Workplace Design -opas

RAKENNA TOIMIVAMPI
JA TEHOKKAAMPI
TYÖYMPÄRISTÖ
Työelämän muuttuessa tarvitaan tiloja erilaisille ihmisille erilaisiin tarpeisiin.
Tämän oppaan avulla onnistut rakentamaan työntekijöillesi toimiston, jossa
työtä voidaan tehdä entistä joustavammin ja tehokkaammin.
Jokaisella työntekijällä, yksiköllä ja organisaatiolla on ainutlaatuiset tarpeet ja vaatimukset, joita toimitilojen on
tuettava parhaimmalla mahdollisella tavalla. Muutoksen tulee tapahtua ihmiset ja organisaatio edellä, ymmärtäen työtapojen moninaisuutta ja ajan henkeä. Vain
tällä tavoin voidaan saavuttaa työympäristömuutoksen
päätavoite: tyytyväiset työntekijät.
Tässä oppaassa kerrotaan mitä toimintolähtöinen
työympäristö, activity based working, tarkoittaa sekä
mitä hyötyjä työtapojen uudistaminen tuo henkilöstölle
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ja liiketoiminnalle (kappale 1). Opas antaa ytimekkään
katsauksen siihen, mitä kaikkea uuden työympäristön
suunnittelussa ja tilamuutoksen toteutuksessa tulee
huomioida (kappale 2). Oppaaseen sisältyy lisäksi kymmenen kohdan muistilista, jota noudattamalla työympäristömuutos on helppo saada onnistumaan (kappale
3). Hyvin suunniteltu työympäristömuutos voi nostaa
organisaation parhaimmillaan aivan uudelle tehokkuuden, innovaatioiden ja tuottavuuden tasolle.

Johdanto – työpaikkoja ihmisille
Työympäristömuutoksen ytimessä ovat ihmiset. Hyvässä toimistossa jokaisella on mahdollisuus saada työnsä
tehtyä, vaikka tarpeet ja työnteon tavat vaihtelevatkin. Työympäristö on paljon muutakin kuin vain tila ja huonekalut. Kun suunnittelussa huomioidaan ihmisten sosiaaliset, virtuaaliset ja fyysiset tarpeet, saadaan tuloksena työympäristö, jossa ihmiset kukoistavat ja tuloksia saadaan aikaan. Mobiiliteknologia antaa mahdollisuuden tehdä
töitä uudella tavalla ajasta ja paikasta riippumatta. On kaikkien etu antaa ihmisten itse päättää, koska ja miten he
saavat parhaiten työtehtävänsä hoidettua.

