautta.

Lähiluonto: Taukoja kampuksilla voi pitää niin sisällä kuin ulkona kampusten 

ulkotilojen nivoutuessa saumattomasti sisätiloihin. Viihtyisällä sisäpihalla saa el-

vyttävän luontokokemuksen niin sisältä seuraten tai läheltä tarkastellen.

Coworking: Loppupäivän vieraat viettävät toisen porukan kanssa ja Hertalla työt 

jatkuvat yksilötehtävien parissa. Hertta tarkistaa työpistetilanteen kampusso-

velluksesta ja huomaa kampuksen pistäytymisalueen olevan jo täynnä. Onneksi 

kampukselta löytyy myös ulkopuolisten toimijoiden pyörittämiä coworking-tilo-

ja, joilla pystytään joustavasti lisäämään kampusten työtiloja tarpeen vaatiessa. 

Näissä tiloissa voi solmia uusia kampusten ulkopuolisiakin tuttavuuksia.

Etäkahvit: Hertta ja hänen tiiminsä huitelevat milloin missäkin ja siksi yhteyttä 

pidetäänkin säännöllisesti virtuaalisesti. Helposti saatavilla olevat vetäytymistilat 

ovat oivallisia tähän tarpeeseen.

Monikäyttöisyys: Käyttötehokkuuden parantamiseksi kampusten monikäyttöi-

syyttä on lisätty. Tarjolla on mm. iltaopetustarjontaa sekä kaupunkiverstas jae-

tuilla työkaluilla. Hertta käy päivän päätteeksi surauttamassa saumurilla viimeis-

telyt viikonlopun juhla-asuunsa.

H E R T A N  T Y Ö P Ä I V Ä  K E S K U S T A K A M P U K S E L L A
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6 . 4  T I L A V Y Ö H Y K K E E T

Työpäiväpolkujen sisältölähtöisestä analyysistä nousi 8 vyöhykettä. Vyöhykkeet ovat:

Vyöhykkeitä tulkittiin suunnittelijan näkökulmasta 

käyttäen apuna muodostettuja tilakokemuksia ja niis-

tä kummunneita suunnitteluperiaatteita. Tilavyöhyk-

keet on siis viety arkkitehtonisesti pidemmälle esittäen 

esimerkinomaisesti suunnitteluratkaisuja eri vyöhyk-

keillä. Se, mitä tilakokemusta kukin konkreettisempi 

ratkaisu havainnollistaa, on merkitty kunkin esimerkin 

jälkeen sulkuihin. Huomioonotettavaa on, että jokai-

nen työympäristökokonaisuus ei edellytä aina kaikkia 

esiteltäviä vyöhykkeitä, vaan kokonaisuudet muodos-

tetaan yhdistelemällä vyöhykkeitä tapauskohtaisesti.

Työpistealue Vetäytymistilat Yhteistyöntilat

Kahvittelualue

Joustavan

vuorovaikutuksen

alue
Hiljaisuuden alue

Vireystilat

Narikka-alue
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Työpistealueella tehdään yksilötyötä yhdessä. Vieruskaverin 

kanssa on lupa vaihtaa ajatuksia oman yksilötyön lomassa. Työ-

tehtävät eivät vaadi syvää keskittymistä ja ympärillä olevien ihmis-

ten puheesta, avusta ja läsnäolosta on hyötyä. Yhteinen läsnäolo 

voi synnyttää spontaaneja tilanteita, kun työntekijät lähtevät yh-

teistuumin esim. lounaalle tai kahville. (Vuorovaikutus). Ulkoasul-

taan työpistealue muistuttaa eniten perinteistä avokonttoriratkai-

sua. Alueella on sähköisiä työpisteitä, jotka ovat varusteltu kahdella 

näytöllä tai yhdellä laajalla näytöllä. Kun työpisteelle kirjautuu, se 

tunnistaa käyttäjän henkilökohtaisia preferenssejä, kuten halutun 

pöydän korkeuden, näytön kirkkauden ja lähivalaistuksen omi-

naisuudet. Alueella sijaitsee myös varustebuffet, jossa voi helposti 

käydä vaihtamassa tuoliaan tai muita varusteita oman mieltymyk-

sen mukaan. (Varianssi). Työpisteet voivat olla niin nimettyjä kuin 

jaettuja. Jaetuissa pöydissä käytetään puhtaan pöydän politiikkaa ja 

omia tavaroita voidaan säilyttää esim. koreissa, jotka työrupeaman 

päätteeksi siirretään säilytysalueelle. Yksityisyyttä ja turvallisuuden 

tunnetta avotilassa voidaan säädellä mukautettavin sermi-, ver-

ho- ja alakattoratkaisuin kuitenkin niin, että työpisteeltä toiselle on 

vaivaton puhe- ja näköyhteys. Edellä mainitut ratkaisut vaikuttavat 

myös huoneakustiikkaan, johon avotilassa on kiinnitettävä erityistä 

huomiota. Osa sermeistä on käsilaukun tavoin kannettavissa pai-

kasta toiseen ja niissä voidaan säilyttää esimerkiksi omia henkilö-

kohtaisia valokuvia. Näin luodaan oman tilan tuntua jaettuun tilaan. 

