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TIIVISTELMÄ

Tämän tilasuunnittelun maisterityön opinnäyt-
teen tarkoituksena on selvittää, millaisia vaiku-
tuksia työelämää muuttavilla maailmanlaajui-
silla ilmiöillä ja megatrendeillä on suomalaisiin 
työtiloihin ja –kulttuuriin. Työssä on keskitytty 
tutkimaan sitä, kuinka tilallisilla ratkaisuilla tu-
lisi vastata muuttuviin työn tekemisen tapoihin. 
Tavoitteena on aikaansaada aiheesta kattava tie-
topohja ja muodostaa syvällinen ymmärrys ilmi-
öiden liittymisestä tilassa ilmeneviin muutoksiin. 
 Opinnäyte jakautuu tutkimus- ja suun-
nitteluosuuteen. Opinnäytteen tutkimusosuus 
on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa 
tutustutaan monipuolisesti aiheen tutkimuskir-
jallisuuteen, tehdään katsaus työtilojen yleiseen 
kehitykseen ja perehdytään vallalla olevaan mo-
nitilatoimisto-konseptiin. Toinen vaihe pitää 
sisällään opinnäytetyön päämateriaalin kuten 
asiantuntijahaastattelut ja –työpajan aineiston ke-
räämisen ja tulokset. Kolmas vaihe pitää sisällään 
kirjallisuuden, haastatteluiden ja työpajan tulos-
ten vertailun. Suunnitteluosuus sisältää ajurien ja 
johtopäätöksien hahmottamisen sekä niihin pe-
rustuvan tilakonseptin suunnitteluprosessin ja lo-
pullisen tilakonseptin. Suunnittelun tavoitteena ei 
ole luoda yksityiskohtaista tilasuunnitelmaa vaan 
tarjota näkemys muuttuvaan työelämään ja suun-
nitella tilakonsepti, joka mahdollistaa useita eri-
laisia ratkaisuja. Tilakonsepti pyrkii vastaamaan 
niin tämän päivän kuin tulevaisuuden käyttäjien 
tarpeisiin. 

 Työn pohjalta voidaan todeta, että käsitel-
täessä laajoja ilmiöitä kuten megatrendejä, rat-
kaisevaa on se miten työelämässä ymmärretään 
näiden ilmiöiden vaikutukset ja tartutaan niiden 
tuomiin haasteisiin. Työtiloja suunnittelevien tu-
lee hahmottaa ilmiöiden vaikutukset muuttuvaan 
työn tekemiseen, jotta voi tarjota ratkaisuja uu-
denlaisiin tilaratkaisuihin myös tulevaisuudessa.
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ABSTRACT

The purpose of this Master of Arts thesis work is 
to find out what kind of impacts global phenom-
ena and megatrends that alter working life have 
on Finnish workspaces and working culture.  The 
work is focused on examining how to respond to 
the new ways of work with spatial solutions. The 
aim is to obtain an exhaustive knowledge base and 
an in-depth understanding of the phenomena of 
accession to the spatial changes.
 The thesis is divided into research and pro-
ductive parts. The research is in three parts. The 
first part introduces a wide range of research lit-
erature relevant to the subject and an overview on 
the overall development of workspaces. The sec-
ond stage includes the main material of the thesis, 
such as expert interviews and workshop results. 
The third phase includes the comparison of liter-
ature and the results gathered in expert interviews 
and workshop. The productive part of the thesis 
work includes perceiving the design drivers and 
designing a spatial concept based on these ele-
ments. The objective of the design is not to cre-
ate a detailed spatial plan but to provide a view of 
the changing world of work and to create a spa-
tial concept, which enables a number of different 
solutions. This concept aims to meet the needs of 
both users: those of today and those of the future.
 It has become clear during the process of 
thesis writing that when dealing with large-scale 
phenomena such as megatrends, the crucial fac-
tor is how these phenomena are understood in the 

work life and how these problems are solved. The 
ones designing workplaces should see the effects 
of these phenomena in the new ways of working to 
be able to provide solutions to new kinds of work-
places in the future.
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1.1 Aihe ja taustat
Muuttunut yhteiskunta ja teknologian tarjoamat 
mahdollisuudet ovat muovanneet tapaamme teh-
dä työtä. Tieto- ja viestintäteknologian kehitys on 
mahdollistanut työskentelyn missä vain ja mihin 
aikaan tahansa. Tietotyössä tuotetaan, jaetaan ja 
sovelletaan tietoa sekä saadaan aikaan aineetto-
mia ja aineellisia tuotoksia (Virtaharju 2010, 4). 
Vaikka teknologian ansiosta työ ei ole enää sidottu 
tiettyyn aikaan tai paikkaan, fyysiset työympäris-
tömme eivät Tekesin Käyttäjälähtöiset tilat -jul-
kaisun mukaan ole kehittyneet samassa tahdissa 
(Haapamäki ym. 2011, 8).
 Oivalluksen eli Elinkeinoelämän keskus-
liiton ”Oppivien verkostojen osaamistarpeet tule-
vaisuuden Suomessa” koordinoiman osaamis- ja 
työvoimatarpeiden ennakointihankkeen loppu-
raportissa puolestaan kirjoitetaan, kuinka teolli-
suusyhteiskunnasta on siirrytty tietoyhteiskun-
taan, jossa yritysten ansaintalogiikka rakentuu 
yhä enemmän innovaatioihin. Raportissa maini-
taan myös, että olennaista on se, osataanko töitä 
tehdä uudella tavalla ja sitä kautta synnyttää uu-

sia aikaansaannoksia. (Juva & Hynynen 2011, 8). 
Saman ilmiön tuovat esille Ilkka Halava ja Mika 
Pantzar teoksessaan Kuluttajakansalaiset tule-
vat! sekä Sirkka Heinonen, Juho Ruotsalainen ja 
Sofi Kurki julkaisussaan Luova Tulevaisuustila ja 
tulevaisuuden osaamisen ennakointi. Näissä pu-
hutaan jo siirtymisestä tietoyhteiskunnasta kohti 
merkitys- ja elämysyhteiskuntaan. Teoksissa ko-
rostetaan sitä, kuinka tiedon jalostaminen, yksi-
lö ja elämyksien merkitys korostuvat. (Halava & 
Pantzar 2010, 18; Heinonen, Ruotsalainen & Kur-
ki 2012, 27). Kaikista edellä mainituista teoksista 
huokuu lisäksi se, kuinka työtilojemme ja etenkin 
-kulttuurin tulisi vastata muuttuvan työelämän 
haasteisiin. 
 Työssäni sisustusarkkitehtina olen törmän-
nyt erilaisten projektien kautta edellä mainittu-
jen fyysisten työympäristöjen kehityshaasteisiin. 
Valmistuin keväällä 2013 muotoilijaksi sisustus-
arkkitehtuurin pääaineesta Lahden ammattikor-
keakoulun Muotoilu- ja taideinstituutista, jonka 
jälkeen aloitin työt monialaisessa työympäristö-
muotoiluun erikoistuneessa Workspace Oy:ssä. 
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Workspacen palveluihin kuuluvat muun muassa 
työympäristökehittäminen ja -konsultointi, sisus-
tussuunnittelu sekä muutosjohtaminen. Erilaisis-
sa suunnittelukohteissa mielestäni kiinnostavin 
lähtökohta on usein ollut omista työhuoneista 
monitilatoimistoon siirtyminen. 
 Maisteriopintojeni aikana tein tulevai-
suuden tutkimuksen opintoihin pintaraapaisun. 
Huomasin olevani erityisen kiinnostunut me-
gatrendeistä ja näiden ilmiöiden vaikutuksista 
elämäämme. Tulevaisuuden tutkija Mika Man-
nermaa on todennut megatrendien olevan joko 
yksittäisiä ilmiöitä tai ilmiöiden joukkoja, jolla 
on vaikutusta yleiseen kehityssuuntaan. Manner-
maa toteaa myös, että megatrendeistä puhuttaessa 
tulee hahmottaa se, että megatrendi voi sisältää 
monia erilaisia ilmiöitä ja osailmiöitä. Megatren-
dit tulee siis käsittää tarpeeksi laajoina kokonais-
valtaisina kokonaisuuksina. (Mannermaa 1999, 
84-85.) Opinnäytetyöni tavoitteena on yhdistää 
kiinnostukseni työympäristöihin ja megatrendei-
hin ja saada selville, millainen vaikutus näillä tule-
vaisuuden suunnan määrittelijöillä on työtapoihin 

ja niihin tiloihin, joissa työskennellään. 
 Megatrendi käsitteen luoja John Naisbitt 
julkaisi vuonna 1982 kirjan Megatrends, joka ku-
vaa Yhdysvalloissa tuona aikana tapahtuvia laajoja 
muutoksia sekä globalisaatiota. Naisbittin myö-
hemmät julkaisut heijastelevat kyseisessä teokses-
sa esitettyjä havainnointeja. Vaikka osa Naisbittin 
väitteistä tuntuu nykyään vanhanaikaisilta, niistä 
voidaan hahmottaa yleisiä kehityksen kulkusuun-
tia. Naisbitt ja Aburdene mainitsevat Megatren-
dit 2000 -teoksessa myös, että megatrendeillä on 
tapana kehittyä hitaasti ja niiden vaikutus kestää 
jonkin aikaa. Ne vaikuttavat heidän mukaansa 
meihin noin seitsemästä kymmeneen vuoteen. 
Ilmiöissä tapahtuu myös siirtymiä. (Naisbitt & 
Aburdene 1990, 12). 
 Myös ajatushautomo Demos Helsinki kä-
sittelee megatrendejä raportissaan Piilotettu osaa-
minen. Raportissa otetaan kantaa siihen, kuinka 
nämä laajat ilmiöt vaikuttavat suomalaiseen työ-
elämään kansainvälisten osaajien kautta. Heidän 
mukaansa näillä globaaleilla ilmiöillä on suora 
vaikutus suomalaiseen työelämään ja organisaati-
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Kuva 1. Tietotyön moodit (Virtaharju, 2010, 5). Kuvan muokkaus KA. 
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oihin. Mikäli näihin ongelmiin ei tartuta, ”ratkais-
taan eilisen ongelmia” (Leppänen ym. 2013, 50, 
53). Tästä syystä koen tärkeänä käsitellä opinnäyt-
teessäni megatrendejä, sillä niillä ei ole vaikutusta 
vain meidän työtiloihin ja -kulttuuriin vaan myös 
suomalaisen työelämän kilpailukykyyn sekä kan-
sallisella tasolla että maailmanlaajuisesti. Suunnit-
telemalla tulevaisuuden haasteisiin kantaaottavia 
tiloja, voimme edesauttaa innovaatioiden kehitys-
tä. 
 Tutkin opinnäytteessäni, miten nämä me-
gatrendit vaikuttavat suomalaiseen työkulttuuriin. 
Vaikuttavatko täällä samat trendit kuin maailmal-
la? Millainen vaikutus megatrendeillä on tilojen 
suunnitteluun? Miten tilasuunnittelussa ennakoi-
daan tulevat tarpeet vai panostetaanko lähitulevai-
suuden ratkaisuihin? Miten työympäristö muut-
tuu eri sukupolvien astuessa työelämään? Ovatko 
työympäristöt sellaisenaan katoava tilakäsite vai 
kasvaako se entisestään koskemaan laajemmin 
elinympäristöämme? Ollaanko vielä 20 vuoden 
päästä töissä jollakin tietyllä yrityksellä vai ovatko 
työtehtävät enemmän konsultaatiokeskeisiä pro-
jektitehtäviä? Mitä monipaikkaisen työskentelyn 
ja etätyömahdollisuuksien kehittäminen vaatii?