1. Activity based working –
uusi tapa tehdä töitä
MITÄ ACTIVITY BASED WORKING ON?
Toimivassa työympäristössä on erilaisia tiloja keskittymistä vaativiin tehtäviin, yhteistyöhön ja seurusteluun.
Activity based working (ABW) tarkoittaa sitä, että toimistoympäristö suunnitellaan ensisijaisesti erilaisten
työtehtävien mukaan. Toisekseen se viittaa siihen, miten aktiivisesti työntekijä itse hyödyntää olemassa olevia tiloja. Toimintolähtöinen työympäristö ulottuu myös
toimitilojen ulkopuolelle, tukemaan työtehtävien suorittamista vaikka kotona tai lentokentällä. Kyse on siis
kokonaisvaltaisesta muutoksesta, joka vaikuttaa työpaikan kulttuuriin, työtapoihin ja -tekniikoihin.
TYÖTÄ YKSIN JA YHDESSÄ
Tietotyöläinen tarvitsee paikan, jossa keskittyä, pohtia
ja puhua rauhassa. Koska jatkuva paikallaan istuminen
on myös terveyshaitta, on toimistossa hyvä olla monenlaisia tiloja, joihin voi tarvittaessa vetäytyä. Näitä
voivat olla pienhuoneet, hiljaisen tilan seisomapisteet
tai pesämäiset sohvat. Myyjät tarvitsevat akustisesti
hyvin suunniteltuja puhelinhuoneita, mutta viettävät
myös paljon aikaa kentällä kuljettaen tarvittavan datan
kannettavissa tietokoneissaan. Tiimityö taas vaatii erilaisia paikkoja rennoille tai tiukan asiallisille palavereille
seisomapöytäryhmistä ja bistroista perinteisiin neuvottelutiloihin. Työalueita harkitusti sijoittamalla vahvistetaan yhteenkuulumisen tunnetta ja siirretään osaamista vaivatta. Valinnanvapaus auttaa myös suoriutumaan
tehtävistä nopeammin ja tehokkaammin.
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TOIMINTOLÄHTÖISEN TYÖYMPÄRISTÖN HYÖDYT
HENKILÖSTÖLLE
Liikkuminen työympäristössä pisteeltä toiselle tehostaa
verenkiertoa elimistössä ja aivoissa; voimme paremmin
ja ajattelemme keskittyneemmin. Liikkuessamme myös
kohtaamme enemmän ihmisiä ja vaihdamme ajatuksia.
Käyttäjän aktiivisuuteen pohjautuva työympäristö antaa
työntekijälle mahdollisuuden valita työtehtävilleen mieluisimman suorituspaikan. Toimintolähtöinen työympäristö tuo mukanaan joustavuuden, joka vaikuttaa myönteisesti työntekijöiden tyytyväisyyteen, elämänhallintaan
sekä sairauspoissaoloihin.
Tutkimusten mukaan kolme neljästä vastavalmistuneesta korkeakoulutetusta uskoo, että yhdeksästä
viiteen työskentely on tullut tiensä päähän. Työtunteihin halutaan enemmän joustavuutta, entistä epätavallisempia työtiloja ja laajempia virtuaalisia työympäristöjä.
Tunnettu esimerkkitapaus toimintolähtöisestä työympäristömuutoksesta on Keilarannassa sijaitseva Microsoft,
jonka tavoitteena oli kasvattaa joustavuutta tehokkuuden sijaan (Projektiuutiset 4/2011). Työympäristömuutos kantoi hedelmää, kun työntekijöiden annettiin vapaasti valita itselleen sopivimmat työtavat.
TOIMINTOLÄHTÖISEN TYÖYMPÄRISTÖN HYÖDYT
LIIKETOIMINNALLE
Uusi toimintolähtöinen työtapa vaikuttaa tilakustannuksiin yrityksen kannalta positiivisesti, koska tiloja hyödynnetään aiempaa tehokkaammin. Karkeasti arvioituna
tilakustannukset tippuvat jopa 30 prosenttia (FM Magazine 21.11.2012), joten perinteisistä työpisteistä luopuminen on pitkällä tähtäimellä kannattavaa. Tällä hetkellä monissa organisaatioissa yli puolet toimistoalasta
on tyhjillään tai hyvin vähän käytöllä. Joustavuuden ja
toimiston kasvojen kohotuksen myötä organisaation tehokkuus, työntekijöiden tyytyväisyys ja työnantajan vetovoimaisuus työmarkkinoilla paranevat.
Great Place to Workin tekemän kattavan tutkimuksen mukaan (Kauppalehti Toimitilat) työntekijätyytyväisyyden ja kannattavuuden välillä on selkeä yhteys. Maailmanlaajuisessa 10 miljoonaa henkilöä kattavassa tutkimuksessa selvisi, että sadan parhaan työpaikan joukkoon kuuluvat yritykset tekevät kolme kertaa parempaa
tulosta kuin suurimmat pörssiyhtiöt. Oikein toteutettuna voi toimintolähtöisellä työympäristöuudistuksella
olla selvät yrityksen tulosta parantavat vaikutukset, jos
yrityskulttuuria ja työntekijöiden sitoutuneisuutta osataan johtaa samaan suuntaan. Activity based working
on paljon muutakin kuin löhösohvat, smoothiekoneet ja
etätyöpäivät. Kehityshankkeen on oltava osa yrityksen
kokonaisstrategiaa.
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2. Minkälaisia tiloja yrityksesi ja henkilökuntasi tarvitsee?
Ennen kuin ryhdyt toteuttamaan tilamuutosta, on hyvä miettiä mitkä ovat yrityksen
ja henkilökunnan todelliset tarpeet. Haluatko sitouttaa työntekijöitäsi entistä
vahvemmin tarjoamalla monipuolisia työtiloja ja joustavia etätyömahdollisuuksia? Vai
onko tavoitteenasi uudistaa brändiä ja päivittää toimitilat vastaamaan ajan henkeä? Oli
lähtökohta kuinka selkeä tahansa, on hyvä pitää mielessä, että kaikkien työntekijöiden
tarpeet on huomioitava yksilöllisesti. Jokaisessa yrityksessä on eri määrä vaikkapa
omalla työpisteellä pysytteleviä ”ankkureita”, kolmansissa paikoissa liiteleviä
”navigoijia” tai omaa ideointirauhaa tarvitsevia ”yhdistelijöitä”. Tämä opas auttaa sinua
selvittämään, kuinka paljon ja minkälaisia tiloja juuri sinun henkilökuntasi tarvitsee.