(Vapaus). Työpistealue sijaitsee ikkunoiden lähellä. Näkymä ulos 

työpisteiltä virkistää mieltä ja lepuuttaa silmiä. (Vireys). Työpistea-

lueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee vetäytymistiloja. Lyhyet 

puhelut ja keskustelut voi hoitaa työpisteellä, mutta pidemmissä on 

siirryttävä vetäytymistiloihin. (Varianssi).
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Vetäytymistiloihin voi piipahtaa pitämään luottamuksellisen keskustelun työkaverin 

kanssa, virtuaalikokouksen tai pidemmän puhelun. Tiloihin vetäydytään vuorovaikutta-

maan niin, ettei häirittäisi muita tai jos kaivataan yksityisyyttä muiden korvilta. Näitä tiloja 

voidaan käyttää myös virtuaalimateriaalin nauhoittamiseen. (Vuorovaikutus). Satunnai-

nen vetäytyminen keskittymistä tai palautumista varten on sallittua, mutta suositeltavaa 

on käyttää niille toiminnoille varsinaisesti tarkoitettuja tiloja. (Varianssi). Vetäytymistilat 

eivät ole ennalta varattavissa ja ne on tarkoitettu lyhytaikaiseen työskentelyyn. (Virtaus). 

Tilat ovat suljettuja pääasiassa 1-4 hengen tiloja. Tiloissa on otettu erityiseen huomioon 

ääneneristävyys ja akustiikka. Visuaalista näkyvyyttä voi säädellä omien tarpeiden mukai-

sesti. Tilat on varusteltu mikrofonilla, kameralla sekä isolla näytöllä. Istuin- ja pöytärat-

kaisut ovat vaihtelevia. (Varianssi ja vapaus).

Yhteistyötilat ovat tiloja tiedon jakamiselle, yhdessä tekemiselle ja ajattelulle. Tiloja käy-

tetään aikataulutettuihin kokouksiin ja ne sopivat niin muodolliseen kuin epämuodolli-

sempaan vuorovaikutukseen. (Vuorovaikutus). Tilat varataan pääsääntöisesti etukäteen 

varausjärjestelmän kautta, mutta ne on mahdollista varata myös suoraan paikan päältä 

tilojen ollessa vapaana. (Virtaus). Tunnelmaltaan tilat ovat vaihtelevia. Osa tiloista palvelee 

muodollisempia kokouksia perinteisine kokouspöytineen. Osa tiloista on taas dynaamisem-

pia. Niissä on tilaa liikkua, seisoa ja istua. Seinätila on käytössä aktiiviselle ideoinnille mm. 

piirtoseinien ja interaktiivisten esitystaulujen kautta. (Varianssi). Tiloja on erikokoisille 

kokoonpanoille ja kaikissa tiloissa on laadukas audiotekninen varustus. (Varianssi). Tilois-

sa on huomioitu myös ääneneristävyys, ettei häiriötä syntyisi viereisiin tiloihin. (Vapaus).
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Kahvittelualue on työpaikan yhteisöllisyyden sydän. Täällä juodaan kahvia, syödään lou-

nasta ja tutustutaan työkavereihin. Tänne voi mennä helposti keskustelemaan vähentäen 

äänihäiriötä työpistealueilla. (Vuorovaikutus).  Sijoittelussa on täten otettava huomioon, 

että ympäröivien alueiden tulisi olla ääntä eristäviä. (Varianssi). Alue on tärkeä sosiaa-

lisen hyvinvoinnin kannalta. Työkavereiden kohtaaminen epämuodollisesti tuo energiaa 

kesken työpäivää. (Vireys). Tunnelmaltaan tila on lämminhenkinen ja edustaa organisaa-

tion tarinaa. Tilassa on käytetty luontoelementtejä viihtyisyyden lisäämiseksi. Kalustus on 

ruokailupöytien ohella olohuonemaista. (Varianssi). Tila on monikäyttöinen ja muuntuu 

joustavasti esimerkiksi tapahtumakäyttöön. Ruokailu- ja kahvitteluajan ulkopuolella tilaa 

voi käyttää joustavasti ilman erillistä varausta pienten ryhmien tapaamisiin, kuten kokouk-

siin, jotka eivät vaadi luottamuksellisuutta tai esityksiä. (Virtaus). Kahvittelualue voi olla 

niin julkinen, jolloin sitä voivat käyttää myös ulkopuoliset, tai vain organisaation omaan 

käyttöön tarkoitettu. (Vapaus).

Joustavan vuorovaikutuksen alue on tarkoitettu vapaamuotoiselle yhdessä tekemiselle 

ja spontaaneille kokouksille. (Vuorovaikutus). Alueella on mahdollista myös tehdä keveän 

keskittymisen yksilötyötä. Kalustus on hyvin vapaamuotoista ja joustavaa. Alue sisältää 

niin ryhmätyöskentelypöytiä kuin erilaisia ryhmä- ja yksilöloosikalusteita. Tarvittaessa voi 

ottaa käyttöönsä pyörällisen siirreltävän näytön valitun työpisteen lähettyville. (Varians-

si). Alueelta löytyy myös muutamia äänieristettyjä suljettuja tiloja äkillisiin luottamuksel-

lisiin keskusteluihin. Tila on avoin, mutta sitä on rajattu visuaalisesti kalustein, verhoin ja 

lattiarakenteella. (Vapaus). Tilat eivät ole etukäteen varattavissa vaan ne ovat käytössä ad 

hoc. Alue sijaitsee kahvittelualueen tai varattavien yhteistyöntilojen läheisyydessä, koska 

yleensä näillä alueilla voi syntyä äkillisiä tarpeita spontaaneille vuorovaikutuksen tiloille. 

(Virtaus).
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Hiljaisuuden alueella voi keskittyä työhönsä rauhassa hiljaisuu-

dessa. Alue tukee täydellistä keskittymistä ja on rauhallinen esteet-

tisiltä ominaisuuksiltaan. Työrauhaa ylläpidetään siirtymällä hoita-

maan puhelut ja keskustelut lähellä sijaitseviin vetäytymistiloihin. 