1.2 Työn tavoite ja rajaus
Opinnäytteeni käsittelee tietotyöhön vaikuttavia 
ilmiöitä ja niiden suhdetta fyysiseen työympä-
ristöön ja -kulttuuriin. Työni jakautuu kahteen 
osioon: tutkimusosuudessa tavoitteenani on tu-
tustua näihin ilmiöihin, joilla on vaikutus tu-
levaisuuden työhön ja saada selville, millainen 
vaikutus megatrendeillä on suomalaisiin työym-
päristöihin ja -kulttuuriin. Megatrendejä tutkiessa 
tavoitteenani on saada syvällisempää ymmärrystä 
siitä, miten esimerkiksi demografinen muutos nä-
kyy työpaikoilla tai miten hyvinvointi megatren-
dinä vaikuttaa tapaamme työskennellä. Suunnit-
teluosuuden päämääränä on kehittää tilakonsepti, 
joka ottaa huomioon nämä tulevaisuuden työym-

päristön vaatimukset. 
 Opinnäytteeni tutkimusosuus jakautuu 
kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa 
tutustun monipuolisesti aiheen tutkimuskirjal-
lisuuteen. Teen katsauksen työtilojen yleiseen 
kehitykseen ja perehdyn vallalla olevaan moniti-
latoimisto-konseptiin. Opinnäytteeni päämate-
riaalia varten järjestin asiantuntijahaastattelut ja 
-työpajan, joiden tuloksia analysoin työni toisessa 
vaiheessa. Selvitän tuloksien avulla, ilmenevätkö 
asiantuntijoiden mielestä samat ilmiöt suoma-
laisten työtilojen ja -kulttuurin kehityksessä kuin 
kirjallisuudessa. Kolmas vaihe pitää sisällään kir-
jallisuuden, haastattelujen ja työpajan tulosten 
vertailun. Suunnitteluosuus pitää sisällään ajurien 
ja johtopäätöksien hahmottamisen sekä niihin 
perustuvan tilakonseptin suunnitteluprosessin. 
Suunnitteluosuus päättyy lopullisen konsepti-
suunnittelun esittelyyn. 
 Päämääränäni on suunnitella muunto-
joustava tilakonsepti, joka huomioi megatrendi-
en vaikutuksen työympäristöihin ja -kulttuuriin. 
Tavoitteenani ei ole luoda yksityiskohtaista tila-
suunnitelmaa vaan tarjota näkemys muuttuvaan 
työelämään ja luoda tilakonseptin, mikä mahdol-
listaa useita erilaisia ratkaisuja.

1.3 Työympäristöjen kehitys 
Suomessa ja länsimaissa
Toimistotyön juuret voidaan jäljittää pitkälle histo-
riaan, mutta kiinnostavimmat muutokset toimis-
totyössä ovat tapahtuneet viimeisten vuosisatojen 
aikana. Muutosten ensimmäinen suurempi aalto 
tapahtui 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkuun 
(Lappalainen 1999, 52). Etenkin Yhdysvalloissa 
voimakas teollistuminen loi paineita toimistotyön 
ja -tilojen kehitykselle. Samaan aikaan kehitettiin 
myös toimistotyöhön soveltuvat tekniset ratkaisut 
kuten kirjoituskone ja puhelin (Junnila 1988, 10). 
 Kuitenkin rakennustekniikka asetti vielä 
tuolloin haasteita toimistorakennusten kehityk-
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selle. Etenkin hissin ja teräsrungon kehitykset 
mahdollistivat muutoksen toimistorakentamises-
sa. Niiden seurauksena rakennusten kerroslukua 
kyettiin lisäämään ja rakennusten runkosyvyyttä 
kasvattamaan. Yhdysvalloissa toimistorakentami-
sen kehitys siirtyi Chicagosta Manhattanille, jos-
sa 1800-luvun lopulla rakennettiin ensimmäinen 
30-kerroksinen rakennus (Park Row Building). 
(Junnila 1988, 10-11.)
 Suomessa saman aikakauden esimerkkinä 
on entinen keisarillinen senaatti eli valtioneuvos-
ton linna, joka suunniteltiin alun perin toimisto-
käyttöön. Se toimii edelleen käyttötarkoitustaan 
vastaavassa tarkoituksessa. 1800-luvun toimis-
torakennusten tyylissä haettiin vaikutteita aluksi 
renessanssin palatsiarkkitehtuurista ja pohjarat-
kaisuiltaan ne muistuttivat porvariston asuinra-
kennuksia. (Lappalainen 1999, 54.)
 1950-luvulla Yhdysvalloissa alettiin raken-
tamaan tornimaisia rakennuksia, sky scrapers eli 
pilvenpiirtäjiä. Rakennukset hylkäsivät maail-
mansotia edeltäneet tyylit. Samaan aikaan toimis-
torakennukset, sisustusratkaisut ja jopa kalustus 
ilmensivät hierarkkisia rakenteita. Omasta työ-
huoneesta tuli statussymboli. (Lappalainen 1999 
56, 58.)
 Toimistorakentamisen seuraava suurempi 
muutosjakso tapahtui 1960-luvulla saksalaisen 
Quickborner Team für Planung und Organisa-
tionin konsulttitoimiston kehittelemän Büroland-
schaft eli maisemakonttorin käsitteen kautta. Se 
vaikutti toimistorakennusten toiminnalliseen 
kehittymiseen vähentäen hierarkiaa ja toimisto-
työntekijän tarvitsemaa pinta-alaa ja lisäten työn 
tehokkuutta ja edistämällä tiedonkulkua. Maise-
makonttorin kehitys loi paineita toimistotilojen 
arkkitehtonisille ja sisustuksellisille ratkaisuille. 
Muun muassa akustiikka-, valaistus-, ilmastointi- 
ja kalustesuunnittelu piti ottaa huomioon aiempaa 
tehokkaammin. Sisustusarkkitehtien liiton SIO:n 
julkaisemassa teoksessa Yhteiset olohuoneet Riit-
ta Lappalainen mainitsee myös, kuinka sisustus-

Kuva 2. Huone-, avo-, kombi- ja monitilatoimisto 

(KA, 2015). 
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suunnittelun merkitys kasvoi, kun tilaa jakavat 
seinäkkeet, kokolattiamatot, yritysimagon heijas-
tuminen kalustuksessa ja työpisteen käsite yleis-
tyivät (Lappalainen 1999 56, 58). Yhdysvalloissa 
maisemakonttorista kehittyi oma avokonttorimal-
li (open-plan office, cubicle office) (Junnila 1988, 
24).
 Hollannin Apeldoorniin Herman Her-
tzbergin vuonna 1974 suunnittelema Centraal Be-
heer -vakuutusyhtiön toimistorakennus ilmentää 
aikakauden poikkeavaa arkkitehtuuria. Toteutus 
perustuu työryhmiin pohjautuvaan organisaatio-
ajatteluun. Koko rakennus on suunniteltu noin 
neljän hengen komplekseina ja rakennuksen sisäl-
lä kulkee avoin sisätila. (Lappalainen 1999, 58.) 
 1970-luvulla työntekijöiden oikeuksien 
kasvun myötä maisemakonttorin kannatus vä-
heni ja suunnittelussa suosittiin henkilökohtaisia 
työhuoneita. Myös epäonnistuneet talotekniset 
ratkaisut ja sosiaaliset ongelmat johtivat mai-
semakonttorin epäsuosioon. Huonetoimistossa 
päähuomio on yksittäisessä työhuoneessa, joka 
koetaan usein oman henkilökohtaisen aseman ja 
työpaikan fyysisenä ilmentymänä. Etenkin kak-
soiskäytävämallina huonetoimisto on monille 
Suomessa tuttu julkisen sektorin toimitiloista. 
(Lappalainen 1999, 58-59.) 
 Ruotsissa kehitettiin suljetun ja avoimen 
tilan yhdistelmä, kombitoimisto. Kokonaisuus 
muodostuu yhteisten, jaettujen tilojen ja yksityi-
sen tilan suhteesta. Kombitoimiston tarkoituksena 
on tarjota sekä yksityisyyttä että vuorovaikutusta. 
(Lappalainen 1999, 61.)
 Seuraava merkittävä muutos toimistora-
kentamiseen ja työn tekemiseen tapahtui 1980-lu-
vulla teknologian kehittymisen ja talouskasvun 
myötä, kun keskustietokoneet voitiin korvata 
PC-tietokoneilla. Lisäksi 1990-luvulla internetin 
leviäminen ja langaton tiedonsiirto mahdollistivat 
työn tekemisen muualla kuin toimistolla. Toimis-
toa oli mahdollista kuljettaa mukanaan ja tilatarve 
pieneni. (Lappalainen 1999, 52.)

 Tietotyön ja mobiiliteknologian yleistyessä 
2000-luvulla työtilat ovat jälleen muutosten alla. 
Työstä tuli yhä vähemmän paikkaan ja aikaan si-
dottua. Laitteiden ja verkon toimivuus ovat ensi-
sijaisen tärkeitä osia onnistuneeseen työpäivään. 
Virtuaalinen ja digitaalinen toimintaympäristö 
ovat yhtä tärkeä osa työtä kuin konkreettinen tila. 
(Nenonen ym. 2012 2012, 5.) Monitilatoimisto 
on joustava tilakonsepti, joka vastaa näihin työn 
tekemisen tapojen muutoksiin ja niiden asetta-
miin haasteisiin. Monitilatoimiston tavoitteena 
on tarjota käyttäjille erilaisia tilatyyppejä vastaa-
maan parhaiten kulloisenkin työtehtävän laatua: 
yhteistyöhön kannustavia työtiloja, erityyppisiä 
neuvottelutiloja ja tiloja keskittymistä vaativiin 
tehtäviin. (Nenonen ym. 2012, 4.) Suunniteltaessa 
monitilatoimistoympäristöjä on tärkeää paneutua 
tarkoin yrityksen toimintatapoihin ja selvittää, 
minkä tyyppisiä käyttäjiä tiloissa on, jotta saa-
daan tarjottua mahdollisimman monille sopivia 
työtiloja. Muutosta suunniteltaessa pyritään myös 
miettimään, millaisia työtehtäviä organisaatiossa 
on tulevaisuudessa. (Nenonen ym. 2012, 5.)
 Harvard Business Reviewien lokakuussa 
2014 julkaisema Balancing ”We” and ”Me”: The 
best collaborative spaces also support solitude 
-artikkeli käsittelee, kuinka tasapainottaa avotoi-
mistoissa yksilön keskittymistä vaativaa työsken-
telyä ja yhdessä työskentelyä. Artikkelissa julkais-
tu Steelcasen tekemä tutkimus osoitti myös, että 
työntekijät eivät kaipaa yksityisyyttä vain keskit-
tymistä vaativassa työtehtävissä vaan lisäksi joka-
päiväisestä työn intensiivisyydestä selvitäkseen. 
Monitilatoimisto pyrkii vastaamaan juuri näihin 
haasteisiin tarjoamalla yksilölle vapauden vali-
ta työtila kulloisenkin tehtävän mukaan. Myös 
Steelcasen tutkimuksessa päädyttiin siihen, että 
onnistuneimmat työtilat tarjoavat käyttäjilleen 
valikoiman erilaisia tiloja, joista valita työtila teh-
tävän ja työn teon tavan mukaan. (Cordon, Flynn, 
Redman, 2014, Balancing ”We” and ”Me”: The 
best collaborative spaces also support solitude, 
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Harvard Business Review, 52-57.)
 Etätyö on jo monelle arkea, mutta työym-
päristöjen valtavaa muutosta 2000-luvulla kuvaa 
myös muut työympäristöjä käsittelevät termit 
kuten hajautettu yhteistyö, kolmannet työpaikat, 
liikkuva työ, monipaikkainen työ, monipaik-
kainen työtila, toimistohotellit, hot-desking ja 
co-working tilat. Tiloissa tapahtuu muutoksia 
entistä nopeammalla vauhdilla nuoremman su-
kupolven siirtyessä työelämään. Monet ovat tottu-
neet jo opiskeluaikoina tekemään työtä joustavasti 
niin ajallisesti kuin tilojen suhteen. Todennäköi-
sesti myös tulevalta työpaikalta kaivataan tällaista 
joustoa. 
 

Kuva 3. Monitilatoimiston vyöhykkeet (Nenonen ym, 2012, 6). Kuvan muokkaus KA. 