MITKÄ OVAT YRITYKSEN JOHDON TARPEET JA
TAVOITTEET?
Yrityksen johdon on ensisijaisesti mietittävä, mitä työympäristön kehittämisellä tavoitellaan. Johdon tulee
määritellä tulevaisuuden tavoitetila ja kartoittaa erot
yksiköiden ja yksilöiden välillä. Työympäristömuutoksen tavoitteena voi olla esim. brändiuudistus, uusien
hyvien työntekijöiden houkutteleminen tai työntekijöiden entistä vahvempi sitouttaminen toimivan työympäristön avulla. Taustalla voi olla myös fuusioituminen, suuri rekrytointitarve tai toisaalta vähennystarve, jolloin työtilojen ja työkulttuurin uudistaminen
on välttämätöntä. Tehokkaammilla tiloilla ja uusilla
työskentelytavoilla yritys voi vahvistaa työntekijöiden
motivaatiota ja pysyä mukana ajan hengessä. Motivoituneet työntekijät mahdollistavat hyvät sisäiset ja
ulkoiset asiakassuhteet, jotka ovat edellytys yrityksen
tai organisaation tuottavuudelle ja kannattavuudelle.
Työympäristömuutos voi siis olla hyvinvointi-, ympäristövastuullisuus-, kustannus- tai liiketoimintalähtöinen, tai näiden yhdistelmä.
MITÄ ONGELMIA PITÄÄ RATKAISTA?
Jokainen organisaatio on erilainen. Työympäristöjä
ei voida kopioida, koska yksilöillä on viime kädessä
erilaiset tarpeet. Muutostarpeita kartoittaessa tulee
tunnistaa ne ongelmat, jotka ovat kussakin organisaatiossa työntekijöiden tehokkuuden, sitoutumisen tai
kehittymisen esteenä. Nämä ongelmat voivat liittyä
toimitilojen tehottomuuteen, hukkatilaan ja korkeisiin
kustannuksiin. Ongelma voi olla myös hyvin konkreettinen, kuten virtuaalisten työvälineiden puute, joiden
avulla organisaatiossa voitaisi karsia matkapäiviä ja lisätä online-kokouksia. Paremmat etätyömahdollisuudet ja työympäristön joustavuus ovat usein avaintekijöitä henkilöstön tyytyväisyyteen.
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MITKÄ OVAT ERITYYPPISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN
TARPEET?
Henkilökunnan tarpeita kartoittaessa tulee määrittää
yksiköiden koko ja toimintatavat suhteessa koko henkilöstön tarpeisiin. Tyypillisesti jokaisessa toimistossa
on neljäntyyppisiä työntekijöitä, joilla on keskenään
hyvin erilaiset työtavat. Näitä neljän eri profiilin työntekijöitä voi löytyä jokaisesta yksiköstä vaihtelevassa
suhteessa, jolloin yksiköiden tilatarpeet voivat poiketa
toisistaan paljonkin. Neljä työntekijäprofiilia luokitellaan karkeasti seuraavalla tavalla:
1. ANKKURIT (anchors) ovat päivittäin toimistolla.
He tarvitsevat työpisteen, jonka äärelle istuutua
alas sekä täsmälliset ajat eri aktiviteeteille. Ankkureita voivat olla esimerkiksi osastoassistentti,
Help Desk –henkilö, AD tai asiakaspalvelutyöntekijä.
2. YHDISTELIJÄT (connector) ovat puolet työajastaan poissa omalta työpisteeltä, mutta kuitenkin
aktiivisessa vuorovaikutuksessa oman organisaation sisällä. Yhdistelijät tarvitsevat tiloja suunnitteluun ja ideointiin. He voivat olla nimikkeiltään esimerkiksi markkinointipäälliköitä, tiiminvetäjiä, kouluttajia ja HR Business Partnereita.
3. KERÄILIJÄT (gatherer) ovat vastuussa organisaation ulkopuolisista suhteista ja työskentelevät
usein ns. kolmansissa paikoissa. Oma toimisto
toimii tietovarastona, ja siellä pitää olla tarvittaessa omaa rauhaa keskittymistä vaativaan
työhön sekä mahdollisuutta vuorovaikutukseen.
Keräilijöitä ovat tyypillisesti palvelupäällikkö,
asentaja tai markkinointijohtaja.
4. NAVIGOIJAT (navigator) ovat myyntimiehiä ja
konsultteja, jotka ovat omalla toimistolla enemmänkin vierailijoita. He viettävät toimistolla