Alue voi sisältää varsinaisten työpisteiden lisäksi vapaamuotoisem-

pia pesämäisiä kalusteita, joihin voi vetäytyä omaan rauhaansa työs-

kentelemään. (Varianssi). Varsinaiset työpisteet on rajattu sermein 

yksityisyyden ja visuaalisen rauhan turvaamiseksi. Alueella sijait-

see myös tarvittaessa turvatila, joka on erityisesti suunniteltu niille, 

jotka käsittelevät työssään salaista tietoa ja haluavat estää näky-

vyyden omalle näytölleen kokonaan. (Vapaus). Hiljaisuuden alueel-

la laitteet pidetään äänettöminä. Omaa keskittymistä suositellaan 

tehostamaan pitämällä laitteet lentotilassa keskittyvän työskente-

lyn ajan. (Vapaus). Alueella käytetään päivän kierron mukaista dy-

naamista valaistusta staattisuuden välttämiseksi. Liikkuva valaistus 

muistuttaa pienien taukojen pitämisestä ja asennon vaihtamisesta 

keskittyneessäkin tilassa. (Vireys). 

Vireystilat kannustavat palautumiseen sekä työn ja vapaa-ajan ta-

sapainoon. Ne eivät liity suoranaisesti työntekoon vaan ne rakenta-

vat työpaikalle hyvinvoivaa ilmapiiriä. Tämä vyöhyke voi tarkoittaa 

aktiivisia palautumisen tiloja, ympäristön elvyttäviä ominaisuuksia 

tai arkea helpottavia ratkaisuja. Vireystila voi olla älykäs viherseinä 

tai näkymä kauniille sisäpihalle. Se voi myös olla liikuntavälinein 

varusteltu jumppanurkkaus tai kaluste, johon voi vetäytyä meditoi-

maan. Vyöhykkeen ratkaisut voivat olla myös eri mittakaavan pal-

veluita. Tämän vyöhykkeen ratkaisuja olisi suotavaa olla kaikissa 

tilakokonaisuuksissa edes pienessä mittakaavassa kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin saavuttamisen kannalta.  (Vireys).

Narikka-alueella sijaitsevat säilytystilat, kuten lokerikot ja nau-

lakot. Joissain tapauksissa tämä voi tarkoittaa myös pukuhuonet-

ta. Narikka-alue toivottaa työntekijän tervetulleeksi ympäristöön. 

Sieltä käsin työntekijä voi liittyä turvallisesti yhteisöön. (Vapaus). 

Alueella tapahtuu myös spontaaneja kohtaamisia. (Vuorovaikutus). 

Narikkaan on helppoa ja turvallista jättää tavaransa. Naulakkoon voi 

jättää takin ja kengät ja lokeroon esimerkiksi pyöräilyvarusteet. Na-

rikka-alueelta löytyy myös henkilökohtainen toimistokassi, johon 

mahtuu työpäivän oleellisimmat tarvikkeet. (Vapaus).
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Kotipesät + yhteisalue Piipahduspiste Kokouskeskus

6 . 5  V Y Ö H Y K E K O K O N A I S U U K S I A 
M O N I P A I K K A I S I L L E  T Y Ö N T E K I J Ö I L L E

Koska jokainen muodostettu tilavyöhyke ei ole oleellinen jokaisessa työympäristökokonaisuu-

dessa, lopuksi analyysissa palattiin takaisin vuorovaikutusprofiileihin ja tilavyöhykkeistä muo-

dostettiin eri kombinaatioin profiilien kannalta mielekkäitä vyöhykekokokonaisuuksia. Ennen 

kuin mallikokonaisuudet esitellään tarkemmin, käydään läpi kokonaisuuksien yksityisyysas-

teet sekä vuorovaikutusprofiilit, joita ne palvelevat:

Pesänrakennus

Pölytys

Seitinkutominen

Pesänrakennus

Pölytys

Seitinkutominen

Pesänrakennus

Pölytys

Seitinkutominen

YHTEISKÄYTTÖALUE

YKSIK Ö N ALUE

YLE IN E N  A LUE

YKSIKÖIDEN YHTEISALUE 

YKSITYINEN

JULKINEN

PUOLIJULKINEN

PUOLIYKSITYINEN 

YKSITYINEN

YKSIK Ö N ALUE
YKSIK Ö N ALUE YKSIK Ö N ALUE

YKSITYINENYKSITYINEN YKSITYINEN
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Kotipesien yhteiset tilat usealla kotipesä-

alueella muodostavat tilakokonaisuuden, 

jonka tarkoituksena on edistää lähtökoh-

taisesti tiimin välistä vuorovaikutusta, 

mutta myös pölytystä eri yksiköiden välillä.

Kotipesä on oman yksikön yhteinen alue, 

joka ohjaa siihen, että nähdään myös ”omi-

aan” monipaikkaisessa organisaatiossa. 

Tutustuminen hajaantuneeseenkin yksik-

köön onnistuu, kun tiedetään, että alueella 

työskentelevät kuuluvat samaan yksikköön. 

Kotipesä on selkeä tukikohta yksikölle ja 

yksikön sisäisille tiimeille oli sitten vierai-

leva tai vakituinen kävijä. Tiimikokonai-

suudet ovat paikkoja, mitkä yleensä ”tie-

detään” eli sijainnilla rakennuksen sisällä 

ei sinänsä ole oleellista merkitystä: kunhan 

on tila ja tiedotus.