Kuva 4. Asiantuntijatyöpajan materiaalia (KA, 2015). 



2

TUTKIMUSMENETELMÄT
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2.1 Tutkimusasetelma
Eri tietolähteet arvioivat megatrendejä hieman 
eri tavoin. Tavoitteenani on tutustua mahdolli-
simman moniin eri lähteisiin saadakseni laajan 
käsityksen siitä, mitä nämä ilmiöt voivat olla ja 
millaisia vaikutuksia niillä on elämäämme. Ra-
jaamalla useissa lähdeaineistoissa toistuvat ilmiöt 
pyrin löytämään ne, joilla todennäköisimmin on 
tulevaisuudessa vaikutusta työelämään. Kirjalli-
nen aineisto koostuu työympäristöjä ja -kulttuuria 
sekä megatrendejä koskevista artikkeleista, tutki-
musraporteista ja kirjallisuudesta. Rajasin mate-
riaalin uusimpiin raportteihin, kirjallisuuteen ja 
klassikoihin. Näiden avulla tavoitteenani on saada 
kokonaisvaltainen käsitys ilmiöistä ja niiden muu-
toksista ajassa. 
 Tutkimukseni on laadullinen. Tutkimuk-
sen pääaineisto koostuu asiantuntijahaastatteluis-
ta ja -työpajassa toteutetuista yksilö- ja ryhmätöis-
tä. Toteutan haastattelut yksilöhaastatteluina ja 
haastattelun muoto on strukturoitu (Sinkkonen, 
Nuutila & Törmä 2009, 84-85). 
 Järjestämällä asiantuntijatyöpajan ja haas-

tattelemalla suomalaisen työelämän asiantuntijoi-
ta haen taustatutkimukselleni vahvistusta. Hyö-
dyntämällä eri asiantuntijoiden osaamista ja tietoa 
saan työlleni uusia näkökulmia ja ratkaisuja. Näis-
tä menetelmistä on hyötyä niin työni tutkimus-
osuudessa kuin tilakonseptin luomisessa. Näiden 
metodien käyttö tarjoaa myös mahdollisuuden 
tavata uusia ihmisiä ja toimia omien kollegojen 
kanssa erilaisessa vuorovaikutuksessa. 

2.2 Aineiston keruu
Lähetin ennakkoon haastateltaville toteuttamani 
kyselyn (ks. Liite 1), jonka pohjalta suoritin haas-
tattelut. Esittämäni kysymykset olivat avoimia ja 
haastatteluissa selvitin asiantuntijoiden käsityksiä 
ja kantoja tulevaisuuden työstä sekä taustavaikut-
tajista, joita he pitävät tärkeimpinä suomalaisten 
työtilojen ja -kulttuurin kehitykseen. Työpajan 
aineiston keräsin asiantuntijoiden tekemistä kaa-
vioista, joihin he kirjasivat ryhmien valitsemat 
taustavaikuttajat sekä videoiduista skenaariotari-
noista. Haastattelujen ja työpajan valmisteluissa 
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Kuva 5. Asiantuntijatyöpajan yksilötehtävän tekoa (KA, 2015).

Kuva 6. Asiantuntijatyöpajan ryhmätehtävän tekoa (KA, 2015).
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käytin apuna Helppokäyttöisen verkkopalvelun 
suunnittelu -kirjaa sekä IDEO.org:n Design Tool-
kitissa saatavilla olevia metodeja. 
 Kahta puhelinhaastattelua lukuun ottamat-
ta haastattelin asiantuntijat kasvotusten joko asi-
antuntijan työpaikalla tai julkisessa tilassa, kuten 
kahvilassa. Haastattelut noudattivat etukäteen laa-
dittua kyselyrunkoa. Haastattelujen kestot vaihte-
livat noin puolesta tunnista reiluun tuntiin, koska 
osa vastaajista puhui pidempään ja perusteli vas-
tauksiaan laajemmin. 
 Asiantuntijahaastattelujen ja -työpajan 
kautta opinnäytteeni tutkimusosuuteen osallistui 
yhteensä 14 suomalaisen työelämän asiantunti-
jaa. Koska työpajasta hyödyntämäni materiaali 
on ryhmätyöskentelyosioiden lopputuotoksista 
ja ryhmiä oli kaksi, on kokonaisvastaajamääränä 
8 (n=8). Haastattelujen ja työpajan organisointi 
kiireisten ammattilaisten kanssa oli välillä haasta-
vaa, mutta ne antoivat syvällisempää ymmärrystä 
aiheeseen ja konseptin luomiseen
 Erialojen asiantuntijahaastattelut järjestet-
tiin kevään 2015 aikana. Haastattelumateriaalia 
on käytetty tämän opinnäytteen pääaineistona. 
Haastatteluihin osallistuivat seuraavat asiantun-
tijat: Valtteri Hongisto (Työterveyslaitos), Outi 
Kuittinen (Demos Helsinki), Suvi Nenonen (Aal-
to-yliopisto), Mervi Porevuo (Sitra), Reetta Ripat-
ti (Senaatti-kiinteistöt) ja Anne Stenros (KONE). 
Heidät on valittu haastatteluun joko heidän työ-
ympäristöasiantuntijuuden, heitä työllistävän 
organisaation tai heidän tuottamien julkaisujen 
perusteella. Sain kaikki toivomani asiantuntijat 
haastateltaviksi, joskin eräästä yrityksestä haasta-
teltava vaihtui yrityksen omasta ehdotuksesta vas-
taamaan vielä paremmin aihealuettani.
 Asiantuntijatyöpaja järjestettiin tammi-
kuussa 2015, jonka avulla peilasin haastatteluis-
sa ja aiemmasta kirjallisuudesta esille nousseita 
asioita. Järjestin työpajan Workspace Oy:ssa ja 
siihen osallistui yrityksen konsultteja ja sisustus-
arkkitehteja. Työpajaan osallistuneet henkilöt: 

Tiina Hakala (sisustusarkkitehti), Pasi Kaitila 
(johtava asiantuntija), Nina Kallén (sisustusarkki-
tehti, sisustustiimin vetäjä), Jari Niemelä (toimi-
tusjohtaja), Tiina Nyrökorpi (asiantuntija), Heikki 
Prokkola (johtava asiantuntija, arkkitehti), Martta 
Suurpää (sisustusarkkitehti) ja Jyrki Yläoutinen 
(johtava asiantuntija). 
 Työpajassa oli muutamia häiriötekijöitä; 
yksi aiemmin tilaisuuteen ilmoittautunut sairas-
tui ja osa lähti tilaisuudesta hieman aiemmin. 
Onneksi työpajan osallistujamäärä oli kuitenkin 
melko kattava, joten häiriöt eivät vaikuttaneet ai-
neiston kokoamiseen.
 Työni aineiston keruuseen kuului myös ai-
hepiiriin soveltuvien tilakuvien etsintä. Hain tila-
kuvia internetistä ja AIT -lehdistä. Keräsin kuvia 
kaiken kaikkiaan miltei 200 kappaletta, jotta otan-
ta olisi tarpeeksi kattava. Käytin keräämiäni kuvia 
työni eri vaiheissa niin megatrendeihin tutustues-
sa kuin lopullista tilakonseptia suunnitellessa. 

2.3 Aineiston analysoiminen
Aloitin aineiston analysoinnin litteroimalla haas-
tattelut. Litteroitavaa tekstiä oli kaiken kaikkiaan 
noin 5 tuntia ja litteroitua tekstiä tästä syntyi 22 
sivua. Litteroinnista on jätetty merkitsemättä sa-
napainot, tauot sekä täytekeskustelut, jotka eivät 
liittyneet suoraan kysymykseen vaan esimerkiksi 
haastateltavan nauttimaan kahviin. Litterointiesi-
merkki löytyy liitteestä 2. 
 Työpajan aineiston analyysi sisälsi haastei-
ta, sillä koska työpajaa ei videoitu kokonaisuudes-
saan, en pystynyt palaamaan ryhmissä käytyihin 
keskusteluihin. Työpajaan osallistuneet henkilöt 
kuitenkin kirjasivat asiat kattavasti lapuille ja te-
kivät selkeät jaottelut valintojensa pohjalta, joten 
työapajan analyysi pohjautuu heidän tuottamaan 
kirjalliseen materiaaliin. Lisäksi videoimalla ske-
naariot pystyin palaamaan ryhmien tekemiin va-
lintoihin. Työpajan esityslista ja tehtävät ovat liit-
teessä 3. 
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 Toteutin keräämäni aineiston lopullisen 
analyysin samankaltaisuusanalyysiä avuksi käyt-
täen. Kyseisessä analyysitavassa kerätystä aineis-
tosta esille tulleita asioita käydään läpi ja yhdis-
tetään muihin saman aihepiirin asiasisältöihin 
(Sinkkonen, Nuutila & Törmä 2009, 118). Tein sa-
mankaltaisuusanalyysin seinätaulumenetelmällä, 
jossa kirjasin esille nousseet taustavaikuttajat eril-
lisille lapuille ja ryhmittelin laput aihealueittain. 
Tämän jälkeen vein tulokset laskentataulukkoon, 
jossa vertailin taustavaikuttajien määrien suhteita 
toisiinsa sekä 5-10 ja 10-20 vuoden ajanjaksolla. 
Näistä vertailuista ja kirjallisuudessa esille tulleis-
ta megatrendeistä valitsin viisi ilmiötä tarkem-
paan käsittelyyn seuraavassa luvussa.
 Suunnitteluvaiheessa muunsin aineiston 
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analyysin tulokset suunnittelua ohjaaviksi aju-
reiksi eli design drivereiksi. Kyseinen metodi sopii 
hyvin työhöni, koska tarkoituksenani ei ole tehdä 
tarkkaa tilasuunnitelmaa jollekin tietylle yrityk-
selle vaan enemmänkin tuoda esille työtilojen 
monia mahdollisuuksia. Kuten tulevaisuuden-
tutkimuksesta puhuttaessa, tarkoituksena ei ole 
ennustaa tulevaisuutta vaan hahmottaa mahdol-
lisia eri tulevaisuuksia. Työtiloja suunniteltaessa 
on hyvä myös pitää mielessä se, että sen sijaan, 
että varaudutaan johonkin mahdolliseen, voidaan 
suunnittelulla ja toimilla myös tukea sen toteutu-
mista.

Kaavio 1. Opinnäytteen aikataulu ja käytetyt metodit (KA, 2015).