aikaa vain ehkä päivän viikossa, joten oman
toimiston joustavuus on tärkeää. Navigoijiin
lukeutuu myös mahdollisesti yrityksen avainhenkilö toimitusjohtaja tai vaikkapa PR-päällikkö.
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MITEN TILOJEN KÄYTTÖÄ VOIDAAN MITATA?
Erilaisten työntekijöiden tarpeita ja toiveita voidaan selvittää tilankäyttötutkimuksen, kyselyn, haastattelujen ja
työpajojen avulla. Yrityksessä kannattaa muutosprojektille luoda ohjelma, jossa uusia toimintamalleja ja tilaratkaisuja kehitetään yhdessä. Uudet tilat vaikuttavat
voimakkaasti koko työkulttuuriin, joten henkilökunta
tulee ottaa mukaan ohjelmaan alusta saakka. Johdon
on mietittävä tarkkaan, miten työntekijät saadaan sitoutumaan kehittämisprojektiin ja millä panoksella tietyt henkilöt ohjelmaan osallistuvat.
Tarpeita kartoittaessa lähdetään liikkeelle olemassa
olevista tiloista. On selvitettävä, kuinka paljon jo olemassa olevia tiloja on ja kuinka aktiivisesti niitä käytetään. Työntekijöiltä kysytään esimerkiksi kuinka usein
he käyttävät tiettyä neuvotteluhuonetta, sohvaa, ruokapöytää tai hiljaista tilaa, sen sijaan että tarvitsevatko
he kyseisiä tiloja. Luopuminen saavutetuista eduista on
yleensä vaikeampaa, jos on vielä epävarmaa, mitä tilalle on tulossa.
Olemassa olevien tilojen käyttöasteen mittaaminen
jakautuu kahteen erilaiseen tapaan: kokemusperäiseen (tunne) tai mitattuun (fakta). Kokemusperäinen
mittaaminen voidaan toteuttaa arvioihin perustuvien
kyselyiden, haastattelujen ja workshopien avulla. Ihmisiltä kysytään esimerkiksi missä he istuvat eniten, kuinka paljon (%) he arvioivat istuvansa omalla työpisteellä
päivän aikana ja minkälaisia tiloja he käyttävä erilaisiin
tarpeisiin. Kokemusperäistä mittaamista voidaan vahvistaa faktatiedolla käyttämällä esimerkiksi pöydän alle
asennettavia sensoreita. Näin voidaan varmistua siitä,
pitääkö henkilön oma kokemus työpisteen käytöstä oikeasti paikkansa.
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MUUTTO UUTEEN OSOITTEESEEN VAI VANHOJEN
TILOJEN PARANTAMINEN?
Tarve työympäristömuutokselle lähtee aina jostain suuremmasta organisaatiota koskevasta muutoksesta. Yrityksen johdon on punnittava, onko muutoksen kynnyksellä tarpeen muuttaa kokonaan uuteen osoitteeseen
vai voiko vanhoja tilata muokata muuttuneita tarpeita
vastaavaksi. Vaikka vanhasta voi saada helpostikin uutta, voi usein esimerkiksi teknologian lisääminen vanhoihin tiloihin tulla kalliimmaksi kuin muutto. Palvelimet
saattavat vaatia lisätilaa, mutta toisaalta uusi teknologia voi täysin korvata vanhat ja turhaksi käyneet arkistohuoneet.
Muutto on välttämätön, jos taustalla on fuusio ja
olemassa olevia tiloja ei voida laajentaa tarpeeksi isolle
henkilömäärälle. Tavoitteena voi olla myös pohjasuunnitelman nykyaikaistaminen, esim. koppiympäristön
muuttaminen avokonttoriksi tai monitilatoimistoksi,
jolloin ensisijaisesti kannattaa selvittää onnistuuko
muutos kyseisessä rakennuksessa. Brändin uudistaminen tilojen ja sisustuksen parannuksella ei välttämättä
vaadi muuttamista toiseen osoitteeseen, ellei brändiä
haluta kohottaa esimerkiksi paremmalla sijainnilla.
Muuttoa miettiessä on jälleen kerran tärkeää kuunnella
työntekijöiden ajatuksia huolella. Onko keskustasijainti
tärkeä työnantajakuvan ja palvelutarjonnan kannalta?
Entä onko lähistöllä tärkeämpää olla runsaasti pysäköintitilaa omalla autolla kulkeville? Vai halutaanko sijainnilla houkutella ihmisiä, jotka käyttävät julkista liikennettä tai polkupyörää?