Kotipesä koostuu pääasiassa työpiste-

vyöhykkeestä. Se voi olla avointa tilaa tai 

esimerkiksi muutaman hengen huoneiksi 

jaettua tilaa kuitenkin niin, että vältetään 

koppi-käytäväarkkitehtuuria. Työpistealue 

on joko kokonaan jaettu tai sekoitus jaet-

tuja ja nimettyjä pisteitä niin, että kam-

pusten välillä pendelöivät kokevat olevansa  

osa kotipesän yhteisöä, vaikka nimettyjäkin 

pisteitä olisi. Yksiköistä siis tunnistetaan 

ne ryhmät, jotka voivat jakaa työpisteitä. 

Joissain tapauksissa työpisteiden jakamisen 

esteeksi voi muodostua henkilökohtaiset 

materiaalit, joita ei ole mahdollista raivata 

pois työpisteestä päivittäin. 

Työpistealueen ohessa on vetäytymistiloja, 

joihin voi tarvittaessa piipahtaa puhumaan 

puhelua, pitämään virtuaalikokousta tai 

juttelemaan spontaanisti kahden kesken. 

Tämän lisäksi kotipesäalueeseen kuuluu 

kompakti joustavan vuorovaikutuksen alue, 

kuten esimerkiksi kommuunipöytä, joka 

toivottaa tervetulleeksi kotipesäalueelle. 

Kommuunipöytä ja sen ympäristö voi olla 

oman yksikön näköinen esim.  koristeltuna 

työntekijöiden lapsuudenkuvilla, projektien 

aikajanoilla ja muulla yhteishenkeä nostat-

tavalla materiaalilla.

Kotipesien rajapinnassa olisi otollista sijai-

ta yksiköiden yhteisiä tiloja, joilla mahdol-

listetaan monipuolisempi eri työnvaiheita 

tukeva tilatarjonta sekä spontaanit koh-

taamiset yksiköiden välillä. Jaettavia vyö-

hykkeitä olisivat keskitetty narikka-alue, 

kahvittelualue, joustavan vuorovaikutuk-

sen alue, yhteistyön tilat, hiljaisuuden alue 

sekä vireystilat. Yksi kokonaisuuden koti-

pesistä voi olla täysin jaettu ylivuotoalue, 

jolla varmistetaan työpisteiden riittävyys 

aikoina, jolloin työympäristö on täysim-

millään.

Kotipesät ja kotipesien yhteisalue
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Kotipesä

Työpistealue

Vetäytymistilat, esim. puhelinkopit

Joustavan vuorovaikutuksen alue, esim. kommuunipöytä

Kotipesien yhteisalue

Narikka-alue, esim. lokerot, naulakot ja pukuhuone

Kahvittelualue, esim. kerroskahvila

Joustavan vuorovaikutuksen alue

Yhteistyön tilat

Hiljaisuuden alue, esim. hiljainen tila + turvatila

Vireystilat, esim. jumppanurkkaus

Konseptuaalinen pohjaote
(vyöhykkeet ja niiden sijoittelu)
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Piipahduspiste

Yksiköiden välinen vuorovaikutus eri kam-

puksilla synnyttää tarpeen tiloille, jossa 

voi piipahtaa esimerkiksi kokousten välissä 

kampuksella, jossa oman yksikön tiloja ei 

ole. Piipahduspiste tukee siis erityisesti yk-

siköiden välistä vuorovaikutusta. Sijainnil-

taan olisi toivottavaa, että piipahduspisteet 

sijaitsevat hyvissä paikoissa lähellä aulati-

loja tai muita keskeisiä alueita.

Piipahduspiste toimii paikkana, jonne voi 

mennä tekemään keskittymistä vaativaa 

työtä, mutta josta löytyy myös työkahvila 

eli kahvittelualueen ja joustavan vuorovai-

kutuksen alueen yhdistelmä spontaaneihin 

kohtaamisiin sekä äkillisiin yhteistyön tar-

peisiin. Työkahvilassa on myös mahdollista 

tehdä keveää keskittymistä vaativa työtä. 

Virtuaalivuorovaikutukseen ja luottamuk-

sellisiin keskusteluihin löytyy vetäytymis-

tiloja. Selkeällä narikka-alueella varmiste-

taan, että kampuksella vierailevallekin on 

paikka, jonne laittaa tavaransa niin, ettei 

niitä tarvitse raahata mukanansa paikasta 

toiseen kampuksella.

Piipahduspiste
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Hiljaisuuden alue, esim. hiljainen tila + turvatila

Vireystilat, esim. meditaatiotila

Konseptuaalinen pohjaote
(vyöhykkeet ja niiden sijoittelu)
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Kokouskeskus

Kokouskeskus on tarkoitettu yhteiseen 

vuorovaikutukseen niin yksiköiden välil-

lä kuin ulkopuolisten toimijoiden kans-

sa. Yhteiset tilat synnyttävät tasa-arvoa 

työntekijöiden välillä. Ne luovat yhteisöl-

listä ilmapiiriä, jossa toiselle kampukselle 

mentäessä ei tarvitse ainoastaan mennä 

”toisten tiloihin” vaan on olemassa yhtei-

siä vuorovaikutuksen paikkoja. Kokouskes-

kukset sijaitsevat näkyvillä ja keskeisillä 

paikoilla mieluusti miellyttävien ulkotilo-

jen läheisyydessä.

Tiloja on niin ennalta sovituille yhteistyön 

hetkille kuin spontaaniin äkilliseen vuoro-

vaikutukseen. Kokouskeskus tarjoaa neu-

vottelutilojen lisäksi paikkoja, jossa jatkaa 

keskustelua epämuodollisemmin kokouk-

sen jälkeen. Täältä löytyy myös vetäyty-

mistiloja puheluille sekä sensitiivisiin kes-

kusteluihin.

Kokouskeskuksen yhteydessä on virallinen 

kahvila, josta kahvikupposen lisäksi saa 

helposti myös tarjoilut palavereihin. Kah-

vila voi toimia myös organisaation kulttuu-

ria ja toimintaa esittelevänä showroomina. 