Kuva 7. Ajuritunnelmakartat (KA, 2015). 
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MEGATRENDIT TYÖYMPÄRISTÖJEN 
MUOKKAAJINA
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3.1 Teknologian kehitys työn 
murroksen mahdollistajana
Teknologia on mahdollistanut sen, että työtä on 
mahdollista tehdä ajasta ja paikasta riippumatta, 
kuten aiemmin jo todettiin. Mobiilin työn haas-
teet -raportin mukaan taloudelliset syyt ovat 
yrityksen kannalta tärkein tekijä siirtyä uusien 
työmuotojen käyttöön esimerkiksi etätyökäytän-
töjä tehostamalla (Vartiainen, Lönnblad, Balk & 
Jalonen 2005, 12.) Johanna Haapamäki kirjoittaa 
Tekesin Käyttäjälähtöiset tilat -julkaisussa siitä, 
miten kolmansia työpaikkoja ja liikkuvia tiloja ei 
ole vielä johdonmukaisesti kehitetty vastaamaan 
näihin monipaikkaisen työn tarjoamiin mahdol-
lisuuksiin. Kolmansilla työtiloilla tarkoitetaan 
yleisesti julkisia tiloja kuten kahviloita, hotelleja ja 
lentokenttiä. Liikkuvat tilat taas käsittävät muun 
muassa junia, lentokoneita ja henkilöautoa. Suu-
rimpina haasteina näissä tiloissa koetaan inter-
netin heikkous tai puuttuminen, yksityisyyden 
suojaus ja akun latauksen mahdollisuuden puut-
tuminen. Kahviloitsijan näkökulmasta katsottuna 
asiakaspaikan pitkäksi aikaa varaava henkilö ei 
välttämättä ole toivottu asiakas (Haapamäki ym. 
2011, 21). Harvard Business Reviewien Balancing 
”We” and ”Me”: The best collaborative spaces also 
support solitude -artikkeli kiteyttää sen, miksi 
kolmansien työtilojen käyttö ei ole pidempiaikai-
nen ratkaisu yksityisyyttä kaipaaville. Artikkelissa 
mainitaan, kuinka liiallinen etätyö muun muassa 
pienentää tiedonkulkua, vähentää sitoutumista ja 
tekee tietenkin yhteistyöstä vaikeaa. (Condon ym. 
2014, 52). 
 Haapamäki kirjoittaa myös 3D-virtuaa-
liympäristöjen käytöstä monipaikkaisessa yh-

teistyössä, koulutuksessa ja verkostoitumisessa. 
Näissä virtuaaliympäristöissä ihmiset toimivat 
avatarina ja jakavat saman tilan, eivätkä vain vies-
titä toisilleen näyttöyhteyden kautta. (Haapamäki 
ym. 2011, 20). Elina ja Kari Hiltunen mainitsevat 
teoksessaan Teknoelämää 2035 tavallisesti tie-
totekniikkaan liittyvissä ennusteissa enenevinä 
trendeinä muun muassa pilvipalveluiden yleisty-
misen, virtuaalitodellisuuden leviämisen, tieto-
koneiden laskentakapasiteetin kasvamisen, digi-
taalisen tiedon määrän eksponentiaalisen kasvun, 
holografian, muistiteknologian kehittymisen, 
DNA-tietokoneet, 3D- ja 4D-tulokstuksen, uudet 
näyttöteknologiat, puettava teknologia, biomet-
rinen tunnistus, ubiikkiteknologian (eli tietotek-
niikka on kaikkialla) (Hiltunen & Hiltunen 2014, 
57).
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Kuva 8. Teknologian kehityksen ilmentyminen tilakuvissa (KA, 2015). 
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3.2 Kestävän kehityksen haasteiden 
huomioiminen työssä
Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan yhteiskunnal-
lista ajattelutavan ja toimintojen jatkuvaa muok-
kaamista siihen suuntaan, että turvataan sekä ny-
kyisille että tuleville sukupolville hyvät elämisen 
edellytykset. Ympäristöministeriön mukaan tämä 
tarkoittaa myös ympäristön, ihmisen ja talouden 
tasavertaista huomioon ottamista (Ympäristömi-
nisteriö, 2013). Demos Helsinki kirjoittaa aiheesta 
niukkojen resurssien aihepiirin alla ja kuinka ih-
miskunnan voimakkaan vaurastumisen taustalla 
on niin teknologian kehitys kuin luonnonvarojen 
huomattava kulutus (Leppänen ym. 2013, 56). 
Gratton mainitsee teoksessaan The Shift, kuinka 
ilmastonmuutoksesta, kestävästä kehityksestä ja 
energiapulasta puhuttaessa, keskeisenä haastee-
na on se, kuinka näihin ongelmiin suhtaudutaan 
sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Gratto-
nin mukaan kestävään kehitykseen pohjautuva 
kulttuuri on kuitenkin nousemassa. Hän jatkaa, 
kuinka yleisesti negatiivisia mielikuvia herättävä 
aihepiiri, voidaan näkökulmaa kääntämällä nähdä 
esimerkiksi taloutta elvyttävänä voimana, laajem-
paan yhdenmukaisuuteen kannustavana ilmiönä 
ja innovaatioiden syntymisen edistäjänä. (Gratton 
2011, 43, 47.)
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Kuva 9. Kestävän kehityksen ilmentyminen tilakuvissa (KA, 2015). 
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3.3 Työyhteisön demografiset muutokset
Demografisella muutoksella tarkoitetaan väestöl-
lisiä muutoksia. Elinajanodotteen kohoaminen 
ja syntyvyyden aleneminen nostattavat ikään-
tyvän väestön osuutta kaikkialla maailmassa 
(KPMG Future State 2030, 14). Jeanne C. Meister 
ja Karie Willyerd toteavat teoksessaan The 2020 
Workplace, kuinka nuorempien sukupolvien siir-
tyminen työelämään ja monikulttuurisuus muut-
tavat työympäristöjä. Lisäksi heidän mukaansa 
etenkin Yhdysvalloissa naisten osuus työvoimasta 
kasvaa, kun yhä useampi nainen astuu työelämään 
ja pysyy siellä (Meister & Willyerd 2010, 16). Lyn-
da Gratton mainitsee The Shift -teoksessaan myös 
yhä useamman naisen kohoamisen johtavampiin 
asemiin muokkaavan niin yhteiskuntaa, nais-
ten odotuksia työelämästä kuin käsityksiä työstä 
(Gratton 2011, 41).
 Tekesin Käyttäjälähtöiset tilat -julkaisussa 
mainitaan, kuinka eri sukupolvilla on erilainen 
tapa suhtautua niin työhön kuin työtiloihin ja 
työympäristön tulisi tarjota vaihtoehtoja moni-
sukupolviselle työntekijäryhmälle (Haapamäki 
ym. 2011, 27). Y-sukupolven (nettisukupolven) 
edustajat saattavat kokea työelämän hierarkkisena 
maailmana, sillä heidän suhtautuminen johtami-
seen on muuttunut. Eettisyys ja omien arvomaail-
mojen mukaan toimiminen nousee tärkeämmäksi 
tekijäksi kuin pitkä ura samassa organisaatiossa. 
(Leivo, Mutanen & Nieminen-Sundell, 2009, 7). 
Ilkka Halavan ja Mika Pantzarin teoksessa Kulut-
tajakansalaiset tulevat! mainitaan kuinka nykyään 
yritysten täytyy houkutella tekijöitä kiinnostavilla 
ja hyvillä puitteilla sekä vetovoimaisella työkult-
tuurilla saadakseen yritykseen omistautuneita 

tekijöitä. Nuoremmat kokevat heidän mukaansa 
työelämän muututtavan sen sijaan, että he itse 
muuttuisivat. (Halava & Pantzar 2010, 36). 
 Demos Helsinki mainitsee Piilotettu Osaa-
minen -raportissaan muuttoliikkeeseen vaikut-
taviin ilmiöihin työn ja elintasoerojen ohella ih-
misten luonnollisen kiinnostuneisuuden uusiin 
asioihin ja ihmissuhteet (Leppänen ym. 2013, 64). 
Lisäksi Demos Helsinki mainitsee vallalla olevien 
elämäntapakulttuurien vaikuttavan myös siihen, 
miten olettamus perinteisestä työelämän aktiivi-
hahmosta tulee katoamaan ja tulevaisuudessa yhä 
useampia ei voida luokitella olevan, joko eläkkeel-
lä tai töissä (Leppänen ym. 2013, 64). 
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Kuva 10. Demografisten muutosten ilmentyminen tilakuvissa (KA, 2015). 
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3.4 Globalisaatio ja 
verkostoitunut työyhteisö
Lynda Gratton toteaa teoksessaan The Shift, kuin-
ka globalisaation vaikutukset ilmenivät ensim-
mäisen kerran jo toisen maailman sodan jälkeen 
ja kuinka vuoden 1944 jälkeen tavaroiden kul-
jettaminen ympäri maailmaa tuli taloudellisesti 
kannattavaksi. Tämä mahdollisti ennennäkemät-
tömän valinnan vapauden ihmisten kulutustottu-
muksissa. Gratton mainitsee myös, kuinka tuon 
vuosikymmenen jälkeen poliittisten ja teknologis-
ten ratkaisujen yhdistäminen ovat tehneet maail-
masta yhä verkostoituneemman ja työn luonne on 
muuttunut 24/7 -ajatteluun. Uusien talousaluei-
den nouseminen on siirtänyt talouden painopis-
teen Kiinaan, Intiaan ja Brasiliaan. (Gratton 2011, 
31-32.) Jeanne C. Meister ja Karie Willyerd huo-
mauttavatkin teoksessaan The 2020 Workplace, 
kuinka työtä on mahdollista ostaa ympäri maapal-
loa ja kuinka kilpailu alan osaajista on globaalia. 
Heidän mukaansa tulevaisuudessa ainakin osa or-
ganisaation resursseista kuluu myös virtuaalisen 
työvoiman hallinnointiin. (Meister & Willyerd 
2010, 23.)
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Kuva 11. Globalisaation ja verkostoitumisen ilmentyminen tilakuvissa (KA, 2015). 
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3.5 Hyvinvoinnin vaikutus työhön
”Istuminen on uusi tupakointi!” Los Angeles Ti-
mesin haastattelema tohtori James Levine toteaa 
2014 ilmestyneessä artikkelissa. Levinen mukaan 
jatkuva istuminen on syynä moniin vaivoihin, 
kuten ylipainoon. (Macvean 2014.) Ylen uutiset 
raportoi 30.1.2015 Turun yliopiston Pylly ylös 
-kampanjasta, jonka avulla yliopiston opiskelijoita 
ja henkilökuntaa kannustettiin tauottamaan istu-
mistaan. Tutkimustulokset puhuivat puolestaan ja 
monilla tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä 
paino tippui ja vaivat vähenivät (Rosvall 2015). 
Myös Helsingin Sanomien ”Tehokas työpäivä on 
täynnä taukoja” -artikkelissa kerrotaan, kuinka 
ohjelmistotalo Draugiem Group selvityksessä 
huomattiin, että organisaation kymmentä tehok-
kainta prosenttia yhdisti heidän työpäivän aikais-
ten taukojen ja yhtäjaksoisten työskentely aikojen 
suhde. Tehokkaan työskentelyjakson pituus oli 
keskimäärin 52 minuutti ja sen perään työntekijät 
pitivät noin 17 minuutin tauon. (Tarvonen 2015.) 
 Terveystrendin kasvattaessa suosiotaan ih-
misten arjessa, se on myös alkanut ulottua entis-
tä enemmän työelämään toteaa filosofian tohtori 
Hanna Vehmas Helsingin Sanomien artikkelissa. 
Artikkelissa todetaan kuinka työntekijän jaksa-
misen edellytys on usein työntekijän oma terveys 
ja fyysinen kunto. Tulevaisuuteen suuntaavien 
yrityksien tavoitteena on pitää huoli työntekijöi-
den kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja jaksa-
misesta. (Pynnönen 2014.) IT-alan yritys Reak-
tor kannustaa työntekijöitään vapaa-aikaan, jotta 
yrityksellä olisi parhaat mahdolliset tekijät myös 
tulevaisuudessa (Helsingin Sanomat 2015). Ilkka 
Halava ja Mika Pantzar kirjoittavat, kuinka yksi 

työpaikkojen yhteisöllisyyden vahvistamisen kei-
noista voi olla työpaikkaliikunta. Heidän mukaan-
sa suomalaisten fyysisen suorituskyvyn vahvista-
minen on kaikkien toimijoiden edun mukaista. 
(Halava & Pantzar 2010, 48.)
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Kuva 12. Hyvinvoinnin ilmentyminen tilakuvissa (KA, 2015). 
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3.6 Yhteisöllinen individualisti
Demos Helsingin Metropolin hyvinvointi -rapor-
tissa eräs yksilöllistymisen kasvuun vaikuttavista 
tekijöistä on koulutuksen kasvun määrä. Vaikka 
ihmiset ovat korkeammin koulutettuja kuin aiem-
mat sukupolvet, tarve yhteisöllisyydelle ei katoa, 
todetaan raportissa. Samassa raportissa todetaan 
myös, että identiteettimme kehityksen kannalta 
yhteistyö ja vuorovaikutus muiden ihmisten kans-
sa on esisijaisen tärkeää. (Alanen ym. 2010, 32). 
Halava ja Pantzar mukaan eräitä onnellisuuteen 
vaikuttavista tekijöistä ovat yksilön mahdollisuus 
toteuttaa itseään, oman osaamisen kehittäminen 
ja vapaa-ajan harrastukset. Tällaiset motivoitu-
neet ja itse organisoituneet tekijät ovat Halavan ja 
Pantzarin mukaan menestyneiden organisaatioi-
den voimavara. (Halava & Pantzar 2010, 20-21.) 
Ellun Kanojen julkaisema Mitä tapahtuu huomen-
na työnantajuudelle? -väitekirjassa vakuutetaan 
yrittäjähenkisen työnteon olevan tulevaisuutta ja 
itsensä johtaminen olevan yksi tärkeimmistä työ-
elämätaidoista. (Vesanen & Varis 2014, 49). Oival-
luksen loppuraportin mukaan elinkeinoelämän 
osaamistarpeita 2020-luvulla ovat henkilön halu 
ja kyky tehdä töitä uudella tavalla. Muita osaami-
sen korostuneita osa-alueita ovat: ”verkosto-osaa-
minen, kansainvälisyys, liiketoimintaosaaminen, 
teknologiaosaaminen, ympäristöosaaminen, pal-
veluosaaminen sekä design-ajattelu”. (Juva & Hy-
nynen 2011, 12.) Samasta aiheesta mainitaan De-
mos Helsingin Piilotettu osaaminen -raportissa, 
jossa yksittäisten osaamisten sijaista työntekijän 
taito muovata osaamistaan ja kykyä siirtyä uuteen 
asiaan tilanteen mukaan korostuu. (Leppänen ym. 
2013, 70). Molemmissa raporteissa todetaan myös 