3. TILASUUNNITTELUN
10 KOHDAN MUISTILISTA
huomioi nämä asiat uusien tilojen suunnittelussa
Kun olet pohtinut yrityksesi ja henkilökuntasi tarpeita, tavoitteita ja olemassa olevien tilojen
käyttöä, on aika ryhtyä konkreettisiin toimiin. Tämän muistilistan avulla pysyt suunnitelmassasi
ja onnistut rakentamaan yrityksellesi toimivamman ja tehokkaamman toimintaympäristön, jossa
myös henkilöstösi viihtyy.
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Määritä minkälaisiin tehtäviin tilan tulee soveltua
Yrityksen tilatarvetta on hyvä lähteä tarkastelemaan
kolmesta eri näkökulmasta – sosiaalisesta, fyysisestä ja
virtuaalisesta.
A. SOSIAALINEN: MITÄ TILAN KÄYTÖSSÄ KANNATTAA
OTTAA HUOMIOON?
>> Eri ikäluokat
>> Erilaiset työprofiilit – kuinka paljon? (ankkurit,
yhdistelijät, keräilijät ja navigoijat)
>> Erilaiset tavat tehdä töitä
>> Vuorovaikutus – Minkälaisia kohtaamisia tiloissa
on nyt? Halutaanko vuorovaikutusta edistää?