Kahvila muuntautuu helposti myös erilais-

ten tapahtumien pitopaikaksi. Kokouskes-

kukseen voi tulla myös työskentelemään 

yksilötöiden parissa, jos pieni taustahäly 

ja ympäristön eloisuus ei häiritse keskitty-

mistä.
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Vetäytymistilat, esim. puhelinkopit

Vireystilat, esim. sisäpiha (luontonäkymä)

Konseptuaalinen pohjaote
(vyöhykkeet ja niiden sijoittelu)



Yhteenveto ja pohdintaa

Työn viimeisessä luvussa esitetään yhteenveto työs-

tä sekä pohditaan työn tuloksia.  Luvussa palataan työn 

tutkimuskysymyksiin tiivistäen työn perusteella vasta-

ukset niihin.

7
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Olin tehnyt diplomityötäni aktiivisesti noin 

kuukauden ajan alkuvuodesta 2020 läh-

tien, kun maailmalla alkoi tapahtua jotakin 

odottamatonta. Kiinasta kantautunut koro-

naviruspandemia levisi ympäri maailman 

vetäen suuren osan tietotyöläisistä kotei-

hinsa etätyöhön. Maailman laajin ja suurin 

”etätyökokeilu” sai alkunsa. EU:n elin- ja 

työolojen kehittämisvirasto Eurofoundin 

(2020) ennakkotietojen mukaan juuri suo-

malaiset siirtyivät EU-maiden joukossa 

eniten etätöihin koronapandemian vuoksi.

Työni kannalta harmittelin aluksi sitä, että 

mahdollisuudet harjoittaa työssäni tutkit-

tavaa monipaikkaista työntekoa loppuivat 

kuin seinään. Siinä kohtaa en kuitenkaan 

vielä ymmärtänyt, kuinka suuri arvo työn 

kannalta lopulta olikaan, että ihmiset jou-

tuivat ja pääsivät kokeilemaan pakotetus-

ti etätöitä. Vaikka etätyössä on ollut omat 

haasteensa, on poikkeustilanteesta löytynyt 

työelämän kannalta myös mahdollisuuksia. 

Poikkeustilanteen myötä moni joutui ker-

taharppauksella opettelemaan etätyökäy-

täntöjä ja, näin ollen, tämä ”kokeilu” kir-

kasti niitä työn tekemisen mahdollisuuksia, 

joita nykyinen teknologinen inframme 

mahdollistaa. Ymmärrys valmiuksista ajas-

ta ja paikasta riippumattomaan monipaik-

kaiseen työhön siis kasvoi.

Poikkeustilanteen kautta tutkimuksessa 

haastattelemani henkilöt pystyivät konk-

reettisesti vertailemaan ja pohtimaan var-

sinkin toimistolle menemisen roolia työs-

sään. Uudet etätyökäytänteet saivat ihmiset 

myös reflektoimaan työkäytänteitään nor-

maalissa arjessa. Vaikka poikkeustilanne 

opetti nimenomaan käytäntöjä työskennel-

lä kotona, se kylvi silti ikään kuin ajatuk-

sensiemenen siitä, millaista tulevaisuuden 

monipaikkainen työ ja työympäristö voisi-

vat olla. Näin ollen tämä ajanjakso on vii-

meistään osoittanut, että muutos, jonka 

äärellä työympäristöt ovat, on väistämä-

tön ja nyt entistäkin ajankohtaisempi. 

Tämän muutoksen ymmärtämiseksi dip-

lomityöni tavoitteena on ollut selvittää 

ensinnäkin, mikä ylipäätänsä on organi-

saation tarjoamien tilojen rooli, kun työ-

ympäristö on vähitellen laajentunut kos-

kemaan muitakin paikkoja kuin perinteistä 

toimistoa, ja miten organisaation tarjoa-

missa tiloissa voidaan arkkitehtonisin kei-

noin tukea tällaista laajemmalle ulottuvaa 

monipaikkaista työtä. Työtä ohjannut pää-

tutkimuskysymys oli: Miten organisaation 

työympäristöllä voidaan tukea mobiilia ja 

monipaikkaista työtä? Valitun aihepiirin ja 

näkökulman takia oikeiden käyttäjien tar-

peiden ja tavoitteiden kartoittaminen osana 

tutkimusprosessia valikoitui luontevimmak-

si lähestymistavaksi, ja siksi tutkimuskysy-

myksiä lähestyttiin kirjallisuuskatsauksen 

lisäksi laadullisen tapaustutkimuksen kaut-

ta. Tapaustutkimuskohteena toimi Tampe-

reen korkeakouluyhteisö ja etenkin yhteisön 

mobiilit työntekijät, jotka yhä enenevissä 

määrin työskentelevät useilla kampuksilla 

ja eri paikoissa. Valitut tutkimusmenetel-

mät osoittautuivat antoisaksi keinoksi sel-

vittää näitä asioita. Monet kirjallisuudesta 

löytyneet näkökulmat saivat tukea tapaus-

tutkimuksesta, ja tapaustutkimuksesta puo-

lestaan nousi arvokasta tietoa, joka toi uusia 

näkökulmia aiheeseen liittyen. Seuraavaksi 

käydään läpi tarkemmin yhteenvetoa ja joh-

topäätöksiä työn tuloksista.
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Monipaikkainen tietotyöympäristö (Luku 3)

Tutkimuskysymys 1: 

Mikä on organisaation tilojen rooli monipaikkaisessa tietotyöympäristössä?