henkilön yhteistyökyvyn ja vuorovaikutustaitojen 
merkityksen korostumista. Oivalluksen loppura-
portissa nostettiin muun ohella esille huoli siitä, 
vastaako nykyinen koulutusjärjestelmä tietoyh-
teiskunnan tarjoamiin haasteisiin vai teollisen 
ajan tarpeisiin (Juva & Hynynen 2011, 8).
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Kuva 13. Individualismin ilmentyminen tilakuvissa (KA, 2015). 
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4.1 Megatrendien ilmeneminen 
haastattelujen ja työpajan tuloksissa
Useat asiantuntijat kokivat teknologian kehi-
tyksellä olevan vaikutuksia sekä 5-10 sekä 10-20 
vuoden aikajänteellä. Tietotekniset ratkaisut, vir-
tuaalityö ja -kokoukset ovat jo nyt monille arkea, 
mutta asiantuntijat kokivat teknologian kehityk-
sen demokratisoituvan globaalisti ja tulevaisuu-
dessa yhä muovaavan ihmisten tapoja tehdä töitä. 
Monet haastatellut asiantuntijat nostivat kolman-
sien työpaikkojen ongelmallisuuden esille myös 
heikkojen ergonomisten ratkaisuiden takia. Mo-
net tosin kokivat juuri näiden paikkojen tuovan 
yksilölle enemmän vapauksia valita mieleisiä tiloja 
ja niiden koettiin myös säästävän aikaa esimerkik-
si asiakastapaamisten välillä. Asiantuntijat myös 
painottivat asiakkaiden tarjoamin tilojen toimi-
van monelle hetkellisenä työtilana. Jaetut virtuaa-
liympäristöt otettiin esille myös haastatteluissa ja 
työpajassa, ja tällaisten tilojen koettiin yleistyvän 
etenkin 10-20 vuoden aikajänteellä. Lisäksi tekni-
siä ratkaisuja, kuten 3D-tulostus ja pilvipalvelut, 
mainittiin etenkin asiantuntijatyöpajassa.

 Haastatteluista ja työpajasta kävi selvästi 
ilmi, että asiantuntijat pitävät yhtenä tärkeimmis-
tä taustavaikuttajista suomalaiselle työelämälle 
kestävää kehitystä. Aiheesta puhuttiin käyttäen 
termiä kestävä kehitys, jaetut resurssit ja yhteiset 
resurssit. Aihe otettiin esille myös energian sääs-
tämisestä ja resurssien hupenemisesta keskustelta-
essa. Työtilojen kannalta kestävä kehitys koettiin 
asiantuntijoiden mukaan vaikuttavan etenkin toi-
mitilojen tilankäytön tehostamiseen kaikilla mah-
dollisilla eri tavoilla. Tilojen käytön tehostaminen 
nähtiin ulottuvan myös kodin ja esimerkiksi yli-
opistojen kampusaluille. Energiatehokkaampiin 
toimitiloihin koettiin olevan vaikutusta joustaval-
la ja muunneltavalla ympäristöllä sekä joustavuu-
teen pyrkivällä organisaatiolla. Tärkeänä koettiin 
myös olemassa olevan rakennuskannan hyödyn-
täminen ja tilankäytön tehostaminen ilman uu-
disrakentamista. Lisäksi kestävällä kehityksellä 
koettiin olevan vaikutusta turhan matkustamisen 
välttämisessä ja etätyömahdollisuuksien kehittä-
misessä. Resurssien hupeneminen koettiin haas-
tatteluissa luonnonvarojen vähenemisen ohella 
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lisäksi henkisten resurssien niukkenemisena ja 
tehostamisen viemisenä äärimmilleen. Moni koki, 
että sama työ tulee tulevaisuudessa tehdä entistä 
tehokkaammin vähemmällä työvoimalla.
 Väestöllisistä muutoksista eräs asiantunti-
jahaastatteluun osallistuneista kiteytti asian näin: 
”Työelämässämme näkyy jo monisukupolvisuus, 
mutta monikulttuurisuus on tulossa. Monikult-
tuurisuus ei tarkoita vain eri kansallisia kulttuu-
reita vaan myös elämäntapakulttuureita” (Asian-
tuntija 6). Asiantuntijahaastatteluissa mainittiin 
lisäksi nuorten sukupolvien halu kerätä kokemus-
ta eri organisaatioista ja jopa eri aloilta. Työelä-
män haasteena monet nostivat esiin työvoiman 
sitouttamisen ja organisaatioiden keinot houku-
tella nuorempia sukupolvia. Vaikka ikärakenne 
työyhteisössä olisikin laaja, koettiin että yhtälailla 
sekä nuoremmissa että vanhemmissa ikäryhmis-
sä on molemmissa sekä ennakkoluulottomampia 
ja konservatiivisempia henkilöitä. Kaikkia nuoria 
ei voida siis houkutella samoilla keinoilla organi-
saatioihin, eikä kaikkia kokeneempia osaajia pitää 
samoilla keinoilla kiinni työyhteisössä.
 Useat asiantuntijahaasteluun osallistuneis-
ta mainitsivat tärkeäksi asiaksi työtilojen muu-
toksessa myös sen, kuinka työympäristömme 
kannustavat ja edesauttavat tietopääoman ja hil-
jaisen tiedon siirrossa sukupolvilta toisille. Vaik-
ka monet kokivatkin oman eläkkeelle siirtymisen 
miltei mahdottomana ajatuksena, Suomessa tulee 
tapahtumaan eläkebuumi, jonka takia mahdolli-
sesti paljon tärkeää tietoa ja osaamista tulee ka-
toamaan. Ikääntyvän väestön osuus kansasta on 
myös nostanut esille työperäisen maahanmuuton 
lisäämisen. Eräs asiantuntijahaastelun haastatelta-
vista mainitsi kantavansa huolta aiheesta. Häntä 
huolettaa, kuinka saamme houkuteltua Suomeen 
ihmisiä ja etenkin, miten saamme heidät pysy-
mään täällä (Asiantuntija 7).
 Asiantuntijahaastatteluissa globalisaation 
vaikutus suomalaiseen työelämään koettiin usein 
verkostoitumisena ja ihmisten liikkumisena pai-

kasta toiseen. Moni vastaajista koki myös, että 
liikkuvuudella ei tulevaisuudessa tarkoiteta aina 
fyysistä liikkumista paikasta toiseen, vaan hiilija-
lanjäljen pienentäminen lisäisi virtuaalitapaamis-
ten määrää. Suurin osa vastaajista totesi lisäksi, 
että työtä tehdään yli rajojen ja markkinat ovat 
kaikkialla ja toisaalta, että maailmanlaajuiset yri-
tykset ovat kaikkialla. Työntekijän tulee osata teh-
dä töitä niiden ihmisten kanssa, jotka ovat eri aika 
vyöhykkeellä ja puhuvat eri kieltä ja tulevat eri 
kulttuurista. Osa haastateltavista mainitsi myös, 
että globalisaatio on synnyttänyt uudenlaista yrit-
täjyyttä ja yrittäjyyteen suhtautumista Suomessa. 
Joustavuus koettiin tulevaisuuden työntekijän 
kilpailuvalttina. Osan asiantuntijoiden käsityk-
sen mukaan suurten pääkonttorien aika nähtiin 
menneenä ilmiönä etenkin pidemmällä aikajän-
teellä. Tähän syynä koettiin olevan muun muassa 
talouden painopisteiden siirtyminen ja yritysten 
haluttomuus laittaa resursseja sinne, missä niille 
ei ehkä ole edellytyksiä tulevaisuudessa.
 Asiantuntijahaastattelussa eräs haastatel-
tavista nosti esille hyvinvoinnin eri osa-alueita. 
Haastateltavan mukaan, hyvinvointiin kuuluu 
fyysisen hyvinvoinnin lisäksi myös sosiaalinen 
ja virtuaalinen puoli. Sosiaaliseen hyvinvointiin 
kuuluu se, kuinka ihminen voi paremmin kun 
muut ihmiset ympärillä tekevät töitä ja vaikka 
hyvinvointi kasvaa, kun henkilö saa itse valita 
työn teon ajan ja paikan, liiallinen etääntyminen 
muista voi heikentää hyvinvointia. Samalla tavalla 
toimii haastateltavan mukaan myös virtuaalinen 
hyvinvointi. ”Monikanavaisuus ja alati läsnäolo 
vaikuttavat mieleemme ja muistiimme huomatta-
vasti” asiantuntija toteaa (Asiantuntija 6). 
 Individualismin eli yksilökeskeisyyden 
vaikutus suomalaiseen työelämään koettiin asian-
tuntijahaastatteluissa usein sekä myönteisenä että 
epäsuotuisana asiana. Sen vahvuutena koettiin 
yksilön vapaus valita itselleen sopiva työtapa, 
-aika ja paikka. Kun oma työhuone edusti joille-
kin statusta, monitilatoimiston koetaan tuovan 
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Kaavio 2. Asiantuntijoiden mukaan tärkeimmät taustavaikuttajat suomalaisten työtilo-

jen ja -kulttuurin kehitykseen 5-10 ja 10-20 vuoden ajanjaksolla (KA, 2015). 

10-20 vuotta

5-10 vuotta

ihmisille enemmän vapautta. Työtilojen suunnit-
telussa käytettävistä käyttäjäprofiileista muutama 
asiantuntija sanoi, että työtilojen suunnittelussa 
tulisi entistä enemmän panostaa yksilöllisyyteen. 
”Kaikilla on omat tavat tehdä töitä, vaikka työteh-
tävä olisi sama” toteaa eräs asiantuntijoista (Asian-
tuntija 5). Samalla kuin yrittäjähenkinen työnte-
kijä on haluttu osa organisaatiota, myös freelance 
työntekijöihin perustuva verkosto kasvattaa asian-
tuntijahaastatteluun osallistuneiden mukaan suo-
siotaan.