B. FYYSINEN: MITÄ TILAN RAKENTEESSA JA
SIJAINNISSA KANNATTAA OTTAA HUOMIOON?
>> Erilaisiin tarpeisiin tarkoitetut tilat (hiljainen
työskentely, avotoimisto, neuvotteluhuoneet)
>> Tilan toimivuus ja viihtyvyys
>> Tilojen puhtaanapidon ja huollon helppous
C. VIRTUAALINEN: MINKÄLAISTA INFORMAATIO- JA
KOMMUNIKAATIOTEKNOLOGIAA TILASSA TULEE
OLLA?
>> Etäyhteydet
>> Tietokoneet ja mobiililaitteet
>> Tulostus ja skannaus

2

Muodosta
suunnittelutiimi
Nimeä projektin johto, roolit ja vastuut sekä määritä
pelisäännöt henkilöstölle. Muodosta suunnittelutiimi,
joka
>> konsultoi henkilökuntaa, jotta organisaation
kattava näkemys on muutoksessa selvästi mukana
(mm. terveys, turvallisuus, järjestelmien ja
prosessien toimivuus, brändimielikuva)
>> ymmärtää henkilöstön tarpeita: järjestää
demotyöpisteitä, työpajoja liittyen tiettyihin
haasteisiin, haastatteluja, kokeiluja ja
testikalusteita sekä pyytää näistä palautetta
>> mittaa tilankäyttöä tunneperäisesti (esim.
kyselylomakkeella) ja faktapohjaisesti
(havainnoimalla käytön määrää, esim. sensoreilla)
>> huolehtii arvioinnista tekemällä toistuvaa ja
jatkuvaa seurantaa
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Laadi aikataulu ja valitse
suunnittelutoimisto
Kaikki lähtee laadukkaasta suunnittelusta. On ensiarvoisen tärkeää valita kunnon suunnittelukumppani, joka
>> tietää mitä tekee ja milloin yrityksen on pakko
olla uudessa kohteessa
>> osaa antaa realistisen aikatauluarvion ja
sitoutuu noudattamaan sitä
>> tietää kuinka kauan esim. kalusteiden ja uuden
teknologian toimittamisessa kestää
>> käyttää projektin tavoitteisiin sopivia kaluste-,
it- ja remonttikumppaneita
>> kartoittaa, voiko työympäristömuutoksen
vaiheistaa vai pitääkö kaiken olla samaan
aikaan valmista
>> ottaa huomioon työn siirtämisen haasteet
(esim. muuton yhteydessä) ja väliaikaisten
tilojen tarpeen
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Tee viestintäsuunnitelma
Työympäristömuutos askarruttaa jokaista käyttäjää ja siihen sitoutuminen vaihtelee sen mukaan,
koetaanko uusi työympäristö uhkana vai mahdollisuutena. Viestinnän tehtävänä on kannustaa henkilökunta toimimaan työympäristömuutoksen vision
mukaisesti. Tavoitteisiin ei voida päästä, jos ne eivät ole olleet selvillä kaikille alusta saakka.
>> Kirkasta tavoite kaikille osapuolille ja toista
viestiä useasti
>> Sitouta johto suunnitelmaan kaikilla tasoilla ja
varmista, että viesti on sama joka suunnasta
>> Sovi tilasuunnitteluprojektitiimin kanssa,
millä tavalla tietoa kerätään ja miten
etenemisestä ja tuloksista tiedotetaan muille
(esim. videotervehdys, blogi, ilmoitustaulu,
viikkomemo intraan)
>> Kerää henkilöstöltä säännöllisesti palautetta
ja tee selväksi, mihin asioihin henkilöstö voi
vaikuttaa ja mihin ei
9
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TEE VYÖHYKESUUNNITELMA
Vyöhykesuunnitelman tavoitteena on selvittää, minkälaisia tiloja ja minkä verran niitä tarvitaan erilaisiin
työmoodeihin. Tiloja tulee olla saatavilla yksilötyöhön, yhdessä tekemiseen, vaatteiden ja tavaroiden
säilytykseen, ruokailuun, puhelimessa puhumiseen,
seisomatyöhön, rentoutumiseen jne. Seuraavassa
on lueteltuna yhteensä 12 erilaista tilaa, jotka soveltuvat yksilötyöhön, kohtaamisiin tai tukitoimintoihin.
Lista auttaa sinua tarkastamaan, millaisia tiloja vyöhykesuunnitelmassasi tulee olla.