Tässä osiossa selvitettiin, miten työn ja sen toimintaympäristön muutokset ovat vaikutta-

neet työympäristöihin ja etenkin organisaation tarjoamiin tiloihin. Tutkimuksesta selvisi, 

että organisaation toimisto kilpailee jatkossa työnteon paikkana muidenkin paikkojen rin-

nalla, mutta sillä on silti tärkeä rooli etenkin fyysisten kohtaamisten, elämän rytmittämi-

sen ja monipuolisten puitteiden tarjoamisen kannalta. Sen lisäksi, että toimistolla kohtaa 

työkavereita ergonomisissa puitteissa, se erottaa työn ja vapaa-ajan ja luo siis puitteet 

tasapainoisemmalle arjelle.

Monipaikkaisen työn tukeminen (Luku 4)

Tutkimuskysymys 2: 

Mitkä ovat työn tukemisen kannalta keskeisiä tekijöitä monipaikkaisessa työssä?

Tässä osiossa tunnistettiin monipaikkaiseen työhön liittyviä keskeisiä haasteita ja mah-

dollisuuksia, jotta voitaisiin tunnistaa niitä tekijöitä, joihin työympäristöjen suunnittelussa 

on hyvä kiinnittää huomiota. Monipaikkaisesta työstä todettiin useita voimavara- ja kuor-

mitustekijöitä, joista työn tukemisen kannalta keskeisimpiä ovat:

• Siirtymiset: Liikkuvan työn myötä työntekijä viettää aikaa enemmän tai vähemmän 

siirtyen paikasta toiseen. Matkustamiseen menevä aika on useimmiten pois muusta 

toiminnasta, mutta toisaalta siirtymiset voidaan kokea hengähdystaukona työtehtävien 

lomassa. Kuitenkin varsinkin työpäivän aikaiset siirtymiset koetaan ongelmana.

• Virikkeellisyys: Tilallisten muutosten kautta koetaan uusia asioita, nähdään ideoita ja 

tutustutaan erilaisiin ihmisiin, minkä vuoksi monipaikkaisuus on keskeistä virikkeel-

lisyyden kannalta.

• Yhteisöllisyys: Hajaantuneisuus voi heikentää tiimien vuorovaikutusta ja organisaatio-

on sitoutumista, mikä voi vaikuttaa yhteisöllisyyteen.

• Omaehtoisuus ja kontrolli: Monipaikkainen työskentely sisältää lähtökohtaisesti puit-

teet omaehtoiselle työlle, sillä se mahdollistaa työn rytmittämisen omien tarpeiden ja 

työtehtävien mukaisesti. Toisaalta monipaikkaisessa työssä työntekijän on hallittava 

työnsä lisäksi laajaa toimintaympäristöään, mikä voi olla kuormittavaa.
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Monipaikkaisen työn tilakokemukset (Luku 5)

Tutkimuskysymys 3: 

Mitä organisaation tiloissa on otettava huomioon, jotta se tukisi monipaikkaista työtä?

Tässä osiossa pyrittiin arkkitehtonisin keinoin vastaamaan mobiilin ja monipaikkaisen tie-

totyön työympäristölle asettamiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Tutkimuksessa luotiin 

hypoteesi tilakokemuksista, joita oletettavasti tavoitellaan mobiilia ja monipaikkaista työtä 

tukevalta työympäristöltä. Tilakokemuksien muodostaminen näytti, että tukeakseen moni-

paikkaista työtä työympäristön tulisi tukea seuraavia tilakokemuksia:

• Monipuoliset yhteistyön tilat

• Paikat spontaaneille kohtaamisille

• Organisaation kulttuuria ilmentävä ympäristö

• Työnteon eri vaiheita tukevat tilat ja välineet

• Toiminnon kannalta haluttu tunnelma tilallisin keinoin

• Laajan tilatarjonnan mahdollistaminen

• Tilojen hahmotettavuus

• Tilojen omaksi tunteminen

• Tilojen haltuunotto

• Itsesäätelyn mahdollisuus

• Saavutettavuus

• Saatavuus

• Joustavuus

• Elvyttävä ympäristö

• Biofiilinen suunnittelu

• Arkea helpottavat ratkaisut

Vuorovaikutus

Tilakokemus 

 

Mitä on syytä ottaa huomioon kyseisen kokemuksen kannalta?

Varianssi

Vapaus

Virtaus

Vireys

Muodostetut tilakokemukset toimivat hyvinä lähtökohtina suunnittelulle, mutta konkreet-

tisten suunnitteluratkaisujen toteuttamiseksi niitä pitää tarkentaa kohdeorganisaation mu-

kaan ja heidän tarpeisiinsa sopivaksi.
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Suunnittelutyökalut:

Tampereen korkeakouluyhteisön monipaikkaista työtä tukeva työympäristö

Tutkimuskysymys 4: 

Millainen työympäristö voisi tukea monipaikkaista työtä?

Tässä osiossa muodostettiin tarkemmat työkalut tukemaan juuri tapaustutkimuskohteen 

työympäristöjen suunnittelua. Osiossa havainnollistettiin eri keinoin tapaustutkimuksesta 

nousseita tarpeita ja mahdollisuuksia, joita analysoitiin ja jäsenneltiin arkkitehtuurin nä-

kökulmasta. 

Päälöydös osiossa oli, että vuorovaikutuksen eri rajapinnat määrittelevät hyvin pitkälle 

tarpeita ja toiveita sen suhteen, millainen työympäristö voisi tukea monipaikkaista työtä. 