4.2 Haastattelujen ja työpajan havainnot
Asiantuntijahaastatteluissa ja -työpajassa esil-
le nousseet aihealueet kulkivat linjassa aiemmin 
lukemani kirjallisuuden kanssa, joskin koulutus-
ta ja oppimista ei nostettu esille yhtä usein kuin 
kirjallisuudessa. Pohdin, johtuuko tämä siitä, 
että esimerkiksi elinikäistä oppimista ja uusien 
koulutusohjelmien kehitystä pidetään itsestään 

selvyytenä ja tästä syystä se unohdetaan mainita. 
Monisukupolvinen työyhteisö koettiin kaikkein 
haastatteluun osallistuneiden mielestä ennem-
min myönteisenä kuin kielteisenä seikkana, mutta 
koulutusjärjestelmän rakenne ei asiantuntijoiden 
mukaan mahdollista tätä. Muutamat asiantuntijat 
mainitsivat myös, että ehkä moni tulevaisuudessa 
hankkii vain alemman korkeakoulututkinnon ja 
täydentää osaamistaan eri taidoilla erilaisten op-
pimistapojen ja -kanavien kautta.
 Usea asiantuntija määritteli yleisen talous-
tilanteen olevan yksi tärkeimmistä taustavaikutta-
jista työtilojen ja -kulttuurin kehitykseen. Lisäksi 
eräs asiantuntijoista nosti talouden paradoksaali-
sen tilanteen esille, jossa hänen mukaansa ihmi-
siltä vaaditaan entistä tehokkaampaa toimintaa ja 
sitä pitäisi pystyä mittaamaan. Samalla kuitenkin 
työntekijän odotetaan lähtökohtaisesti olevan 
innovatiivinen, avoin ja luova. (Asiantuntija 3). 
Eräiden asiantuntijoiden mukaan valtion ja orga-
nisaatioiden säästöpaineet ulottuvat toimitilastra-
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tegioihin ja monitilatoimistoon siirtyminen koet-
tiin toimitilojen tilankäytön tehostamisen yhtenä 
päätekijöistä. Kun osa työntekijöistä tekee työtä 
etänä joko kotoa tai kolmansista työpaikoista kä-
sin, organisaation työtilojen vähentämisen tarve 
on perusteltua. Tasapaino keskittymistä vaativan 
yksilötyöskentelyn ja yhteistyön välillä nousi esille 
asiantuntijahaastatteluissa ja -työpajassa. 
 Moni haastatteluun ja työpajaan osallis-
tuneista ennakoi myös työsuhteisiin muutosta 
lyhyemmällä ja pidemmällä aikajänteellä. Osa-ai-
kaiset työsuhteet ja freelanceverkostot tulevat 
vastaajien käsitysten mukaan yleistymään. Muu-
tos nähtiin yhtäältä hyvänä, toisaalta huonona. 
Hyväksi muutos koettiin muun muassa silloin, 
kun ihmiset haluavat työllistää itsensä tätä kaut-
ta. Etenkin nuorten koettiin olevan entistä halut-
tomampia kiinnittymään tiettyyn organisaatioon 
ainakaan koko uran ajaksi. Kielteisinä vaikutukset 
heijastelivat vastaajien mukaan työntekijöiden oi-
keuksien heikentymisenä sekä organisaatioiden 
riskien minimointina ja tätä kautta kustannusten 
siirtämisenä työntekijän harteille. 
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Kuva 15. Kuva-arkiston kokoamista (KA, 2015). 



Kuva 16. Tila- ja tunnelmakuvien lajittelua (KA, 2015).



5

SUUNNITTELUPROSESSIN ETENEMINEN 
JA KEHITYS
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5.1 Suunnitteluprosessin eteneminen
Aloitin varsinaisen suunnitteluprosessin tutkimal-
la aiempaa kirjallisuutta tulevaisuuden työtilakon-
septeista ja analysoimalla asiantuntijahaastattelu-
jen aineistoa ja -työpajassa tuotettua materiaalia. 
Muodostin ajurien vaihtoehtoisista ilmentymistä 
ja elementeistä taulukon (taulukko 1, s. 47), jonka 
eri osioita yhdistelemällä voi muodostaa lukuisia 
eri konseptikokonaisuuksia. Muodostin esimerk-
kinä neljä konseptia, joista yhdestä tein tarkem-
man tilaesittelyn.
 Taulukon tekemisen ohella mielestäni oli 
tärkeää myös etsiä konkreettisia tila- ja tunnelma-
kuvia kuvastamaan valitsemieni ajurien vaihtoeh-
toisia ilmentymiä ja elementtejä. Koin, että kuvien 
avulla pääsisin käsiksi johonkin konkreettiseen ja 
sitä kautta lopullisen tilakonseptin suunnitteluun. 
Kattavan kuva-arkiston keräämisen jälkeen lajitte-
lin kuvat mielestäni parhaiten vastaavien ajurien 
alle ja tein niistä tunnelmakartat. Nämä kuvakol-
laasit on esitelty sivuilla 24-35. Tämän prosessin 
jälkeen tein muutoksia myös ajuritaulukkoon, sillä 
yritin hahmottaa sitä yhä enemmän tilakeskeisek-

si. Osan ajurien vaihtoehtoisista elementeistä jätin 
kuitenkin kulttuurillisiksi ilmentymiksi. Näin sain 
mielestäni tehtyä jokaisesta ajurista laajan, mut-
ta hahmotettavan kokonaisuuden. Muutettuani 
ajuritaulukon lopulliseen muotoon, poimin ke-
räämistäni kuvista jokaisen ajurin vaihtoehtoisen 
elementin tai ilmentymän kohdalle sitä parhaiten 
vastaavan kuvan (kuva 17, s. 50).
 Samalla kun muodostin eri konsepteja, 
suunnittelin lukuisan määrän erityyppiä pohja-
vaihtoehtoja vastaamaan esille nousseisiin ilmen-
tymiin ja elementteihin. Lisäksi pohjissa esiintyy 
haastatteluissa ja työpajassa esitettyjä tilatyyppejä 
ja tarpeita, kuten yhdessä tekemisen yhteinen tila 
(tori), kohtaamistila ja erityyppiset muunneltavat 
neuvotteluhuoneet. Koska suunnittelen tulevai-
suuden työtilaa, jätin suosiolla suuret kopiointi- ja 
arkistotilat pois tilasuunnitelmasta. Valitsin nel-
jälle konseptivaihtoehdolle mielestäni parhaiten 
soveltuvan pohjan, ja näistä pareista yhdestä tein 
lopullisen konseptiesittelyn. 



47

Mobiilia, integroi-
tua ja 

käyttäjälähtöistä

Kestävä kehitys 
normina

Mobiilius

”Uudenlainen yrit-
täjyys”

Innostusta ylläpitävä

Elinikäinen oppija

Monipaikkainen työ

Tilatehokkuus

Tiedon jakaminen

Verkostoituminen

Tila kannustaa liikku-
maan 

Vapaus 

Virtuaalinen läsnäolo 
(avatar, hologrammit, 

etäläsnäolo)

Joustavuus

Työntekijän sitoutta-
minen

Kansainvälinen 
kilpailu

Sosiaalinen hyvin-
vointi

Erilaiset tilat kiinnitty-
miskohtana ja persoo-

nan ilmentymänä

Kokemuksellisuus 
tiloissa (isot näytöt, 

multimedia, valaistus)

Omistamisen sijaan 
jaettua

Tilojen joustavuus ja 
muunneltavuus työsuh-
teiden muutosten takia

Kilpailu parhaista 
osaajista 

Tasapaino

Notkea työntekijä

TEKNOLOGIAN 
KEHITYS

AJURI / 
MEGATRENDI VAIHTOEHTOINEN ILMENTYMÄ / ELEMENTTI

KESTÄVÄ KEHITYS

DEMOGRAFINEN 
MUUTOS

GLOBALISAATIO

HYVINVOINTI

INDIVIDUALISAATIO

KOHTAAMIS-
TILA

TYÖTILAT

NH

NH

NH

AULA
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KOHTAAMISTI-
LA

NH NH NH
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NH NH NH
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AULA
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AULA

KOHTAAMISTI-
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TYÖTILAT

TYÖTILAT

TORI

KOHTAAMISTILAAULA
TORI

TYÖTILAT

NH NH NH

NH NH NH

KOHTAAMISTILA

TYÖTILAT

TYÖTILAT TYÖTILAT / 
TORI

KOHTAAMISTILA

NH NH NH

AULA

TORI

TYÖTILAT

KOHTAAMISTILA

NH NHTORI

TYÖTILAT

KOHTAAMISTILA

NH

NH

NH

AULA

TORI

TYÖTILAT

KOHTAAMISTILA

NH NH

NH

TORI

TYÖTILAT

KONSEPTI 1

KONSEPTEIHIN 
SOVELTUVIEN 
POHJIEN VALINTA

TILAKONSEPTI
VALITTU KONSEPTI 
JA POHJA

KONSEPTI 2

KONSEPTI 2

KONSEPTI 3

KONSEPTI 4

Kaavio 3. Tilakonseptin muodostus (KA, 2015).

Taulukko 1. Ajuritaulukko (KA, 2015).
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KOHTAAMISTILAAULA
TORI

TYÖTILAT

NH NH NH

NH NH NH
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Kaavio 4. Pohjavaihtoehtoja ja konsepteihin valitut vaihtoehdot (KA, 2015).
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5.2 Konseptin valitseminen
Valitsin lopulliseksi tilakonseptiksi vaihtoehdon 
2. Kyseisessä konseptissa minua kiinnosti siinä 
olevien työn murrokseen vaikuttavien toiminnal-
listen ja tilallisten elementtien tasapaino. Lisäksi 
kyseinen konsepti soveltuisi mielestäni erittäin 
hyvin vastaamaan työsuhteissa tapahtuvaan muu-
tokseen ja kokonaisuus soveltuisi esimerkiksi yri-
tykseen, jossa osa työntekijöistä olisi freelancer 
-perusteisesti työskenteleviä ja osa organisaation 
työntekijöitä. 
 Suunnitteluprosessi alkoi valitun konseptin 
ajurien vaihtoehtoisten elementtien uudelleentar-
kastelulla ja niiden yhteensovittamisella valittuun 
pohjaan. Tilojen jakaminen monitilatoimiston 
vyöhykkeisiin auttoi suunnittelussa. 

5.3 Konseptin elementtien 
huomioiminen tilassa 
Konseptissa teknologian kehitys ilmenee mo-
biilina, integroituna ja käyttäjälähtöisenä. Tämä 
esiintyy konseptissa siinä, miten esimerkiksi tiloja 
olisi mahdollista varata vaivattomasti älypuhelin-
sovelluksen avulla. Mobiiliteknologia mahdollis-
taa konseptissa esitellyn monipaikkaiseen työhön 
kannustavan mallin. 
 Konseptin kestävän kehityksen element-
tinä on tilatehokkuus, joten oli tärkeää hahmot-
taa, mitkä toiminnat tulisi pitää pysyvinä ja mitkä 
taas voisivat toimia parhaiten monikäyttöisinä ja 
muuntuvina tiloina. Suunnittelemassani konsep-
tissa ei ole nimettyjä työpisteitä, jotta tilankäyttö 
on tehokasta ja joustavaa. 
 Demografisen muutoksen elementtinä 
konseptissa on tiedon jakaminen. Koen, että si-
joittamalla työpisteet avoimeen työskentelytilaan 
kommunikointi ja vuorovaikutus on vaivatto-
mampaa. Tämän ratkaisun tavoitteena on edes-
auttaa etenkin hiljaisen tiedon jakamista. Tiedon 
jakaminen lähtee mielestäni tiedon jakamisen 
kulttuurista, sitten vasta tilallisten elementtien 

kautta. 
 Globalisaatio tulee esille konseptissa ver-
kostoitumisen kautta. Tämä ilmentyy esimerkiksi 
siinä miten aiemmin mainittu työsuhteiden muu-
tos lisääntyy ja valittu pohja toimii tällaisessa ti-
lanteessa. Lisäksi kun kaikki eivät ole paikalla fyy-
sisesti, voidaan neuvotteluhuoneiden neliömäärää 
pienentää, kunhan video ja -etäyhteydet toimivat 
moitteettomasti. Asiantuntijahaastatteluissa ko-
rostettiin sitä seikkaa, että etätöitä tehdessä tulee 
varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on yhden-
vertainen mahdollisuus päästä käsiksi samoihin 
aineistoihin. 
 Hyvinvoinnin elementtinä konseptissa on 
sosiaalinen hyvinvointi. Tämä termi tuli esille 
eräässä asiantuntijahaastattelussa ja sillä tarkoi-
tetaan haastateltavan mukaan sitä, kuinka hyvin-
vointi kasvaa, kun on muiden seurassa tekemäs-
sä töitä. Tätä voi esiintyä työskennellessä niin 
oman työpaikan sisällä kuin kirjastossa tai vaikka 
co-working tilassa. Tämä toimii yhtenä syynä työ-
pisteiden sijoittamisella avoimeen työtilaan. 
 Konseptin individualisaation elementtinä 
on erilaisten tilojen toimiminen kiinnittymiskoh-
tana. Erilaiset tilat voivat toimia yksilön sitoutta-
miskeinona yritykseen persoonan ilmentymänä 
oman huoneen tai työpisteen sijaan. Tarkoitukse-
na on tarjota tarpeeksi laaja valikoima tiloja, jotta 
jokainen löytää itselleen ja kyseisen työtehtävän 
tekemiseen parhaiten soveltuvan tilan.