1. TILAT YKSILÖTYÖHÖN

Hiljainen tila ja rauhoittuminen

Ryhmätyöhuone ja projektihuone

Avotoimisto ja bistro

Yksilötyöpiste ja puhelinkoppi

2. TILAT TAPAAMISIIN

Edustus- ja konferenssitila

Luova tila brainstormausta varten

Tilapäinen ja epämuodollinen tila

Virtuaalitila ja showroom

3. TUKITILAT
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Tulostus ja kopiointi

Tauko-, peli- ja virkistäytymistila

Säilytys ja lukkokaapit

Syöminen ja juominen
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Määritä tilan ilme
>> Mitä tilalla halutaan viestiä ja kenelle
(asiakkaille/henkilöstölle)?
>> Käykö tilassa asiakkaita? Onko edustustiloille
tarvetta?
>> Halutaanko yrityksen brändiä korostaa
erilaisilla ilme-elementeillä, kuten
grafiikkaseinäkkeillä, valaisimilla, verhoilla,
tapetilla, seinien ja kalusteiden värillä yms.?
>> Minkälaista tunnelmaa tavoitellaan?
Halutaanko tilasta kotoisaa ja mukavaa vai
minimalistista ja modernia?
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Valitse kalusteet
>> Laadi kalustesuunnitelma, jonka avulla
valitset tiloihin parhaiten työskentelyä
tukevat kalusteet
>> Lähde tarve edellä: minkälaiset kalusteet
tukevat yksilötyötä, tiimityötä, rentoutumista
jne.?
>> Kiinnitä materiaaleissa erityistä huomiota
akustiikkaan ja kalusteissa ergonomiaan
>> Jos yrityksesi on muuttamassa uuteen
osoitteeseen, varaa vähintään 12 viikkoa
kalusteiden toimitukseen
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Huomioi virtuaalisen
työnteon vaatimukset
Kalusteita valitessa on hyvä kartoittaa samalla virtuaalisen työnteon tarpeet:
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Langaton verkko
Kannettavien tietokoneiden määrä
Lisänäytöt
Kiinteät tietokoneet erikoisohjelmineen esim.
graafikolle tai AD:lle
Tilavaraus- ja videoneuvottelujärjestelmät
Nimeämättömien/yhteiskäyttöisten
työpisteiden varausjärjestelmä
Puhelimet ja padit
Omat tilat palvelimille ja muulle tekniikalle
Pilvipalvelut

Huom.! Saadaksesi kaiken irti uusista laitteista, tulee henkilökunta perehdyttää perusteellisesti uusien välineiden tehokkaaseen käyttöön.
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Laadi pelisäännöt
Laadi pelisäännöt uusille tiloille yhdessä henkilöstön kanssa.
>> Saako avotilassa puhua?
>> Missä saa syödä? Vain keittiössä vai myös omalla
työpisteellä?
>> Saako ruokailutilassa syödä esim. kaalikääryleitä?
>> Onko omia työpisteitä? Missä säilytetään tavaroita?
>> Voiko työtä tehdä kotoa käsin vai ollaanko läsnä? Aina vai
joskus? Onko läsnäolopakkoa?
>> Mistä tietää pitääkö neuvottelutila erikseen varata?
Minkälaiset ovat yleiset varauskäytännöt?
>> Miten vierailijat otetaan vastaan? Missä tiloissa?
Muista palata pelisääntöihin tilojen käyttöönoton jälkeen.
Testaa, miten pelisäännöt ovat toimineet ja kerää henkilöstöltä palautetta. Muuttakaa pelisääntöjä tarvittaessa yhdessä.
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Arvioi ja seuraa
Vaikka hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, valmista ei tule
koskaan. Työympäristö muuttuu ja elää koko ajan. Kun yksi
työntekijä lähtee, tulee toinen tilalle uusine tarpeineen ja tottumuksineen. Koko tilamuutosprosessin aikana on hyvin tärkeää kiinnittää huomiota arviointiin, seurantaan ja palautteen
saantiin. Työympäristöjohtaminen ei ole projekti, vaan jatkuva
prosessi.
>> Ovatko tavoitteet tarpeeksi kirkkaat? Miten niihin pääsyä
seurataan?
>> Onko visio muutoksesta ja tilatarpeista viestitty selkeästi
koko henkilökunnalle?
>> Mitä mittareita käytetään?
>> Miten henkilöstöltä saadaan palautetta? (esim. sähköinen
kyselylomake)
>> Miten suunnittelutiimi on onnistunut projektissa? Entä
projektin johto?
>> Kuka arvioi ja seuraa?
>> Miten tilamuutoksessa onnistuttiin?
>> Miten seuranta jatkuu projektin jälkeen?
>> Laatiiko suunnittelutiimi toimintasuunnitelman
tulevaisuudelle?
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LÄHTEET
FM Magazine 21.11.2012
http://www.fmmagazine.com.au/blog/property-real-estate/why-activity-based-working-may-not-be-for-you/#.VdbnXoXMM2U
Kauppalehti http://toimitilat.kauppalehti.fi/Home/ActivityBasedWorking
Projektiuutiset 4/2011: Luovat tilat tietotyölle.
http://www.projektiuutiset.fi/fi/artikkelit/microsoft-espoon-keilarannassa
Toti 2012: Monitilatoimisto. Ohjeita käyttöön ja suunnitteluun.
http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/toti/Documents/monitilatoimiston_suunnitteluohje_toti_03092012.pdf
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