Näitä rajapintoja olivat kohdeorganisaatiossa vuorovaikutus tiimin, yhteisön eri yksiköiden 

ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Näiden rajapintojen sisällä vuorovaikutus voi olla niin 

suoraa, spontaania kuin epäsuoraa. Tämän löydöksen perusteella muodostettiin vuorovai-

kutusprofiilit, joiden kautta pystyttiin kattavasti analysoimaan ja tulkitsemaan haastatte-

luaineistoa työympäristösuunnittelun tarkoitusperiin. Vuorovaikutusprofiilit ovat:

Pesänrakennus: 

Tiimin välinen vuorovaikutus

Pölytys: 

Yksiköiden välinen vuorovaikutus

Seitinkutominen: 

Korkeakouluyhteisön ja ulkopuolisten toimijoiden välinen vuorovaikutus

Tämä profilointimenetelmä toimi työkaluna analyysin kaikille seuraaville vaiheille.  Profiilien 

avulla haastatteluaineistosta arkkitehtuurin näkökulmasta löydettyjä tilallisia tarpeita ja mah-

dollisuuksia havainnollistettiin työpäiväpolkujen kautta. Työpäiväpolut esittävät siis kuvitteel-

listen työntekijöiden ideaalista toimintaa ja tiloja työpäivän aikana. Ne jäsentävät mielekkäällä 

tavalla vuorovaikutusprofiilien avulla saatua tietoa käyttäjien tarpeista ja mahdollisuuksista ja 

niihin on näin ollen helpompi ottaa kantaa esimerkiksi jatkokehittämistä ajatellen. Työpäivä-

polkuja voidaankin käyttää yhtenä kehittämisen työkaluna vuorovaikutusprofiilien rinnalla.

8:00

9:30

11:00

13:00

15:00

16:30
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Työpäiväpolkuja analysoimalla arkkitehtuurin näkökulmasta määriteltiin mobiileja työnte-

kijöitä parhaiten palvelevat tilavyöhykkeet. Työpäiväpolkujen osasista pyrittiin löytämään 

samankaltaisuuksia ja näin työpäiväpolkujen aineisto saatiin ryhmiteltyä uuteen muotoon 

tilavyöhykkeiksi. Tilavyöhykkeiden tilallisuutta pohdittiin käyttäen apuna tässä työssä 

muodostettuja tilakokemuksia ja niissä esitettyjä suunnitteluperiaatteita. Tilavyöhykkeet 

vietiin siis arkkitehtonisesti pidemmälle esittäen esimerkinomaisesti suunnitteluratkaisu-

ja eri vyöhykkeillä. Vyöhykkeet auttavat jäsentämään työympäristössä tarvittavia tiloja ja 

suunnitteluratkaisuja ja näin ollen ne toimivat työkaluna ja perusteluna varsinaisten suun-

nitteluratkaisujen taustalla. Tilavyöhykkeet ovat:

Työpistealue

Vetäytymistilat

Yhteistyöntilat

Kahvittelualue

Koska jokainen muodostettu tilavyöhyke ei ole oleellinen jokaisessa työympäristökoko-

naisuudessa, lopuksi analyysissa palattiin takaisin vuorovaikutusprofiileihin ja tilavyöhyk-

keistä muodostettiin eri kombinaatioin vuorovaikutusprofiilien kannalta mielekkäitä mal-

likokokonaisuuksia. Vyöhykekokonaisuuksiksi muodostui:

Kotipesät + yhteisalue Piipahduspiste Kokouskeskus

Joustavan vuorovaikutuksen alue

Hiljaisuuden alue

Vireystilat

Narikka-alue

Pesänrakennus

Pölytys

Seitinkutominen

Pesänrakennus

Pölytys

Seitinkutominen

Pesänrakennus

Pölytys

Seitinkutominen
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Työssä esiteltyjen tulosten tavoitteena oli 

luoda työympäristöjen arkkitehtisuunnitte-

luun ymmärrys mobiilien ja monipaikkais-

ten työntekijöiden tarpeista kirjallisuus-

katsauksen ja tapaustutkimuksen kautta. 

Tuotettujen lähtökohtien perusteella suun-

nittelija tietää kokonaisvaltaisemmin, mitä 

ottaa huomioon mobiilin ja monipaikkaisen 

työn kannalta organisaation tilojen suun-

nittelussa. Työkalut toimivat apuvälineinä 

sekä perusteluina konkreettisten suunnit-

teluratkaisujen valinnoissa. Konkreettiset 

suunnitteluratkaisut ovat näiden tietojen 

perusteella jokaisen arkkitehdin itse har-

kittavissa. 

Koska tapaustutkimuskohteena toimi kor-

keakouluorganisaatio, jossa erilaiset am-

mattialat ovat hyvin laajalti edustettuna, 

oli yllättävää huomata, että tarpeet työym-

päristöltä mobiilin ja monipaikkaisen tie-

totyön kontekstissa olivat kuitenkin hyvin 

samankaltaisia työnkuvasta riippumatta. 

Kuten todettu, tarpeet perustuivat pitkälti 

vuorovaikutuksen rajapintoihin muutamia 

työnkuvakohtaisia poikkeuksia lukuun ot-

tamatta. Tämän tiedon varjolla työssä tuo-

tettuja lähtökohtia voidaankin todennäköi-

sesti soveltaa myös muissa organisaatioissa 

kuin tapaustutkimuskohteessa.

Huomionarvoista on kuitenkin, että tässä 

työssä tutkittiin nimenomaan mobiileja ja 

monipaikkaisia työntekijöitä. Tämä työ an-

taa siis tietyiltä osin rajoittuneen näkökul-

man aiheeseen. Aihepiirin kannalta olisikin 

tutkimisen arvoista tarkastella seuraavaksi 

työntekijöitä, joiden työnkuvaan ei lähtö-

kohtaisesti liity paljon monipaikkaisuutta. 