5.4 Tilakonseptin kehittäminen
Jatkoin pohjan työstöä näitä ajurien elementtien 
osioita yhdistelemällä ja joitain elementtejä lisää-
mällä. Esimerkiksi vuorovaikutuksen lisäksi kon-
septissa koin yhtä tärkeäksi suunnitella tarpeelli-
sen määrän keskittymiseen mahdollistavia tiloja. 
Tästä syystä lisäsin pohjaan tarvittavan määrän 
vetäytymistiloja ja suljettuja tiloja puheluita ja 
Skype-puheluita tai muita vastaavia varten. Lisä-
sin pohjaan myös saniteettitilat, säilytystiloja hen-
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kilökohtaisten tavaroiden säilyttämiseen ja pienen 
kopiotilan. Tein muutoksia alkuperäiseen pohjaan 
lisätäkseni tilojen toimivuutta ja monikäyttöisyyt-
tä. Näillä muutoksilla sain pohjasta myös avoi-
memman ja vältin kapean käytävän tilassa. 
 Tilojen suunnittelussa auttoi erilaisten 
käyttötilanteiden miettiminen tilojen eri osis-
sa. Etenkin avoimen tori-alueen monipuolinen 
käyttö tuli suunnitella tarkkaan, jotta se palvelisi 
erilaisia käyttäjiä ja heidän tarpeitaan parhaiten. 
Nämä tilannekartoitukset myös tukevat tilojen 
mahdollista vuokraamista organisaation ulko-
puolelle. Tilojen vuokraamisen avulla yleistä ti-
latehokkuutta voidaan vahvistaa ja se myös tukee 
verkostoitumista organisaation ulkopuolisten toi-
mijoiden kanssa. 

Kuva 17. Ajurikaavio tilakuvien kautta esitettynä (KA, 2015). 
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Kaavio 5. Valitun pohjan työstäminen lopulliseen muotoon (KA, 2015).
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3

1

2

Kuvat 18-20. Tilojen eri käyttötilanteita (KA, 2015). 

1

2

3

Tori mobiili- tai ryhmätyötilana. Tila on mah-
dollista sulkea tarpeen mukaan valkotaulupin-
taisella taittoseinällä ja liukuovilla. 

Tori luentokäytössä. Tila suljettu kokonaisuu-
dessaan. Kaksi neuvottelutilaa yhdistetty tait-
toseinän avulla yhdeksi isoksi tilaksi. 

Tori seminaarikäytössä. Tila suljettuna. 
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Tori

Puhelin- / pikapalaveritila

Vetäytymistila

Työpistealue

Pistäytymispaikka

Työkahvila

NH / Projektityötila

WC

Kopiotila

Lokerikot

WC

NH / Projektityötila

Puhelin- / pikapalaveritila

NH

Hiljaisen työn huone

Aula

6.1 Vyöhykkeet ja tilatyypit
Tilassa on huomioitu erilaiset tarpeet työtehtävän 
vaativuuden ja yhteistyöluonteen mukaan sekä 
yksilö- että ryhmätyöskentelyssä. Suunniteltu 
monitila tarjoaa erilaisia tiloja näihin tarpeisiin 
ja konseptissa on huomioitu ajurien elementtien 
ilmeneminen tilassa. 

Kuva 21. Tilakonseptin vyöhykkeet ja tilatyypit (KA, 2015).



57

Lyhytaikaisen 
pistäytymisen 
vyöhyke

Intensiivisen
yksilötyön 
vyöhyke

Aula

Tori 

Neuvotteluhuone / projektityötila

Neuvotteluhuone / projektityötila 5-12 hlö

Puhelin- / pikapalaveritila

Työpistealue

Hiljaisen työn huone 1-3 hlö

Pistäytymispaikka

Lokerikot

Kopiotila

Kulkureitit

Vetäytymistila

Työkahvila

Sisäänkäynti,  vieraiden vastaanottaminen 
/ hyvästely, kohtaaminen, palveluiden 
tarjoaminen. Fyysinen tila sisältää myös 
naulakot ja wc:t. 

Ryhmätyö-, seminaari-, workshop-, näytte-
ly- ja neuvottelutila.

Tiimityö-, neuvottelu- ja videoneuvottelu-
tila. 

5-12 henkilön neuvottelu-, luento- ja pro-
jektityötila. 

Puhelut, videoneuvottelut ja pikapalaverit. 

Keskittymistä vaativien tehtävien suoritta-
minen. 

Keskittymistä vaatien tehtävien tekeminen. 
Syväkeskittyminen. 

Lyhytaikaisten tehtävien tekeminen. Koh-
taaminen. 

Henkilökohtaisten tavaroiden säilyttämi-
nen. 

Printtaaminen, kopioiminen ja skannaami-
nen. 

Liikkuminen tilassa, satunnainen kohtaami-
nen ja palveluiden esittely. 

Keskittymistä tai luottamuksellisuutta vaa-
tien tehtävien tekeminen. Syväkeskittymi-
nen. Tilaa voidaan käyttää myös puheluihin 
tai videoneuvotteluihin ja pikapalavereihin. 

Kohtaaminen, kahvittelu, ruokailu, kokous-
ten / tilaisuuksien järjestäminen. 

VYÖHYKE TILATYYPPI KÄYTTÖTARKOITUS

Avoimen
vuorovaikutuksen 
vyöhyke

Intensiivisen
yhteistyön
vyöhyke

Taulukko 2. Tilakonseptin vyöhykkeet, tilatyypit ja käyttötarkoitukset (KA, 2015).
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6.2 Tilakonsepti
Lopullinen tilakonsepti on pidetty neutraalina. 
Kyseinen tilajärjestely soveltuisi erilaisten orga-
nisaatioiden tarpeisiin ja tilaa olisi vaivatonta 
muokata kyseisen yrityksen tai yhteisön ilmeen 
mukaan. Malliltaan tilat ovat selkeitä ja kokonai-
suus olisi sovellettavissa olemassa oleviin raken-
nuskantoihin.

1

Kuva 22. Näkymä sisäänkäynnistä kohti työkahvilaa ja toria (KA, 2015).
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2

1

2

3

4

5

Kuva 24. Näkymien sijoittuminen 

pohjassa (KA, 2015). 

Kuva 23. Näkymä työkahvilaan (KA, 2015).
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3

Kuva 25. Näkymä torille (KA, 2015).
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4

5

Kuva 26. Näkymä kohti neuvottelu- ja puhelintiloja sekä lokerikkoja (KA, 2015).

Kuva 27. Näkymä pistäytymispaikalta kohti työpistealuetta (KA, 2015).
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7.1 Prosessin arviointi kokonaisuutena
Tavoitteenani opinnäytteessäni oli syventyä tut-
kimusosuuteen, kokeilla erilaisia metodeja ja 
tuottaa tilakonsepti, joka huomioisi tutkimuksen 
aikana tuotetut analyysin tulokset. Tutkimusosuu-
den aikana pyrin saamaan perusteellisempaa ym-
märrystä megatrendeistä ja niiden vaikutuksista 
uudenlaiseen työn tekemiseen. 
 Tutkimusosuuden aikana huomasin no-
peasti, kuinka laaja aihealue on. Prosessin aikana 
oli tärkeää pysyä rajauksessa ja työn tavoitteessa. 
Haastavinta koko prosessissa oli aikataulussa py-
syminen ja keskittyminen olennaisiin asioihin. 
 Kolmivaiheinen tutkimusosuus osoittautui 
hyvin aikaa vieväksi ja täten tilakonseptin suun-
nitteluosuuteen jäävä aika jäi suhteellisen lyhyek-
si. Lisäksi suunnitteluosuudessa hyödyntämäni 
ajureihin perustuva konseptien rakennusmalli oli 
minulle entuudestaan tuntematon, joten myös sii-
hen kului yllättävän paljon aikaa. Lisähaasteen an-
toi myös se tosiasia, etten tutkimusosuuden alussa 
tiennyt, minkälainen lopullinen tilakonsepti olisi 
vaan se kehittyi kokonaisuutena tutkimusosuuden 

analyysien tuloksista. Kuitenkin juuri näiden va-
littujen menetelmien ja kohtaamieni haasteiden 
kautta, koen oppineeni eniten. Prosessin aikana 
koin kehittyväni sekä suunnittelijana että aloitte-
levana työympäristöasiantuntijana. 

7.2 Johtopäätökset
Megatrendien vaikutus suomalaisiin työympäris-
töihin voidaan nähdä tämän tutkimuksen perus-
teella laaja-alaisina ilmiöinä, mutta ratkaisevaa on 
miten työelämässä tartutaan näihin ilmiöihin ja 
tarjotaan ratkaisuja uudenlaiseen työn tekemiseen 
myös tilallisilla valinnoilla. Opinnäytteen tarkoi-
tuksena ei ole tyhjentävästi esitellä yhtä tapaa rea-
goida tulevaisuuden työtilojen ja -kulttuurin haas-
teisiin vaan tarjota erilaisia näkymiä niihin. 
 Koen, että suunnittelijat ovat suuren haas-
teen edessä, kun tavoitteena on suunnitella moni-
käyttöisiä, muuntuvia, houkuttelevia ja yrityksen 
identiteetin mukaisia tiloja. Suunnitteluprosessien 
aikana toiveena on usein myös käyttäjien osallis-
taminen. Työn aikana korostui, että suunnittelijoi-
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den tulisi myös ymmärtää näiden ilmiöiden taka-
na olevia voimia, jotta voisi paremmin suunnitella 
tulevaisuuden haasteet huomioivia tiloja.
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Kyseisen asiantuntijahaastattelun tarkoituksena on kartoittaa suomalaisen työelämän asiantun-
tijoiden mielipiteitä  tulevaisuuden työstä. Pyrkimyksenä on myös selvittää ne taustavaikuttajat, 
joita asiantuntijat pitävät tärkeimpinä suomalaisten työtilojen ja –kulttuurin kehitykseen. 
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5. Työkokemus: 

Määrittele enintään viisi mielestäsi tärkeintä taustavaikuttajaa suomalaisten työtilojen ja
 –kulttuurin kehitykseen tulevien 5–10 vuoden ajanjaksolla. Perustele valintasi lyhyesti.

Määrittele enintään viisi mielestäsi tärkeintä taustavaikuttajaa suomalaisten työtilojen ja
 –kulttuurin kehitykseen tulevien 10–20 vuoden ajanjaksolla. Perustele valintasi lyhyesti.
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Liite 1: Asiantuntijahaastattelun kyselylomake



Kreetta Airila | kreetta.airila@aalto.fi | +358 40 7601232

MEGATRENDIEN VAIKUTUS SUOMALAISEEN TYÖELÄMÄÄN (1/2)

1. Miten globalisaatio näkyy mielestäsi tällä hetkellä ja tulevaisuudessa työelämässämme?

2. Miten resurssien hupeneminen näkyy mielestäsi työtilojen tai työkulttuurin kehityksessä? 

3. Miten liikkuvuus näkyy mielestäsi työtilojen suunnittelussa?

4. Millaisia vaikutuksia yksilökeskeisyydellä on mielestäsi suomalaiseen työelämään?



Kreetta Airila | kreetta.airila@aalto.fi | +358 40 7601232

MEGATRENDIEN VAIKUTUS SUOMALAISEEN TYÖELÄMÄÄN (2/2)

LOPUKSI

5. Miten muuttuva väestö näkyy mielestäsi työelämässä? Koetko sillä olevan vaikutusta 
työtiloihin?

1. Millaisia työtilaratkaisuja odotat näkeväsi tulevaisuudessa (voit itse määritellä ajanjakson)?

2. Miten uskot omien työskentelytapojesi muuttuvan tulevaisuudessa (voit itse määritellä
ajanjakson)?

Kiitos ajastasi!