Miten työn toimintaympäristön muutokset 

vaikuttavat heihin, mitä toiveita tai mah-

dollisuuksia heillä on työympäristöjen suh-

teen, ja mitä nämä yhdessä mobiilien työn-

tekijöiden tarpeiden kanssa tarkoittavat 

työympäristöltä?

Tämän käyttäjäkeskeisen prosessin aikana 

olen oppinut, että vaikka suunnittelijalle 

ympäristöjen ja tilojen vaikutukset ihmi-

seen voivatkin tuntua selkeiltä, ne eivät 

välttämättä välity muille suoraan. Tilal-

listen keinojen vaikutuksia ei aina tunnis-

teta samalla tavoin kuin suunnittelija ne 

tunnistaa. Käyttäjä ei siis välttämättä osaa 

lähtökohtaisesti ilmaista kaikkia rajoitteita 

tai tarpeita, mitä ympäristössään kohtaa, 

koska ei näe niillä olevan ehkä merkitystä 

ympäristön kannalta. Näin ollen käyttäjä-

vuorovaikutuksessa on suorien toiveiden 

lisäksi opittava tunnistamaan rivien välistä 

asioita, joihin tilallisin keinoin voidaan vä-

lillisesti vaikuttaa. Tämä edellyttää syväl-

listä perehtymistä käyttäjiin sekä oikeiden 

kysymysten kysymistä.

Työn suurin anti onkin ollut käyttäjänäkö-

kulman arvo ja ymmärrys arkkitehtisuun-

nittelussa. Arkkitehti on tilallisten ratkai-

sujen suunnittelussa ammattilainen, mutta 

jos taustalla olevia käyttäjiä ei perusteelli-

sesti tunneta, voi ideaalinenkin ympäristö 

jäädä potentiaaliltaan käyttämättä. Käyt-

täjiä perusteellisesti tutkimalla ja tulkit-

semalla arkkitehti pystyy parhaimmillaan 

vastaamaan niin ympäristöissä kohdat-

tuihin ongelmiin kuin niistä kumpuaviin 

mahdollisuuksiin muodostaen näin toimi-

vaa ja tarkoituksenmukaista rakennettua 

ympäristöä.
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L I I T E  2 :  T E E M A H A A S T A T T E L U N  K Y S Y M Y S R U N K O

Yleisesti työstä

Kerro vähän työstäsi, millaista se oli normaalisti ennen poikkeustilaa? 

 Toimitko siis jossain tiimissä vai teetkö paljon itsenäisesti hommia?

Millaisia sosiaalisia kohtaamisia ja vuorovaikutusta sinulla on työpäivän aikana?

 Koetko nämä tärkeinä? Miksi? 

 Mikä niissä on hyvää ja mikä huonoa?

 Haluaisitko tehdä enemmän yksin vai yhdessä?

Miten tauotat työtäsi ja palaudut työstäsi? 

 Miten mieluiten?

 Pitäisikö mielestäsi työympäristön tukea palautumisessa, ja jos niin miten?

Paikat

”Oma kampus”

Oma nimetty työpisteesi on kyselyn perusteella X, miten koet sen?

 Vastaako se työn tekemistä? Onko se sopiva?

 Mitä toivoisit lisää?

Mitä muita paikkoja käytät omalla kampuksella ja miksi?

 Missä tiimiläiset istuvat?

Muut kampukset

Kyselyn perusteella huomaan, että käyt X verran muilla kampuksilla, voisitko avata 

sitä, mitä kampuksia käytät ja miksi näitä kampuksia käytät

 Kuinka kauan? Vietätkö koko päin vai käväisetkö vain?

Muut paikat

Kyselyn perusteella olet vastannut, että teet muuallakin kuin kampuksilla hommia, 

missä muualla? Jos voisit avata, että missä ja miksi?

Haastattelurungon rakenne:

Teema-alue

Avainkysymykset

 Mahdolliset jatkokysymykset



Paikkojen verkosto ja sen kokeminen

Jos mietitään näitä kaikkia paikkoja niin, miten koet kampukset? Onko kampuksilla 

jotain merkitystä sinulle?

 Eli miksi menet toimistolle?

Missä näistä kaikista paikoista teet mieluiten hommia ja miksi?

Miten koet reissaamisen (työskentelyn usealla kampuksella ja eri paikoissa)? miksi?

 Mikä on vaikeinta? Entä mitä hyviä puolia?

Koetko, että sinun on helppo mennä ja toimia muissa yhteisöissä korkeakouluyhtei-

sön sisällä?

 Mitkä asiat helpottaisivat? 

 Mitä toisen yhteisön rajan ylitys vaatisi?

Poikkeustilanne

Miten näet, että poikkeustila vaikuttaa nyt jatkoon? Aiotko muuttaa jotain? Ajatte-

letko jostain eri lailla?

Tarpeet ja odotukset työympäristöltä

Mitkä asiat helpottaisivat liikkuvaa työtäsi?

 Mitkä työympäristön parannukset helpottaisivat?

 Mitkä tekijät tai palvelut työympäristössä tai sen läheisyydessä helpottaisi 

 vat työn tekoa ja arkea?

Mitkä asiat auttavat viihtymään työssäsi? 

 Onko työympäristössä jotain, mikä voisi auttaa viihtymään?

Lopuksi osaisitko kuvailla, millainen olisi unelmien työviikkosi? Mitä siihen kuuluu?

 Esim. millaisia toimintoja, tunnelmia ja paikkoja se sisältää?

 Esim. missä suhteessa olet eri paikoissa viikon aikana?

Onko vielä jotain muuta mitä haluaisit lisätä tai emme jutelleet usealla kampuksella 

ja eri paikoissa työskentelyyn liittyen?

 Palautetta kyselystä ja haastattelusta?