Määrittele enintään viisi mielestäsi tärkeintä 
taustavaikuttajaa suomalaisten työtilojen ja –
kulttuurin kehitykseen tulevien 5-10 vuoden 
ajanjaksolla. Perustele valintasi lyhyesti. 

Hyvinvointi.  Kaksi keskeisintä: sosiaalinen ergo-
nomia (sellaista ei ehkä ole terminä), kun näkee, 
että muut ihmiset tekevät ympärillä töitä, voi pa-
remmin. Eli tarvitaan ihmistä, yksi ajatus etätyös-
sä on varmasti ollut se, että voit worklife balancea, 
voit hakea lapset koulusta aikaisemmin tai jotain 
muuta. Mutta se ei olekaan se juttu, että menet lii-
kaa kotiin. Tarvitaan sellaisia vyöhykkeitä. Ja sii-
hen liittyen hyvinvointi kasvaa, kun ihminen saa 
valita ajan ja paikan, missä tekee. Perinteisesti se 
on ollut aika paljon koti, mutta paikat ovat lisään-
tyneet. Toinen asia hyvinvoinnin alla on meidän 
virtuaalielämä. Oliko se Helsingin Sanomat vai Il-
talehti, että kun me katsotaan näitä (viittaa älypu-
helimeen), rupeaa tulemaan kaularyppyjä. Nämä 
asennot ja mikroergonomia. Ja kun on puhuttu 
nuorisoniskasta. Monikanavaisuus vaikuttaa mei-
dän mieleen ja muistiin hyvin paljon. Sosiaalinen 
ergonomia ja virtuaaliergonomia unohtamatta 
fyysistä ergonomiaa. Ergonomia ei ole vain hyvä 
työasento. 
 Jaetut resurssit, kestävä kehitys. Meillä ei 
ole varaa pitää työympäristöjä tyhjillään. Ei pel-
kästään sillä, että tehdään energiatehokkaita talo-
ja, green office –ohjelma wwf:ltä. Ne kaikki ovat 
jo. Nekin, mutta tunnistaa millä kaikilla tavoilla 
voidaan käyttää tyhjiä tiloja. Used – unused ja työ-
ympäristö on yksi. Voidaan löytää erilaisia ratkai-
suja. Suomalaiset ovat vähän huonoja, kun meillä 
on kesämökit. Meillä on kokoajan sitä unusedia 
siellä. Ja se on niin syvällä meidän kulttuurissa, 
ettemme edes tajua sitä.  Pieni pariisilainen firma 
on tehnyt sellaista, kun on ollut puhetta rennoista 

paikoista kokouksille ja innovaatiot vaativat sellai-
sen ympäristön. Kodinomaisia elementtejä on jo 
pitkään tuotu työympäristöihin, mutta kyseinen 
firma keksi sen, että Pariisin keskustassa on jätti-
mäisiä olohuoneita asunnoissa. Jos ihmiset eivät 
omista näitä asuntoja, he maksavat niistä suuria 
vuokria. Silloin, kun asukkaat ovat töissä, tyhjä 
olohuone, joka täyttää tietyt puitteet, vuokrataan 
eteenpäin eri yrityksille kokouskäyttöön. Asukas 
saa siitä rahaa,  silloin, kun tila ei ole omassa käy-
tössä, tietää, että on hyvässä käytössä. Perustuu 
luottamukseen (tietty minimalistisuus sisustuk-
sessa,  ei ole mitään varastettavaa). Shared econo-
my, Juha Kostiainen (Nokkela kaupunki –blogi), 
sohvan jakaminen (couch surfing). Ei mennä raha 
edellä, mutta kierrätys ja jakaminen tulee ammat-
timaisemmaksi. 
 Minimi on se, että toimisto, jossa on 20 
henkeä jaetaanko työpisteet. Mutta mikä on siitä 
seuraava, jaetaanko yritysten tilaa esim. yhteistyö-
kumppaneille ja asiakkaille vai voivatko yritykset 
jakaa kokonaan tilat. Bisnespuistot ovat yrittäneet 
tätä. Mutta tällöin jakaminen tulee ulkoa päin. Si-
sältä päin jaettu, jopa kodista käsin. Konseptissa 
voi olla jopa ns. ”paisuntavyöhyke”, optio konsep-
tiin, vyöhyke, jota voidaan tavalla tai toisella jakaa. 
Jakaminen on myös virtuaalinen asia, eikä vain ti-
lallinen. 
 Kulttuurilliset (demografiset) muutokset. 
Alkaa jo olla monisukupolvisuus, mutta moni-
kulttuurisuus (tarkoittaa kansallisia kulttuureita, 
mutta myös elämäntapakulttuureita). Asumisen 
tutkimuksen puolella puhutaan alueista ja siitä, 
mikä sen alueen liveability. On miettinyt, mikä 
sitten on sellainen workability. Puhutaanko työ-
ympäristöihin liittyen workabilitystä, jolloin mikä 
on Lasipalatsin kahvilan workability, mikä on ur-
ban officen workability tai mikä on Otaniemessä 

Liite 2: Litterointiesimerkki



oman huoneen (ensimmäistä kertaa kymmeneen 
vuoteen) workability? Huomaa, miten oma huone 
muuttaa vuorovaikutuskäytäntöjä, sinulla on sel-
lainen pöytä ja joudut pyytämään työkaverin huo-
neeseesi, jos kaipaat apua esim. printterin kanssa. 
Monitilatoimistossa olisit vain huikannut joltain 
apua. Huoneesta tulee sellainen ajatus, että voin 
jopa nuhdella sinua, vaikka oikeasti tarvitsen vain 
apuasi. Kulttuuri, meillä alkaa olemaan erilaisia 
kokemuksia myös erilaisista tiloista. 5-10 vuoden 
sisällä se, että tehdään joku erittäin hieno projekti 
oikeaoppisesti, sitten organisaatio muuttuu täysin 
ja uusia tulee. Mitä sitten, kun osallistetaan, ihmi-
set tuntevat paikan omakseen ja hyväksyvät pa-
remmin hyvät ja huonot puolet, mutta sitten, kun 
tila on tehty sellaiseksi ja sinne tulee uusi joukko, 
joka ei ole ollut mukana prosessissa ja osallistunut. 
Aina tulee uusia ihmisiä töihin ja he sopeutuvat 
siihen jollakin tavalla. Mutta joskus, kun tapahtuu 
sellaista, että tilaan otetaan uudenlainen toiminta, 
on vain x-määrä osallistettuja (jotka tuntevat tilan 
omakseen), ja tuleekin vanhakantaisia lisää. ”Mis-
sä ovat ne huoneet,  (joustavaan) tilaan saadaan 
huoneet”. Mitä tapahtuu sitten, millainen konsult-
ti ja muutosjohtaja siihen prosessiin tarvitaan? 
Joustavuus (flexibility) voidaan ottaa huomioon 
rakenteissa (tilallisissa) ja ihmiset huomaavatkin 
äkkiä, etteivät he tarvitse esim. huoneita. Mutta 
sitten tulee ”uusi porukka” joka haluaa väärin-
käyttää joustavuutta ja rakentaa tilalle huoneet. 
Käyttöjoustavuus, milloin saadaan niin paljon ai-
neistoa, että omien huoneiden tekemistä voidaan 
sanoa, ympäristörikokseksi. Huiskimiskulttuuri, 
tekniikka kehittyy niin vauhdilla, että tuleeko jos-
sain vaiheessa se vaihe, että on oma huone, joka 
on niin ”so no smart”. Mikrosoftin kotimaailma, 
huiskimiskulttuuri, ympäristö niin smart, koneet 
puhuvat toisilleen (machine to machine). Goo-

gle rajattu haku (maailmasta tietty kuva, mutta 
ei saada reflektiopintaa, mitä muuta maailmassa 
on). Virtuaalisuudesta tulevat ilmiöt eivät ole vain 
muuttaneet käsitystä työstä, vaan koko meidän 
olemusta. Miten meidän haptinen maailma tulee 
muuttumaan? Smart ympäristö muuttaa meidän 
toimintatapaa. 
 Kyseenalaistaminen. Minkä takia esim. yli-
opistovuosi on syyskuusta toukokuuhun. Isompi-
en asioiden kyseenalaistaminen. Miksi yksi kunta 
on kunta? Eikä useampaa kuntaa. Isomman tason 
muutoksia. Miksi opiskellaan neljä vuotta, jonka 
jälkeen lähdetään töihin. Miksei opiskella puolta 
vuotta koko ajan ja olla puoli vuotta töissä. Opis-
kelijat tekevät jo tätä, mutta miksei aleta tukemaan 
sitä mallia. Ja tuettaisiin tätä kautta yliopistojen 
tyhjäkäyttöä.  
 Globalisaatio. Eurooppa on jo aika pieni. 
(Brysselissä: I am coming from Finnish region). 
Tällä hetkellä on helpompaa kuin koskaan ajatella, 
viettävänsä vaikka vuoden Berliinissä. Yhtä lailla 
ulkomaalisten on helpompi tulla Suomeen, vaik-
ka vaikeuksia tekee kieli. Rajat ovat löysemmät ja 
verkostomainen toiminta. Ei pakosti edes tarkoita 
fyysistä siirtymistä. Uudenlainen yrittäjyys, esim. 
Kaisaniemi Hub 13, suhtaudutaan yrittäjyyteen jo 
erilailla kuin aiemmat sukupolvet.  Erilainen drai-
vi, elämäntapa, mekanismit eri, verkossa markki-
nointi. (esim. Slush). 



OHJELMA

AVAUS, JAKAUTUMINEN RYHMIIN, 15 min 
YKSILÖTEHTÄVÄ, 15 min
RYHMÄTEHTÄVÄ, 30 min
VALINTA RYHMIEN KESKEN, 5 min
RYHMÄTYÖ (JATKUU), 30 min
LOPPUTULOKSEN ESITTELY, 20 min  

TYÖTILOJEN JA -KULTTUURIN KEHITYS TULEVAISUUDESSA

YKSILÖTEHTÄVÄ: 
 
Määrittele enintään 5 mielestäsi tärkeintä taustavaikuttajaa 
(laaja-alaista ilmiötä tai ilmiöiden joukkoa) suomalaisten 
työtilojen ja –kulttuurin kehitykseen:

A) tulevien 5–10 vuoden ajanjaksolla
B) tulevien 10-20 vuoden ajanjaksolla

Kirjaa valintasi post-it-lapuille. Max 5 lappua / ajanjakso. 

Liite 3: Asiantuntijatyöpajan esityslista ja tehtävät 



TYÖTILOJEN JA -KULTTUURIN KEHITYS TULEVAISUUDESSA

RYHMÄTEHTÄVÄ:

1. Jokainen esittelee lyhyesti perustellen valintansa ryhmälle. 
Koostakaa valinnat ja ryhmittäkää ilmiöt. Valitkaa molemmista 
ajanjaksoista ryhmänne mielestä 5 tärkeintä ilmiötä. 

2. Ryhmät sopivat yhdessä, kumpi ryhmä jatkotyöstää kumpaa 
ajanjaksoa seuraavassa vaiheessa.  

TYÖTILOJEN JA -KULTTUURIN KEHITYS TULEVAISUUDESSA

SKENAARIO RYHMÄTEHTÄVÄNÄ: 
 
1. Luokaa ryhmänä skenaario tulevaisuuden työstä, joka huomioi 
aiemmin määrittelemänne ilmiöt ja ajanjakson. Skenaarion tulee 
ottaa kantaa työtiloihin ja -kulttuuriin. 

2.  Esitelkää skenaarionne koko osallistujatiimille.
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